
1879 STALIN -
Hollands molens reiken over lage 
horizon hun ernst en zwaar gebaar 
om de grijze hemelen te dragen 
van het oude ondergaande jaar. 

1939 

Uit het land van riet en boezemvaarten 
stijgt de Westenwind, een sterk jong man, 
zich verheffend op zijn eigen zwaarte, 
en slaat aarde en water in zijn ban. 

Trek nu, woorden, rustig en geladen 
met de windkracht van dit zeegebied 
tot den grootsten aller kameraden, 
groet hem, zing voor hem dit Hollands lied: 

Wij herkennen U: gij zijt geen vreemde, 
maar doortrokken met het zwaar geduld 
waar de molens onder grijze beemden 
eeuwig malende mee zijn vervuld. 

Wij herkennen U: gij hebt de hechte 
onaantastbaarheid van het bazalt, 
dat de storm breekt in de tweegevechten 
waar hij Hollands tuin mee overvalt. 

Wij herkennen U: gij zijt de schipper 
met de harde donkerbruine hand, 
die langs schor en wad de kleine klipper 
roervast aanhoudt op het veilig land. 

Wij herkennen U: gij zijt geschapen 
uit dezelfde donkre klei als wij, 
waarin alle grote beelden slapen 
van een mensheid, onverdeeld en vrij. 

Met het hoofd geheven boven allen, 
maar de voeten op de moedergrond 
die het leven voedt der duizendtallen 
- openbaar en toch geheim verbond -

hebt gij van het volk Uw moed genomen, 
van het volk de droom, die levend houdt ... 
van het volk 't geduldige verlangen, 
van het volk de wil, die schept en bouwt . 

.. Leiders gaan, het volk blijft eeuwig leven" -
Maar in 't hart der nieuwe orde staat 
bij de on uitwisbaren geschreven: 
St a I in, - leider, broeder, kameraad! 

THEUN DE VRIES 
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STAL IN ZESTIG JAAR 
door 

KO BEUZEMAKER 

De 6oste verjaardag van Stalin is in de maand December 1939 niet 
alleen door de millioenen der Sowjet-Unie gevierd, maar ook door 
de arbeiders in alle onder ·het juk van de kapitalisten zuchtende 
landen. 

Dit feit alleen reeds kenmerkt de internationale betekenis van Stalin 
als de leider van het wereld-communisme. 

De verjaardag van Stalin viel in een door het uitbarsten van de 
imperialistische oorlog grondig veranderde internationale situatie. Ook 
dit feit verleende aan deze dag een bijzondere betekenis. 

De oorlog brengt - zoals Dimitrof zeide - de volle onhoudbaarheid 
van het kapitalistische stelsel aan het licht en verwekt de scherpste 
en diepstgaande crisis van het kapitalisme. 

En daaruit trekt Dimitrof de volgende conclusie: 

"De imperialisten van de oorlogvoerende landen zijn de oorlog 
begonnen om een herverdeling van de wereld, om de wereld
heerschappij, ten koste van de slachting van millioenen mensen. 
De arbeidersklasse is er toe geroepen, een einde aan deze oorlog 
te maken op haar eigen wijze, in haar belang, in het belang 
van de gehele werkende mensheid. Zij is geroepen om voor goed 
de werkelijke oorzaken, die de imperialistische oorlogen ont
ketenen, op te heffen." 

Zie hier het grote perspectief, dat de Communistische Internationale 
aan de arbeidersklasse stelt. 

De arbeidersklasse beschikt daarbij in deze nieuwe imperialistische 
oorlog, die zich tot een tweede imperialistische wereldoorlog kan uit
breiden, over een gans andere positie en kracht, dan in de vorige 
wereldoorlog, die van 1914 tot 1918. 

Het verschil lwmt hierin tot uiting, dat thans de Sowjet-Unie bestaat 
als een machtige socialistische staat, die in de imperialistische oorlog 
een zelfstandige politiek voert ter versterking van het socialisme. 

En verder hierin, dat het Communisme, het bolsjewisme, diep in 
de rijen van de arbeidersklasse der voornaamste Europese staten is 
doorgedrongen. 

Üp beide fronten is Stalin de grote leider. 
Wanneer de Sowjet-Unie in de afgelopen jaren het socialisme heeft 

opgebouwd, en dank zij haar vredespolitiek, de vrede voor zich zelf 
tijdelijk heeft kunnen bewaren, dan is dit het werk van Stalin, als 
leider van de Bolsjewistische Partij der Sowjet-Unie, als voortzetter 
van de zaak van Lenin. 

Stalin zelf heeft eens over de betekenis van Lenin gezegd, dat deze 
hierin gelegen is, dat hij niet alleen "het Marxisme deed herleven, 
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maar ook nog een schrede verder ging door het Marxisme onder de 
nieuwe verhoudingen van het kapitalisme en de proletarische klassen
strijd verder te ontwikkelen." 

Lenin verrijkte het Marxisme of zoals Stalin het uitdrukte: .. Het 
Leninisme is het Marxisme van het tijdperk van het imperialisme en 
de proletarische revolutie." 

Zo kan men ook vaststellen, dat Stalin de voortzetter van de zaak 
van Lenin is, in deze zin, dat hij het Leninisme met nieuwe bijdragen 
heeft verrijkt. 

Stafin richtte de koers der bolsjewistische partij vastberaden op 
de opbouw van het socialisme in de Sowjet-Unie. Daartoe bestreed 
hij onbarmhartig aile afwijldngen van het Leninisme, zowel de rechts
opportunistische als de ultra-linkse. Het werk der vijf-jaren-plannen, 
de opbouw der socialistische industrie, de socialisering van de land
bouw, dat ailes is de concretisering van Lenins denkbeelden over de 
socialistische opbouw in één land. De overgang van het socialisme 
naar het communisme, de ontplooiing der socialistische democratie 
daarbij, de rol van de staat, de handhaving van de functies van de 
staat ook bij de verdergaande opbouw tot het Communisme, waar 
het hier een socialistisch land betreft dat nog omringd is door imperia
listische staten, dat alles zijn verdere bijdragen van Stafin tot verrijking 
van het Leninisme. 

Hierdoor en hierdoor alleen kon de Sowjet-Unie zich ontwikkelen 
tot een machtige socialistische staat, gebruikte zij de "adempauze", 
waarover Lenin gesproken heeft, om zich zoveel te versterken, dat zij 
gereed zou zijn voor de komende botsingen met de imperialistische 
machten. 

De thans woedende imperialistische oorlog brengt de mogelijkheid 
van zulke botsingen dichterbij en maakt ze haast onvermijdelijk. 
Daarom is het van zulk een geweldige betekenis, dat dank zij Stalin's 
juiste politiek de Sowjet-Unie voor deze botsingen voorbereid is, 
en steeds posities inneemt om haar vijanden voor te zijn. 

Tegelijkertijd echter vereist de door de imperialistische oorlog ge
schapen situatie een veel nauwere band tussen de arbeidersklasse in 
de kapitalistische landen en de Sowjet-Unie. De internationale 
arbeidersklasse is de enige betrouwbare bondgenoot van de Sowjet
Unie. 

Daarom is het van zo grote betekenis, dat in de arbeidersklasse 
de kracht van het communisme, dank zij Stalin, zo zeer is toegenomen. 

Het is zoals Dimitrof in zijn artikel zegt: 

,,In tegenstelling tot de eerste imperialistische oorlog is het 
vertrouwen van de werkende massa in de bourgeoisie en het 
kapitalisme vanaf het begin van de huidige oorlog ernstig ge
schokt en dit zal steeds meer het geval zijn. De sociaal-demo
cratische leiders zullen er niet gedurende lange tijd in slagen 
de massa's te bedriegen, zoals zij dit hebben kunnen doen ge
durende de eerste imperialistische wereldoorlog. 
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Hun politiek van verraad, hun luijgstocht tegen het Commu
nisme en de Sowjet-Unie verwekken reeds nu levendige onte
vredenheid in de gelederen van de sociaal-democratische partijen 

zelf." 

Daarom juist is het zaak, dat alle Communisten in de kapitalistische 
landen zich goed voor ogen stellen, dat in de huidige situatie de 
arbeidersklasse geen eind aan de imperialistische oorlog kan maken, 
zonder de meest verwoede, voortdurende bestrijding van de sociaal

democratische politiek. 
Het is nodig, zich ten volle datgene te herinneren, wat Stalin 

hierover reeds lang geleden gezegd heeft. 
In zijn beschouwing over het Leninisme zeide Stalin: .. dat het 

Leninisme groeide en sterk werd in de worstelingen met het opportu
nisme van de Tweede Internationale, wier bestrijding een noodzakelijke 
voorwaarde was en is voor de succesvolle strijd tegen het kapitalisme." 

Hoeveel te meer geldt dit niet in de huidige verhoudingen van de 
imperialistische oorlog, nu de sociaal-democratie opnieuw volledig naar 
het kamp van de bourgeoisie is overgegaan en mede de verantwoorde

lijkheid voor deze oorlog draagt. 
Des te duidelijker is het, dat thans de Communisten in hun strijd 

tegen de imperialistische oorlog, terwijl zij onder de massa's ver
heldering brengen en het eenheidsfront van onderen op tot stand 
willen brengen, de politiek der sociaal-democratische partijen met alle 
kracht als de gevaarlijkste vorm van beïnvloeding der massa's door 
de bourgeoisie, moeten bestrijden en een strijd op leven en dood met 
de sociaal-democratische leiders moeten voeren om de massa's. 

Met het uitbreken van de nieuwe imperialistische oorlog is een 
nieuw tijdperk aangebroken. Niemand behoeft er aan te twijfelen dat 
de Sowjet-Unie, geleid door het Marxisme-Leninisme, in dit nieuwe 
tijdperk een actieve politiek zal voeren, waarbij Stalin met zijn geniaal 
inzicht. zijn reusachtige ervaring, niet alleen zal optreden als de leider 
van de Sowjet-Unie, maar ook als de leider van het wereld-

communisme. 
De Communisten hebben tot plicht, daarbij voortdurend van hem 

te leren. Hij is de belichaming van de revolutionaire theorie van het 

Marxisme-Leninisme. 
Dit korte artikel kan niet beter besloten worden dan met de woorden, 

waarmee Dimitrof Stalin bij zijn 6oe verjaardag heeft geëerd, woorden 
die een les zijn voor iedere Communist, voor iedere klassebewuste 

arbeider: 

Bij Stalin het scheppende Marxisme leren, bij Stalin leren de 
Bolsjewistische Partij op te bouwen, bij Stalin leren onder alle 
omstandigheden het contact met de massa's te houden, bij Stalin 
leren de strijd tegen het sociaal-democratisme te voeren, bij Stalin 
revolutionaire koenheid en revolutionair realisme leren, bij Stalin 
leren in de strijd zonder vrees en tegenover de klassevijand 
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meedogenloos te zijn, bij Stalin Ieren alle moeilijkheden met een 
onbuigzame wil te overwinnen en over de vijand te zegevieren, 
bij Stalin Ieren de zaak van het proletarische internationalisme 
tot de laatste ademtocht trouw te zijn - dat is de belangrijkste 
voorwaarde voor de voorbereiding en de verovering van de over
winning van de arbeidersklasse!" 

OVER DE "VERENIGDE 
STATEN VAN EUROPA" 

I 

Er wordt de laatste tijd druk propaganda gemaakt, vooral van 
Engelse zijde, voor een aaneensluiting der Europese staten, zogenaamd 
met het doel. de vrede te verzekeren. Dit gebeurt dan, om aan de 
imperialistische politiek van de Entente-landen een schone schijn te 
geven. Het is vooral de Labour-leider Attlee, die met dit soort van 
.,idealisme" te koop loopt. terwijl hij tegelijk de oorlogspolitiek van 
Chamberlain slaafs ondersteunt. Daar deze propaganda ook van Neder
landse sociaal-demokratische zijde wordt ondersteund, willen wij er 
de nodige aandacht aan wijden. 

Het is van belang, erop te wijzen, dat deze kampagne voor de 
.. Verenigde Staten van Europa", of voor een .. federatie" van Europese 
staten, nauwkeurig overeenstemt met een soortgelijke kampagne tijdens 
de vorige imperialistische oorlog (1914-1918). Ook toen moest die 
propaganda dienen, om de volksmassa's tot een gewillig bukken onder 
het bloedige juk van de oorlog te bewegen. Men weet, wat het 
resultaat is geweest: het was de zogenaamde Volkenbond, die werd 
opgezet als een werktuig in handen van Engeland en Frankrijk, om 
de imperialistische vrede van V ersailles in stand te houden en de 
Sowjet-Unie te belagen, en die nu opnieuw volledig het masker heeft 
afgeworpen door zich als een oorlogsinstrument tegen de Sowjet-Unie, 
de staat van het socialisme, te openbaren. 

Wat is er in de woorden van de opperste leiders van het Franse 
en Engelse imperialisme over dit deel van hun .. oorlogsdoel" te vinden? 

Deze heren drukken zich al heel voorzichtig uit. 
Üp 7 November liet Halifax het bij frasen over .. de opbouw van een 
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nieuwe wereld, waarin geen gewapende rivaliteit meer bestaat", en 
wat dies meer zij. Üp 29 November was Chamberlain nog gereser
veerder: .. Laten wij niet trachten ons te verstrikken in allerlei plannen. 
die wel eens volkomen onuitvoerbaar zouden kunnen zijn." Maar op 
30 November was Daladier volkomen duidelijk: 

"Wij vechten voor vrede en voor veiligheid. Die veiligheid 
zal echter in de toekomst op iets anders moeten berusten, dan op 
woorden en teksten. Zij moeten worden geschraagd door garanties 
van tastbare aard." 

Dat is, zoals wij zeiden, duidelijk. Het betekent, als oorlogsdoel. 
een vrede, nog tien maal roofzuchtiger en imperialistischer dan die 
van Versailles, waarvan de "woorden en teksten" immers, naar het 
oordeel van Daladier, onvoldoende zijn gebleken, om de veiligheid 
van het Frans-Engelse kapitaal en het Engelse en Franse koloniale 
rijk te waarborgen ... 

Er bestaat hier dus een zekere arbeidsverdeling. Terwijl de werke
lijke oorlogsleiders in Londen en Parijs zich niet vastleggen op "idea
listische" denkbeelden over een Europese Federatie of iets van dien 
aard, halen de sociaal-demokratische leiders de oude plannen uit de 
jaren van de eerste wereldoorlog voor den dag, poetsten ze een beetje 
op, en pogen ze te gebruiken, om de volksmassa's gedwee te houden 
in het gareel van Chamberlain en Daladier. 

Tot zover over de woorden van de leiders der Engels-Franse 
politiek. Thans hebben wij nog te onderzoeken, of er in hun d a d e n 
iets van een nieuwe vorm van internationale samenwerking is te be
speuren. Dat is er inderdaad. De beide regeringen hebben immers 
besloten, de ekonomische en financiële hulpbronnen van de beide 
landen tot één geheel tezamen te brengen. Gemeenschappelijke dien
sten zijn georganiseerd voor de inkoop van grondstoffen en wapens, 
voor de luchtvaart, de ekonomische oorlog en het transport ter zee. 
Ook op het gebied van het geldverkeer en de wisselkoersen is de 
nauwste samenwerking tot stand gekomen. 

Een vèr-strekkende internationale samenwerking, ongetwijfeld; alleen 
met een alles behalve onbaatzuchtige of vredelievende bedoeling T In 
werkelijkheid zijn hier de krachten van twee imperialistische staten 
verenigd, en zij bedreigen daarmee niet alleen Duitsland, maar ook 
de neutrale staten, die zij in de oorlog willen drijven. 

De .. Daily T elegraph", het leidende conservatieve Engelse dagblad, 
heeft geschreven, dat deze ekonomische samenwerking wel eens de 
kiemvorm zou kunnen zijn van de organisatie van de vrede, als de 
oorlog eenmaal geëindigd is. Hoe zou zulk een vrede er dan wel 
uitzien 7 Wat hebben in het bijzonder de kleine staten van een derge
lijke samenwerking te verwachten 7 

Een Belgisch burgerlijk blad heeft het niet slecht gezegd: 

"De konkurrentie van de beide ekonomische groepen zal ver
vangen worden door een nauw bondgenootschap en een gemeen-
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schappelijke organisatie. Frankrijk, dat ekonomisch zwakker is 
en financieel door de oorlog uitgeput wordt. zal in feite in de 
ekonomie van Groot-Brittanië opgenomen worden. Engeland zou 
tot de spil van een uitgebreide Europese ekonomie worden. 

De grondstoffen, de afzetgebieden, de richting van ontwikke
ling van de industrieën van het vasteland, zouden aangewezen 
worden volgens de behoeften van de Engelse ekonomie. Gevaar
lijke konkurrenten als Frankrijk en Duitsland, zouden daarin 
opgezogen worden. Hun hulpbronnen zouden kunnen worden 
gebruikt om de strijd, die gevoerd wordt, al of niet met de 
wapens, tegen zwakke konkurrenten zoals België of Nederland, 
of machtige, zoals Japan, de Verenigde Staten, de Sowjet-Unie, 
te versterf,en. 

Een konkreet voorbeeld: daar de inkoopdiensten van Frankrijk 
en Engeland gemeenschappelijk zijn gemaakt, staan de Belgische 
producenten van koper, tin of palmolie in de praktijk tegenover 
één koper, die dus in staat is om zijn eigen prijs op te leggen. 
Er zou een monopolie ontstaan, waaraan de zwakkeren zich te 
onderwerpen zouden hebben." 

Hiermee is intussen nog slechts een kant van de zaak weergegeven. 
De samenwerking van imperialistische staten als Engeland en 
Frankrijk op politiek en ekonomisch gebied heeft vooral ten doel. 
om de koloniale volkeren in Azië en Afrika onder de duim te houden 
en zij richt zich niet alleen tegen de Sowjet-Unie als ekonomische 
macht, maar tegen het bestaan zelf van de socialistische staat, zoals 
het optreden van de Franse en Engelse gedelegeerden te Genève zo 
duidelijk getoond heeft ... 

Hier hebben wij dus de enige reële kern van het gepraat over de 
.. Verenigde Staten van Europa" in de Engelse en Franse pers, of 
hij de Nederlandse sociaal-demokratie. Het zou in de praktijk neer
komen op de overheersing van Europa door het Engelse imperialisme, 
met het Franse als sekondant. En onder imperialistische verhoudingen 
kan dit ook niet anders zijn. De Duitse plannen tot .. organisatie" van 
Europa hebben immers ook geen andere zin, dan de uitbuiting van 
Europa ten behoeve van een handvol Duitse groot-kapitalistenT 

Het is daarom hoogst leerzaam, nu de oude leuzen weer opgeld 
doen, na te lezen, wat Lenin hierover reeds 24 jaar geleden geschreven 
heeft. Ook toen werd er in socialistische kringen, in het hijzonder 
door Trots k i, propaganda gemaakt voor de leuze van de .. Ver
enigde Staten van Europa". 

Lenin voerde hier tegen een krachtige strijd; zijn argumenten 
behouden ook nu nog hun volle waarde. Het is daarom, dat wij hier 
het grootste deel van zijn artikel .. Over de leuze van de Verenigde 
Staten van Europa" overnemen. (Zie W.I. Lenin, Verzamelde Werken, 
Deel 5. blz. 155-158, .. Pegasus" 1937). Dit artikel werd gepubli
ceerd op 23 Augustus 1915. 
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Van het standpunt van de ekonomische voorwaarden van het 
imperialisme, d.w.z. van de kapitaaluitvoer en de verdeling van de 
wereld onder de "vooraanstaande" en "geciviliseerde" koloniale 
mogendheden, zijn de Verenigde Staten van Europa onder het kapita
lisme of onmogelijk of reaktionair. 

Het kapitaal is internationaal en monopolistisch geworden. De wereld 
is verdeeld onder een handvol grote mogendheden, d.w.z. mogend
heden, die bij het uitplunderen en het onderdrukken van naties het 
grootste sukses hebben. Vier grote mogendheden van Europa: Enge
land, Frankrijk, Rusland en Duitsland, met een bevolking van 250-
300 milhoen en een gebied van ongeveer 7 milhoen K.M. 2, bezitten 
koloniën met een bevolking van bijna een half milliard (494.5 millioen), 
en een gebied van 64.6 milhoen K.M.2 d.w.z. bijna de helft van de 
aardbol (133 milhoen K.M.2, zonder de poolstreek). Voeg hier de drie 
Aziatische staten aan toe: China, Turkije, Perzië, die thans door de 
rovers, die de .. bevrijdingsoorlog" voeren, namelijk door Japan, Rus
land, Engeland en Frankrijk in stukken worden gescheurd. Deze drie 
Aziatische staten, die men half-koloniale rijken kan noemen (inderdaad 
zijn ze nu voor 9/10 koloniën), hebben een bevolking van 360 milhoen 
en een gezamenlijke oppervlakte van 14.5 milhoen K.M.2 (dat is bijna 
tYz keer zoveel als de gehele oppervlakte van Europa). 

Verder hebben Engeland, Frankrijk en Duitsland in het buitenland 
op zijn minst 70 milhard roebel aan kapitaal belegd. Voor het in 
ontvangst nemen van een .,gewettigd" inkomentje uit dit aardige be
drag - een inkomentje van jaarlijks meer dan drie milhard roebel -. 
dienen nationale komitees van millionairs, die regeringen worden 
genoemd, beschikkend over leger en oorlogsvloot en die in de koloniën 
en half-koloniën zoontjes en broertjes van .,mijnheer Milliard" .. be
leggen" in de hoedanigheid van onderkoningen, konsuls, gezanten. 
ambtenaren van allerlei soort, papen en andere bloedzuigers. 

Zó is in het tijdvak van de hoogste ontwikkeling van het kapita
lisme het uitplunderen van ongeveer één milhard bewoners der aarde 
door een handvol grote mogendheden georganiseerd. En onder het 
kapitalisme is een andere organisatie niet mogelijk. Afstand doen van 
de koloniën, van de ,.invloedssferen", van de uitvoer van het kapitaal? 
Dit te denken, betekent zichzelf te verlagen tot het peil van het 
priestertje, dat iedere Zondag aan de rijken de verhevenheid van het 
christendom predikt en hun de raad geeft. aan de armen te geven ... 
wel. als het niet een paar milharden zijn, dan maar een paar honderd 
roebel per jaar . 

.. De Verenigde Staten van Europa" betekenen onder het lmpitalisme 
hetzelfde als een overeenkomst over het verdelen van de koloniën. 
Maar onder het kapitalisme is een andere grondslag, een ander be
ginsel van verdeling dan dat van de macht niet mogelijk. Een milhar
dair kan het ,.nationale inkomen" van een kapitalistisch land, met 
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wie ook. niet anders verdelen dan in de verhouding: "overeenlwmstig 
de grootte van het kapitaal" (buitendien nog met een toeslag, opdat 
het grootste kapitaal nog meer krijgt dan het toekomt). Kapitalisme 
betekent: privaatbezit der produktiemiddelen en anarchie der produktie. 
Op zulk een grondslag een "rechtvaardige" verdeling van het inkomen 
te predil,en, is Proudhonisme, stompzinnigheid van de kleinburger 
en de filister. Er kan niet anders verdeeld worden dan .. naar de 
krachten". Maar de krachten veranderen met de loop van de ekonomi
sche ontwikkeling. Na 1871 is Duitsland drie tot vier maal zo snel in 
macht toegenomen als Engeland en Frankrijk. Japan tien maal zo snel 
als Rusland. Om de werkelijke kracht van een kapitalistische staat 
te toetsen, is er geen ander middel en kan er geen ander middel zijn, 
dan de oorlog. De oorlog is niet in strijd met de grondslagen van het 
privaatbezit, maar is de rechtstreekse en onvermijdelijke ontwikkeling 
van die grondslagen. Onder het kapitalisme is een gelijkmatige groei 
van de ekonomische ontwikkeling der afzonderlijke bedrijven en der 
afzonderlijke staten niet mogelijk. Onder het kapitalisme zijn er geen 
andere middelen tot het herstel. van tijd tot tijd, van het verstoorde 
evenwicht, dan krisissen in de industrie en oorlogen in de 
politiek. . 

Natuurlijk zijn er tijdelijke overeenkomsten tussen de kapitalisten 
en tussen de mogendheden mogelijk. In deze zin zijn ook de Ver
enigde Staten van Europa mogelijk als een overeenkomst tussen de 
Europese kapitalisten ... waarover? Alleen daarover, hoe gemeenschap
pelijk het socialisme in Europa te onderdrukken, hoe gemeenschappelijk 
de geroofde koloniën tegen Japan en Amerika te verdedigen, die over 
de tegenwoordige verdeling van de koloniën ten zeerste zijn gekrenkt 
en die in de laatste halve eeuw onvergelijkelijk sneller in macht zijn 
toegenomen dan het achterlijke, monarchale en aan begin van ouder
domszwakte lijdende Europa. Vergeleken bij de Verenigde Staten van 
Amerika betekent Europa, als geheel genomen, ekonomische stilstand. 
Op de tegenwoordige ekonomische grondslag, d.w.z. onder het lmpita
lisme, zouden de Verenigde Staten van Europa de organisatie van de 
reaktie betekenen om de snellere ontwikkeling van Amerika tegen te 
houden. De tijd, toen de zaak van de demokratie en de zaak van het 
socialisme alleen met Europa verbonden waren, is onherroepelijk 
voorbij. 

De Verenigde Staten van de Wereld (en niet die van Europa) 
zijn de staatkundige vorm van de vereniging en de vrijheid der naties, 
die wij met het socialisme verbinden, - zolang de volledige over
winning van het communisme nog niet zal hebben geleid tot het geheel 
en voor goed verdwijnen van iedere, dus ook van de demokratische 
staat. Als zelfstandige leuze zou echter de leuze van de Verenigde 
Staten der Wereld nauwelijks juist zijn, ten eerste omdat zij met het 
socialisme samenvalt en ten tweede omdat zij tot een onjuiste opvatting 
over de onmogelijkheid van de overwinning van het socialisme in één 
land en over de verhouding van zulk een land tot de overige landen 
zou kunnen leiden. 

9 
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De ongelijkmatigheid van de ekonomische en politieke ontwikkeling 
is een onvoorwaardelijke wet van het kapitalisme. Hieruit volgt, dat 
de overwinning van het socialisme aanvankelijk in enkele kapitalisti
sche landen, of zelfs in één, afzonderlijk genomen kapitalistisch land 
mogelijk is. Overwonnen hebbend, zou het proletariaat van dit land 
na de kapitalisten onteigend en de socialistische produktie bij zich te 
hebben georganiseerd, tegen de overige kapitalistische wereld opstaan, 
de onderdrukte klassen van de andere landen tot zich trekken, in die 
landen de opstand tegen de kapitalisten aanwakkeren en zo nodig, 
zelfs met militaire kracht tegen de uitbuitende klassen en hun staten 
optreden. De politieke vorm der maatschappij, waarin het proletariaat 
overwint door de bourgeoisie omver te werpen, zal de demokratische 
republiek 1) zijn, die de krachten van het proletariaat van de gegeven 
natie of de gegeven naties, in de strijd tegen de staten, die nog niet 
tot het socialisme zijn overgegaan steeds meer centraliseert. De ver
nietiging van de klassen is niet mogelijk zonder de diktatuur van de 
onderdrukte klasse, van het proletariaat. De vrije vereniging van de 
naties in het socialisme is niet mogelijk zonder een min of meer 
langdurige en hardnekkige strijd van de socialistische republieken 
tegen de achterlijke staten. 

1) In 1915 beschouwde Lenin de demokratische (parlementaire) repu
bliek nog als de politieke vorm van de maatschappij, waarin het proletariaat 
overwint. Hij veranderde van opvattmg door de studie van de Sowjets 
en hun aktie gedurende de beide Russische revoluties van 1905 en Februari 
1917, en stelde op deze grondslag de leuze op van het organiseren van 
de republiek der Sowjets, als de beste politieke vorm van de diktatuur 
van het proletariaat. 

Vergelijk op dit punt de "Geschiedenis van de Communistische Partij 
van de Sowjet-Unie", blz. 469. 



door 

J. HERDER 

DE NEDERLANDSE LAND
BOUW IN OORLOGSTIJD 

Het is begrijpelijk dat sinds het uitbreken van deze tweede imperia
listische oorlog de belangstelling voor de eigen landbouw aanmerkelijk 
is toegenomen. Het is d a a r o m begrijpelijk, omdat velen zich nog 
heel goed herinneren hoe in de laatste paar jaar van de oorlog 'q-'18 
en korte tijd daarna de voedselvoorziening in eigen land alles te wensen 
overliet. Het gevleugelde woord "in Nederland zal geen honger worden 
geleden", destijds door een Excellentie gesproken, moge dan voor 
sommige klassen der bevolking gegolden hebben, de massa met de 
smalle beurs heeft in die dagen ervaringen opgedaan die in strijd 
waren met het excellente woord. De vrije aanvoer uit het buitenland 
werd belemmerd, wat binnenl{wam gold als gunst, toegestaan door 
de grote oorlogvoerende naties, welke gunst in de regel vergezeld 
ging van evenzovele verplichtingen. De huidige toestand verschilt 
hierin van de vorige periode '14-'18, dat wij nu reeds bij het begin 
voor moeilijkheden en maatregelen staan, welke in die tijd zich pas 
in het laatste gedeelte drukkend lieten gevoelen. Het kan verkeren. 
Was tot voor kort de grootste zorg van de Regering de z.g. over
productie in land- en tuinbouw te b e p e r k e n, nu is de zorg, vooral 
wat de landbouw betreft, hoe men deze productie tot de hoogste 
intensiteit zal kunnen o p v o e r e n. Het grote aantal artikelen in 
vrijwel de gehele pers aan dit vraagstuk gewijd, getuigt van de intense 
belangstelling voor dit vraagstuk. Het is niet te voorzien welke tijds
duur en welke omvang de huidige oorlog zal aannemen. \V at wel is 
te voorzien dat is, dat bij gebrek aan aanvoer van voedingsmiddelen 
voor mens en dier uit het buitenland, of zelfs bij gedeeltelijke stagnatie, 
wij voor de voorziening hierin aangewezen zijn op het eigen productie
apparaat - de landbouw - in zijn volle omvang. Hoe beter dat 
apparaat is toegerust voor zijn taak, hoe gunstiger de resultaten zullen 
kunnen zijn. 

De vraag of de regering zich van deze ernstige toestand bewust is, 
kunnen wij het best beantwoorden met wat de Min. van Econ. Zaken 
Steenberghe bij de behandeling van de begroting van Economische 
Zaken en Landbouw-krisisfonds in de Tweede Kamer heeft gezegd: 

.. Wij staan aan het begin der moeilijkheden. Er waren bij 
het begin van de oorlog omstandigheden, als tijdens de vorige 
oorlog pas in 1917-1918. Spr. vreest dat nu ook het hoogte
punt hoger zal liggen dan toen. De moeilijkheden zullen ver
moedelijk groter zijn dan in de vorige oorlog. Dit mag geen 
reden zijn voor défaitisme. Spr. hoopt op de volledige samen-
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werking via volksvertegenwoordiging, van regering en volk. Spr. 
en zijn staf zullen hun best blijven doen". -

(Maasbode 17/11 '39). 

Zoals wij zien is de Min. volgens zijn uitlatingen overtuigd van de 
ernst van de toestand en verwacht zelfs dat deze ernstiger zal worden 
dan in de vorige oorlog. Het doet intussen wel enigszins eigenaardig 
aan, dat dezelfde Min. heeft gezegd dat wij er thans beter voorstonden 
dan in de vorige oorlog. Dit is misschien bedoeld ten opzichte van 
het organisatie-apparaat dat nu vanwege de Landbouwkrisisdienst 
ter beschikking staat. Met een organisatie-apparaat, hoe onmisbaar 
op zichzelf, heeft men nog niet de beschikking over de noodzakelijke 
voorraden van grondstoffen, benodigd voor voeding en produktie. 

En hoe staat het met deze voorraden 7 
De Min. zegt: "Met het veevoeder staat heter niet a I te sI echt 

voor." Het aanleggen en houden van grotere voorraden, het veevoer 
inbegrepen, bracht volgens de Min. bezwaren mee van financiële 
technische en ekonomische aard. Het aanleggen van een voorraad 
graan voor b.v. 1 jaar zou aan kapitaalsuitgave voor aankoop, ver
meerderd met rente en opslagkosten een bedrag van ruim f 91.000.000 
vragen. Voor deze voorraden is geen beschikbare siloruimte aanwezig, 
terwijl een vermeerdering hiervan, bij het verdwijnen der noodzaak, de 
r e n t a b i I i t e i t d e r v e m e n in gevaar zou brengen 1 

De klachten uit de praktijk en de artikelen in diverse landbouw
bladen, mede gezien de ter beschikking van de veehouders gestelde 
rantsoenen, wettigen het vermoeden, dat er zo goed als geen voorraden 
veevoer zijn aangelegd. Dr. W. K. H. Feuilletau de Bruyn spre
kende op het Landbouw-huishoudkundig Kongres te 's-Gravenhage 
deelde mede dat thans reeds, als gevolg van de visitatie-maatregelen bij 
Duins, de maandelijkse invoer van voedergranen en dierlijke voeder
eiwitten met 42 o/o en die van tarwe met 46 o/o gedaald is. 

En om onze overtuiging dat er geen voorraden veevoeder gevormd 
zijn te bevestigen, laten wij Dr. J. Grashuis, technisch adviseur van 
het bureau voor veevoeder-distributie aan het woord. Sprekende op de 
150ste algemene vergadering van de Holl. Mij. van Landbouw te 
Amsterdam zeide deze deslmndige - dat bij de afkondiging der 
mobilisatie de voorraden normaal waren. - (Dat wil dus zeggen dat 
er geen extra voorraden waren aangelegd in verband met de dreigende 
omstandigheden. H.) - De maatregelen, die genomen zijn, bestaan 
voornamelijk uit het d i s t r i b u e r e n van de verschillende voeder
artikelen ... - In verband met de eigenlijke distributie merkte spr. op, 
dat een flinke bezuiniging op de voeders geboden is, wil men niet 
spoedig gedwongen zijn tot een drastische a f sI ach
t i n g v a n e e n g r o o t g e d e e I t e v a n d e v e e s t a p e I over 
te gaan.-

De verklaringen van deze deskundigen, die vrijwel kloppen met wat 
de praktijk ons dagelijks in de landbouw laat zien, stroken weinig 
met de overtuiging van de Min. omtrent de ernst van de toestand; 
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de door den Min. genomen maatregelen leggen daar in elk geval 
geen getuigenis van af. Wij kunnen 't dan ook volkomen begrijpen 
wanneer ing. Huisman, voedselkommissaris voor Zuid-Hoiiand, o.m. 
zegt: .. Het probleem der voedselvoorziening is dus ernstig en de plicht 
der boeren zwaar." 

De plicht der boeren is zwaar. Het was misschien juister geweest 
te zeggen dat d e t a a k der boeren zwaar is. En wel om verschillende 
redenen die niet alleen van materiële aard zijn. Toen Min. Steen
berghe zich in zijn radiorede tot de land- en tuinbouwers wendde, 
om hun uiterste krachten in te spannen en uit de bodem te halen wat 
er in zit, toen de Min. een beroep deed op het hooghouden van de 
voortreffelijke naam van de Nederlandse boer en tuinder, vroeg hij 
tevens vertrouwen te hebben in de regering, hierbij verwijzende naar 
de daden der laatste weken, en de zware financiële offers door het 
Nederlandse volk gebracht in overeenstemming met een redelijke be
loning van de agrarische arbeid. 

"Doe uw werk opgewekt en zonder kleinzielig gemopper," is de 
raad van den Minister aan de land- en tuinbouwers . 

.. Ik mag wijzen op de daden der laatste weken" ... zegt de Minister. 
Hoe was de politiek der regering dan in de afgelopen jaren? De heer 
H. D. Louwes, voorzitter van het Koninklijk Neder!. Landb. Komité, 
had de regering gewezen op de konsekwenties van de ten opzichte 
van de boeren gevolgde taktiek, welke er toe kon leiden, d a t d e 
r e g e r i n g d e o n m i s b a r e m e d e w e r I{ i n g v a n d e b o e
r e n z o u k o m e n t e v e r I i e z e n. 

De N.R.C. had dit opruiïng genoemd, onze organisatie heeft noch 
aan opruiïng, noch aan dreiging gedacht, zegt de heer Louwes. Het 
was slechts onze bedoeling de regering bel,end te maken met onze 
inzichten e n d e s t e m m i n g onder de boeren. 

Uit .. Landbouw en Maatschappij" van 26 October 1939, citeren wij, 
uit het "Antwoord van een Nederlandse boer op de radio-toespraak 
van den Minister" - .. Uw rede Excellentie, hoe goed wellicht bedoeld, 
heeft op de Nederlandse boerenstand, die zich zijn plaats in de 
samenleving bewust is, een vernietigende indruk gemaald en de ge
volgen zullen ongetwijfeld blijken uit de houding die de boerenstand 
t.o.v. Uw bewind zal aannemen." -

En een Ds. J. R. J. Schut zegt o.a., in een boerenvergadering te 
Assen, - ..... Zij vraagt wel plichten en legt ze op, maar onthoudt 
de volle rechten, en stelt daarvoor een staatsbedeling en arm
bestuur in met magere fooien van tijdelijke noodgedwongen prijs
verhogingen." -

En laten wij nu nog een onverdacht getuige spreken over de ge
volgen van de door de regering gevoerde landbouw-politiek. n, be
doel het officieel regeringsrapport over één jaar kleine boerensteun. 
Dit officiële rapport is één aanklacht van de tienduizenden bewerkers 
van de bodem over het gehele land. De dokters - zo wordt er in 
gezegd - constateren gevallen van ondervoeding. En dat in een be
drijf. waar de boer zelf de eerste voedingsmiddelen produceert, maar 
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waar verarming hem belet zich zelf er mee te voeden. De kleerkasten 
zijn ledig en op de bedden is onvoldoende dekking. Het was op 
13 Dec. '38 dat Wijnkoop in het parlement Min. Steenberghe de 
vraag stelde, na al die ellende aan de hand van het regeringsrapport 
vermeld te hebben: "Wat doet de Minister nu tegen dit alles, tegen 
de ellende van die tienduizenden?" Dat zulke toestanden voorkomen 
bij een veel groter deel van de Nederlandse boeren dan zelfs het rapport 
aangeeft, bewijst dat de door de regering gevoerde landbouwpolitiek 
de ·armoede onder de boeren slechts heeft bestendigd. 

In de tuinbouw is de toestand zo mogelijk nog erger. 
Het schijnbaar onoplosbare vaste-lasten-vraagstuk en de veel te laag 

gestelde richtprijzen, weerhouden ook de tuinders om volgens Ministers 
wens "opgewekt hun werk te doen en niet kleinzielig te mopperen." 

Vermelden wij nog de geest onder de me Ik veehouders in 
het konsumptiemelk-gebied, die op hun vergaderingen de laatste tijd 
luid hebben geprotesteerd tegen de door de Regering gevoerde taktiek 
en wij hebben slechts een deel der ontevreden stemming weergegeven, 
die in de land- en tuinbouw heerst. De door de Regering in de 
krisisjaren gevoerde politiek is geweest een "water-tot-de-lippen
politiek", de daardoor gekweelde geestesgesteldheid onder de land- en 
tuinbouwers is niet bevorderlijk om met kans op sukses een beroep te 
doen op de bodembewerkers "om uit · de bodem te halen wat er 
in zit." 

Er zijn bovendien nog andere factoren nodig om dat te bereiken. 
Een goede wil bij de boer tovert geen graan uit de bodem, noch 
inspireert hij een koe tot het geven van melk. Daarvoor zijn minstens 
nodig de onmisbare grondstoffen. Zonder voldoende veevoer zal men 
onder de veestapel tot een "drastische" afslachting moeten overgaan, 
zegt dr. Grashuis. Dat wil dus zeggen dat een deel van het productie
apparaat dat de melk, de boter en het vlees levert, zal verdwijnen, 
en daarmee ook dat deel van de produktie. Mag er op 't ogenblik 
van de boter nog een surplus zijn, bij stagnatie in de aanvoer van 
grondstoffen voor de margarine-industrie, zou dat surplus niet alleen 
volledig gekonsumeerd worden, maar er zou een tekort ontstaan niet 
alleen aan boter maar aan eetbare vetten. Een vermindering van de 
veestapel zou voor de boer betekenen verminderde opbrengst, wat bij 
een gelijkblijvende schuldenlast, tot hogere prijzen zou noodzaken. 
Wat voor de rundveestapel, wat graanvoer betreft, geldt, is in nog 
hogere mate van toepassing op de varkens en het pluimvee. Als men 
de leus .. boeren bouwt koren, spoedig en veel" zou moeten herhalen, 
dan zouden er bij een goede wil van de boer toch minstens nodig 
zijn de meststoffen. Bij gebrek hieraan zal zelfs van een matige oogst 
geen sprake zijn. 

En al zijn wij in Nederland in staat zelf de benodigde stikstof voor 
de landbouw te produceren, de kali- en fosforzuurhoudende meststoffen 
moeten worden ingevoerd. Het vraagstuk van de voorziening van mest
stoffen voor de landbouw is nog van meer betekenis dan de aanvoer 
van veevoer. Zonder voldoende krachtige, volledige bemesting kan 
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geen goede oogst verkregen worden. 
Wij staan pas aan het begin der moeilijkheden. De moeilijkheden 

moeten overwonnen of tot de kleinste proporties teruggebracht worden. 
Maar dat gaat niet met het door het landbouw-krisisbeleid uitge
holde en verarmde landbouw-apparaat. Het belang van de boer en 
van de volksvoeding eist een landbouwpolitiek die de bedrijven 
ekonomisch weerbaar maakt, die de boer het vertrouwen en de lust 
geeft uit eigen bodem te halen wat er in zit, en dat zal blijken heel 
wat te zijn. 

De door de land- en tuinbouw sinds jaren gevraagde redelijke 
beloning voor zijn arbeid zal verwerkelijkt moeten worden. Alleen 
dan zal van de boerenstand verwacht lmnnen worden, dat hij zijn 
krachten inspant om het Nederlandse volk voor de honger te vrijwaren. 
De opgelegde t e e I tb e p e r k i n g e n die de bedrijven belemmeren 
en schadelijk werken voor de voedselvoorziening dienen ten spoedigste 
te verdwijnen. 

Wanneer ordening nodig is in de bedrijven, en dat is het zeker, 
zal de boer deze aanvaarden, wanneer deze ordening niet gaat ten 
koste van zijn bestaan. Waarom verzetten de boeren zich tegen b.v. 
de kalverteeltbeperking? Afgezien hiervan dat deze ordening niet 
heeft geleid en niet kon leid'en tot het door de regering gestelde doel 
bracht zij voor de boer zelf, vermindering van inkomsten, dus een 
verslechtering van zijn positie, maar dat niet alleen. Zijn veestapel 
waaraan zoveel zorg en moeite en kosten besteed moeten worden om 
deze op peil te houden en te verbeteren, ging in kwaliteit achteruit 
omdat selektie bij gebrek aan jong vee niet mogelijk was. Elke orde
ning(?) die een dusdanig karakter draagt zal steeds op verzet hij het 
grootste deel der boeren stuiten. Wanneer door de regering geappel
leerd wordt aan de voortreffelijke naam die de Nederlandse land
en tuinbouw in de wereld heeft, dan is dit niet voldoende. De regering 
zorge tevens dat de Nederlandse boer en tuinder in staat zijn te tonen 
dat zij deze naam ook ten volle waardig zijn. Dat is niet mogelijk 
met een innerlijk verzwakt bedrijf. De boerenstand die in een positie 
van chronische armoe gehouden wordt is niet in staat zijn vakkennis 
te demonstreren. Het toegerust zijn met een zo groot mogelijke theoreti
sche en practische kennis zal zonder resultaat blijven zolang zij niet 
in de praktijk kan worden gebracht. En dat is de boer niet mogelijk, 
hiervoor ontbreken hem te enenmale de middelen, veroorzaakt door 
een te slechte beloning van zijn arbeid enerzijds en de afvloeiïng 
van de millioenen guldens die hij moet opbrengen als cijnsplichtige 
aan het bodemkapitaal anderzijds. Naast het ekonomisch mobiel rnakim 
van het bodemproduktie-apparaat, is het voor de land- en tuinbouwer 
nodig dat in het afzetgebied de nodige koopkracht bij de massa
konsument aanwezig is. Een konsument die zijn behoeften niet kan 
bevredigen, en tot die koosurnenten behoren ook een groot deel van 
de land- en tuinbouwers, oefent een remmende invloed uit op de 
bestaansmogelijkheid van de producent. 

De "ekonomische frontsoldaat", de Ned. land- en tuinbouw, ziet 
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er nog weinig mobiel uit. Wij staan nog maar aan 't begin van de 
moeilijkheden die groter dreigen te worden dan wij ze ooit gekend 
hebben. Het zal tijd worden dat deze frontsoldaat kontakt zoekt met 
de werkers uit het industriële front om hun beider "posities" te 
verbeteren, waarin de regering tot nog toe in gebreke is gebleven. 

Hebben wij in het voorgaande, zei het in 't kort en daardoor 
onvolledig, ofschoon er op gewezen dient te worden dat de toestand 
zeker niet te donker is gekleurd, weergegeven onder welke omstandig
heden de boer zijn taak zal hebben te vervullen, dan zal de lwnklusie 
die wij aan het eind trokken, zeker niet te scherp zijn gesteld. In het 
licht der dreigende tijdsomstandigheden treden zulke onhoudbare 
toestanden scherp op de voorgrond. Dit wil echter niet zeggen dat de 
toestand in de agrarische bedrijven p I o t s e I i n g zo geworden is. 
Het is zelfs zo dat voor de beruchte krisisjaren, de boer in 't algemeen 
een zeer sober bestaan had, de krisisjaren hebben juist de weinige 
weerstand der boeren blootgelegd. Het door het bodemkapitaal bloed
arm gehouden produldieapparaat had geen reserves om weerstand te 
bieden. In de bloeiperioden van het kapitalisme was het de boer en 
tuinder mogelijk aan zijn verplichtingen te voldoen. De cijns aan het 
bodemkapitaal kon worden betaald, en zolang dat gebeurde, was 
de boer en de tuinder vrij, en die vrijheid, al was het in wezen slechts 
een woord zonder inhoud, was zijn trots. Onder leiding van zijn 
technische organisaties liep hij gewillig in het gareel en verdiende ten 
volle de door de Min. aangehaalde "voortreffelijke naam in de wereld". 
Niet alleen dat hij zijn werkkracht en die van zijn gezin gewillig 
gaf, zijn technisch kunnen zijn wetenschappelijke ontwikkeling hadden 
met recht een wereldnaam. 

Produktie en kwaliteit werden tot een ongekende hoogte gebracht. 
Door zijn koöperaties werd de industriële verwerking tot eindprodukt 
in eigen hand gebracht. Door koöperatieve boerenleenbanken werd 
een rentebesparing van f 6.000.000 per jaar verkregen. Dat werk werd 
verricht onder leiding van de technische organisaties, op zichzelf een 
prestatie om er respekt voor te hebben, maar ... de bodempoliep streek 
lachend de winst op. De paarden die de haver verdienden kregen ze 
niet, en de leiding van de technische organisaties maakten van deze 
organisaties geen strijdorganisaties. 

Wij hebben geen behoefte te insinueren, maar de woorden ge
sproken door de heer Louwes: "Wij zijn geen stromannen van de 
leden ... - wij wensen slechts de regering bekend te maken met onze 
inzichten en de stemming onder de boeren," spreken voor zichzelf. 
Een bestuur van welke organisatie ook. heeft de plicht de strijd aan 
te binden voor de belangen van de leden. De boeren zullen zich deze 
zaken dienen te realiseren en moeten zorgen, voormannen te kiezen die 
vechten voor hun belangen inplaats van de regering in te Iichteli 
o v er d e s t e m m i n g onder de boeren. Dit gebrek in de technische 
organisaties is dan ooi, de reden waarmee .. Landbouw en Maat
schappij" haar bestaansrecht motiveert ... Landbouw en Maatschappij" 
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wil niet zijn een politieke boerenpartij, maar wil de bestaande partijen 
noodzaken de strijd voor de boeren in haar geest, volgens haar program, 
te voeren. Wij zouden de omvang van een artikel te zeer overschrijden, 
als we het program van Landb. en Maatsch. enigszins volledig zouden 
weergeven. Het is toe te juichen dat deze organisatie de boeren tot 
strijd wil brengen voor hun belangen en rechten. Daarvoor is echter 
in de eerste plaats nodig dat de boer zijn vijanden kent maar ... 
ook zijn vrienden. De grootkapitalistische koncerns, trusten enz. 
worden door Landb. en Maarsch. terecht aangewezen als "poliepen" 
die de boer niet alleen konkurrentie aandoen (margarine-koncern) maar 
de boer geheel aan zich willen onderwerpen (Unilever, enz.). Dat is 
juist gezien, maar ... waarom verzwijgt L. en M. de bloedzuigende 
werking van de bodempoliepi Ongeveer de helft van de Ned. boeren 
zijn pachters, de andere helft zogenaamd eigenaars. Maar de hypothe
kaire schuld bedroeg in 1933 ongeveer 40 o/o van de waarde van de 
grond en de gebouwen. Welke bedragen is de boer en tuinder wel 
verplicht jaarlijh op te brengen in de vorm van pacht en hypotheek
rente als cijns aan het bodemlmpitaal? Daarentegen richt L. en M. 
wel haar aanvallen op de hoge(?) Ionen van de stedelijke en industriële 
arbeiders en verscherpt daarmee een tegenstelling die voor beide partijen 
noodlottig moet worden. Het is een feit dat het uurloon der stedelijke 
en industriële werkers hoger is dan in de agrarische bedrijven. Dat is 
veelal in harde strijd door deze werkers veroverd. Doch ondanb dat 
hogere loon is de arbeider niet in staat de produkten van boer en 
tuinder in voldoende mate te kopen en hiervoor voldoende prijzen 
te betalen. De konsumptie van vlees en natuurboter is in de laatste 
jaren sterk teruggelopen. Gevallen van ondervoeding doen zich overal 
voor. Tienduizenden kinderen moeten de voedzame melk ontberen en 
lijden aan chronische ondervoeding. Dat gebeurt niet uit liefhebberij 
maar uit gebrek aan lwopkracht. lnplaats van tegenstellingen te 
scheppen of te verscherpen tussen de werl(ers van de stad en van het 
platteland, moeten de Larrikaden tussen deze groepen tot de grond toe 
afgebroken en geslecht worden en alles moet in het werk worden 
gesteld om de samenwerking tussen stad en platteland te bewerken. 
Beide groepen vormen samen een geheel en op hen beiden parasiteert 
het kapitaal in zijn verschillende vormen. Elke leus, elke daad die 
verwijdering brengt tussen deze werkers dient de tegenpartij, het 
kapitaal. Samenwerkend voor hun beider belangen, vormen arbeiders 
en boeren een onoverwinnelijke macht, verdeeldheid brengt voor 
beid en de ondergang . 

.. Deze maatschappij," zegt Ds. Schut, (die wij reeds eerder geciteerd 
hebben) in een vergadering van Landb. en Maatsch., "is geen volks
gemeenschap... zij draagt wel eens de schijn en het gezicht van 
zulk een volksgemeenschap, telkens als zij het nodig heeft, m a a r 
d a t i s j u i s t h a a r v a I s h e i d... Deze maatschappij is in wezen 
grootkapitalistisch. Het zijn de koncerns, trusten en andere groot
kapitalistische nationale en internationale machtsgroepen, die allereerst 
de room van de volksarbeid afscheppen uitsluitend voor zichzelve." 
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Juist getekend en scherp gezegd. Ds. Schut. maar waarom dan, 
zouden wij willen vragen, wilt gij deze g r o o t k a p i t a I i s ti s c h e 
m a a t s c h a p p ij m e t h a a r v a I s e i n h o u d nog instand 
houden? Waarom roept gij de boeren op haar te verdedigen, en dat 
doet gij, hoor maar: "Uit Friesland, Drente en Limburg zijn wij toen 
( 1918 H.) gekomen, grepen naar de wapens en hebben onze plicht 
gedaan en wij willen dat nog doen... Maar nu heeft men u weer 
nodig ... Wat gij echter moet eisen voor nu en de toekomst - dat 
is een sociaal-ekonomische rechtsbasis voor uw e i g e n s t a n d s-
o r ga nis at ie s". 

Zoals men ziet wil Ds. Schut een maatschappij die hij veroordeeld 
heeft als groot-kapitalistisch en vals, in stand houden en met de 
wapenen verdedigen, zoals in 1918, waartoe volgens de heer Schut 
de boeren bereid zijn, waarbij het Judasloon dan zou moeten bestaan 
uit een rechtspositie voor de boeren. Slecht werk voor een dominé. 
om voor god Mammon te pleiten, en daarbij de boeren op te roepen 
tot moord en doodslag op de arbeiders die een betere maatschappij 
willen ook voor de boeren, een wérkelijke volksgemeenschap. 

Wij hebben wat veel eer en ruimte aan Ds. Schut gegeven, die in 
zijn rede ook aan de ondergang van de adel in Oost-Polen herinnert, 
om daarna te demonstreren welke geest huist bij sommige sprekers 
van landb. en Maatsch. en welke voorlichting en richting zij trachten 
te geven aan de boeren bij hun strijd voor een betere maatschappij. 
Deze propaganda is gevaarlijk en niet het minst voor den boer. Het 
demagogisch karakter van dergelijke propaganda is de rooksluier waar
achter de waarheid voor de boer verborgen blijft, tenzij... de Komm. 
Partij en al haar leden het verhaal van Ds. Schut over wat in Oost
Polen gebeurde, voortzet, en volledig aan de boeren duidelijk maakt. 
Dat de bevrijding van de werkende boeren in Oost-Polen het werk 
was en is van de onverbreekbaar verbonden eenheid van arbeiders en 
boeren van Sowjet-Rusland, dezelfde kracht die ook de onderdrukte 
Finse boeren en arbeiders zal helpen in de strijd voor hun bevrijding. 
De nauwe samenwerking van arbeiders en boeren van stad en platte
land is de voorwaarde voor de verwerkelijking van de nieuwe maat
schappij, waar boer en arbeider de volle vrucht van hun arbeid zullen 
genieten. Een volhardende strijd, steeds voorlichting en opheldering 
gevend, de valse laster en propaganda ontmaskerend, dat is de taak 
die gesteld kan en moet worden aan ieder die de rechten van de 
werkers wil verdedigen, die het kapitalisme, het bloeddorstig regiem 
wil vernietigen, aan ieder die streeft naar een socialistische maat
schappij. 



door 

WILHELM PIECK 

WAAROM GAAT HET 
IN DEZE OORLOG? 

De grote kapitalistische mogendheden, die aan de huidige oorlog 
deelnemen, proberen met alle mogelijke agitatiemiddelen, h u n impe
perialistische oorlogsdoel voor de werl<ende massa's te verbergen en een 
ander doei voor te wenden. Bij dit streven worden de Engelse en 
Franse groot-kapitalisten ijverig ondersteund door de s o c i a a 1-
d e m o k ra ti s c h e I e i d e r s v a n d e T w e e d e I n t e r n a
t i o n a I e. Zij helpen de grootkapitalistische machthebbers bij het 
uievoeren van hun imperialistische roofplannen en zij zijn even bang 
als dezen voor het ogenblik, waarop de massa's zullen inzien, welk 
een afschuwelijke misdaad door deze oorlog aan hen is begaan, en 
waarop zij de revolutionaire konsekwenties daaruit zullen trekken. 

Lenin heeft aan de massa's geleerd, dat er tweeërlei oorlogen zijn, 
"rechtvaardige en onrechtvaardige, vooruitstrevende en reaktionaire 
oorlogen, oorlogen, die dienen voor de versterking van de klasse
onderdrukking, en oorlogen, die de afschaffing ervan bevorderen", 
waarbij we ervan moeten uitgaan, welke klasseinhoud de oorlog heeft, 
welke klasse de oorlog voert, welke politiek zijn uitdrukking vindt in 
de oorlog." 

Deze fundamentele onderscheidingen van Lenin werden in de "Ge
schiedenis van de Communistische Partij der Sowjet-Unie nog aldus 
verduidelijld: 

"dat er twee soorten oorlogen zijn: 

a) de r e c h tv a a r d i g e oorlog, die geen veroverings-, maar 
een bevrijdingsoorlog is, die zich ten doel stelt hetzij de ver
dediging van het volk tegen een buitenlandse aanval en tegen 
pogingen om het te knechten, of de bevrijding van het volk van 
de slavernij van het kapitalisme, of tenslotte de bevrijding van 
de koloniën en de afhankelijke landen van de onderdrukking door 
de imperialisten, en 

b) de o n r e c h tv a a r d i g e oorlog, die een veroverings
oorlog is en de inbezitneming, de knechting van vreemde landen, 
van vreemde volken ten doel heeft." (blz. 222). 

De heersende klassen van de aan de oorlog direkt of indirekt deel
nemende landen en ook van de neutrale landen trachten natuurlijk het 
imperialistisch karakter van de oorlog te ver
bergen, de werkende massa's over de werkelijke oorzaken en de 
imperialistische doeleinden van de oorlog te misleiden en hen door een 
handige oorlogspropaganda te winnen voor ondersteuning van deze 
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oorlog. Er is een grondige studie van de oorlog en het verloop ervan 
nodig, het aantonen van zijn werkelijke oorzaken en doeleinden en 
het o n t m a s k er e n v a n d e m i s I e i d e n d e m a n o e u v r e s, 
die door de heersende klassen ter verwarring van de massa's worden 
ondernomen, om hun imperialistische oorlogsplannen te vernietigen. 
De onoverbrugbare tegenstelling van de klassebelangen der werkende 
massa's en die van de bourgeoisie draagt er toe bij, de massa's 
over het ware karakter van de oorlog de ogen te openen. Bovendien 
is er sedert de laatste wereldoorlog nog een ander, voor de houding 
der werkende massa's tegenover de oorlog beslissend feit bijgekomen: 
dat is het bestaan van de Sowjet-Unie en haar socialistische 
vredespolitiek. die met de belangen der werkende massa's in de kapi
talistische landen volkomen overeenkomt. 

Waarom gaat het in de tegenwoordige Europese oorlog, die tussen 
het Engelse en Franse imperialisme enerzijds en het Duitse imperia
lisme anderzijds wordt gevoerd? Dit ziet men het duidelijkst, wanneer 
men waarneemt, hoe bot de regeringen van Engeland en Frankrijl, alle 
pogingen afwijzen, de vrede te herstellen. De Chamberlain-regering 
heeft kategorisch verklaard, en de Daladier-regering is haar hierin 
gevolgd, dat zij de oorlog niet beëindigen, de vrede niet herstellen wil. 
maar dat zij besloten is, de oorlog tegen Duitsland voort te zetten tot 
aan de "ver niet i gin g van h et Hit I e r i s m e". Om de 
werl,ende massa's van Engeland en Franluijk voor de steun aan deze 
oorlog te winnen, trachten de imperialistische regeringen der beide 
landen de schijn te wekhn, alsof zij de oorlog voeren voor de demo
kratie, voor de nationale vrijheid der kleine volken en voor de garantie 
van een duurzame, eerlijke vrede. 

Hiermee willen zij de massa's misleiden over de imperialistische en 
reaktionaire plannen, voor well<er verwezenlijking zij de oorlog verder 
doorzetten. En wederom, als in de oorlog van 1914/1918, doen de 
s o c i a a 1-d e m o k ra t i s c h e I e i d e r s aan dit bedrog van de 
massa's mee en ondersteunen zij de oorlog voor het uitvoeren van de 
imperialistische en reaktionaire plannen van het Engelse imperialisme. 

H e t E n g e I s e i m p e r i a I i s m e is in zijn buitenlandse politiek 
altijd zeer kronkelige sluipwegen gegaan, om zijn ware bedoelingen 
te verbergen en andere volken voor zijn machtsuitbreiding te doen 
bloeden. Deze politiek zet het ook met deze oorlog voort. Z ij n d o e I 
i s d e o n d e r w er p i n g v a n h e t D u i t s e v o I k, d e o p r i c h
t i n g v a n e e n .. k o n s e r v a t i e v e" r e g e r i n g i n D u i t s
I a n d, d i e h e t a I s h a a r t a a k b e s c h o u w t, d e g e n d a r m e 
va n h e t k a p i t a I i s m e t e g e n d e S o w j e t-U n i e t e z ij n. 

Het Duitse volk moet door hongerblokkade en militair geweld op 
de knieën worden gebracht. Het moet een nog erger V ersuilles dan 
in 1918 worden opgelegd, een niet minder reaktionair regiem dan het 
tegenwoordige, en de weg naar bevrijding uit de ketenen van impe
rialisme en reaktie moet het onmogelijk worden gemaakt. Duitsland 
moet in een aantal vazalstaten van het Engelse imperialisme worden 
verdeeld, waardoor dit zijn oorlogsplannen tegen de Sowjet-Unie hoopt 
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te verwezenlijken. De s 0 c i a a I-dem 0 r, rat i s c he Ie i d e r S, ook 
de Duitse, ondersteunen deze oorlogsdoeleinden van het Engelse impe
rialisme door de gemeenste hetze tegen de Sowjet-Unie en tegen de 
kommunisten, zij roepen op, de oorlog tegen Duitsland te ondersteunen. 

Het was het Engelse imperialisme, in het kader van zijn wereld
beheersende positie, vooral te doen om de o p p e r m a c h t i n 
Europa tegenover het Franse en Duitse imperialisme. Het ging nu 
eens met het ene, dan weer met het andere samen, speelde hen tegen 
elkaar uit, om geen van hen op het vasteland te machtig te laten worden. 
Door de wereldoorlog en het v r e d e s v e r d r a g v a n V e r s a i I I e s 
waren de krachten van het Duitse imperialisme verslagen. Het Engelse 
imperialisme wilde echter geen afstand doen van een tegenwicht tegen 
het Franse imperialisme. Maar nog veel belangrijker voor het Engelse 
imperialisme was een tegenwicht tegen de s o c i a I i s t i s c h e 
S o w j e t-U n i e. Het Engelse imperialisme probeerde dus, het 
Duitse imperia I i s me weer op de been te helpen. Toen het 
Duitse kapitalisme zich door de g r o e i v a n d e r a d i k a I i s e r i n g 
der massa's in zijn groei en in zijn heerschappij bedreigd 
zag, kreeg het steun van het Engelse imperialisme bij de o p r i c h
t i n g v a n z ij n fa s c i s ti s c h e d i k t a t u u r, om de werkende 
massa's van Duitsland te verhinderen, zich van de heerschappij van 
het grote kapitaal te bevrijden. 

De ondersteuning van het Duitse imperialisme was ten dele ook 
tegen het Franse imperialisme, vooral echter tegen de Sowjet-Unie 
gericht. 

Toen Frankrijk en de Sowjet-Unie zich door een k o I 1 e I, t i e f 
veiligheidsverdrag tegen agressie van het Duitse 
imperia I isme trachten te beveiligen, kreeg het .. Hitlerisme" 
als de machtsvorm van het Duitse imperialisme de sterkste onder
steuning van het Engelse imperialisme, deels door het dulden van 
militaire maatregelen, die een schending van het Versailler vredes
verdrag betekenden, deels door openlijke steun aan zijn agressie-politiek 
De feiten liggen nog vers in het geheugen, zodat een opsomming op 
deze plaats voldoende is: invoering van de algemene dienstplicht in 
Duitsland, zware bewapening, militaire bezetting van het Rijnland; 
verder de militaire interventie tegen het Spaanse volk en de militaire 
bezetting van Oostenrijk. 

De imperialistische machthebbers van Engeland werden bij de uit
voering van hun plannen steeds openlijker door het Franse imperialisme 
ondersteund. De onderhandelingen van Chamberlain met Hitier in 
Berchtesgaden, de overeenkomst van München over de uitlevering van 
een deel van Tsjechoslowakije werden in volledige overeenstemming 
met de Franse regering uitgevoerd, die niet terugschrikte voor de smade
lijke woordbreuk tegenover het met haar verbonden T sjechoslowakije en 
voor het prijsgeven van het kollektieve veiligheidsverdrag met de 
Sowjet-Unie. Chamberlain trachtte deze ondersteuning van het Duitse 
imperialisme te rechtvaardigen door de huichelachtige bewering, dat 
hiermee de vrede was gewaarborgd voor een hele generatie. 
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Het Engelse imperialisme ondersteunde het Duitse imperialisme 
natuurlijk niet, om de vrede te waarborgen, maar om het in een 
oor I o g tegen de Sowjet-Unie te drijven. De door de Nazi
leiders tegen de Sowjet-Unie gevoerde hetze en het door hen opge
zette anti-kominternpakt met Japan, Italië en andere landen schenen 
deze berekening van Engeland gelijk te geven. Beide staten - zo 
hoopten de Engelse imperialisten - zouden door zulk een oorlog 
zo verzwakt worden, dat Engeland dan als de vredesdiktator de vruch
ten van zijn politiek zou oogsten en zijn machtspositie in Europa en 
de uitzuiging der Europese landen onbeperkt zou kunnen voortzetten. 

Deze rekening van het Engelse imperialisme is echter niet opgegaan. 
De Sowjet-Unie was door haar socialistische ontwikkeling en de ont
plooiïng van haar militaire krachten tot zulk een grote mogendheid 
geworden, dat het Duitse imperialisme voor een militaire aanval op 
de Sowjet-Unie terugschrikte en het grote risiko van een oorlog met 
deze macht niet op zich durfde nemen. Door het Engelse imperialisme 
wegens de eisen aan Polen voor de onmiddellijke beslissing over een 
oorlog tegen de Sowjet-Unie gesteld. zag het Duitse imperialisme 
zich genoodzaakt, een niet-aan va Is pakt met de Sowjet
U n i e te sluiten. Door dit pakt werd aan het drijven van het Engelse 
imperialisme naar een oorlog tussen Duitsland en de Sowjet-Unie een 

eind gemaakt. 
Het sluiten van het niet-aanvalsverdrag en van het grens- en vriend-

schapsverdrag tussen de Sowjet-Unie en het Duitse rijk is een groots 
resultaat van de vredespolitiek van de Sowjet-Unie. Door dit verdrag 
is een historische wending in de internationale situatie veroorzaakt, 
hierdoor is het grote gevaar van een oorlog tussen de beide volken 
der twee machtigste staten van het Europese vasteland afgewend en het 
terrein van de oorlog verkleind. Dat het Engelse imperialisme woedend 
is over dit resultaat van de vredespolitiek van de Sowjet-Unie, is 
volmaakt begrijpelijk. Maar ook de I e i d e r s v a n d e T we e d e 
I n t e r n a t i o n a I e schreeuwen moord en brand en wedijveren met 
elkaar in hun hetze tegen de Sowjet-Unie. In schijnheilige .. veront
waardiging" tegen de Sowjet-Unie trachten zij de werkende massa's. 
af te leiden van de misdaad. die dit reaktionaire gezelschap van sociaal
demokratische leiders begaat, door op te roepen tot een oorlog tegen 
het Duitse volk en de oorlog tegen de Sowjet-Unie te propageren. 

Het gaat het Engelse imperialisme bij zijn oorlogsplannen tegen de 
Sowjet-Unie niet alleen om de opperheerschappij in Europa, maar ook 
om een waarborg tegen de groeiende radikalisering van de werkende 
massa's in de kapitalistische landen, waardoor het het gevaar van 
een revolutionaire omverwerping van de heerschappij van het imperia
lisme en van een overwinning van het socialisme steeds groter ziet 
worden. Het geweldige voorbeeld van het zegevierende socialisme in 
de Sowjet-Unie oefent een buitengewoon sterke invloed uit op het 
verlangen der werkende massa's in de kapitalistische landen naar het 
socialisme en vervult hen met steeds toenemende sympathie voor de 

Sowjet-Unie. 
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De werkende massa's in alle landen begrijpen steeds heter, dat er 
geen tegenstelling bestaat tussen de belangen van de werkers in de 
kapitalistische landen en in de Sowjet-Unie, dat de po I i tie k van 
de S o w jet-Unie a I I een te n bate van de werkende 
massa's is, dat een oorlog tegen de Sowjet-Unie tegen de belangen 
van de werkende massa's in alle landen is gericht en dat de vijanden 
van de Sowjet-Unie ook hun vijanden zijn. De intern at ion a Ie 
verbondenheid van de massa's met de Sowjet-Unie, 
met de ideeën van het socialisme zal in de loop van de oorlog steeds 
sterker worden. Als de kapitalisten over ..landverraad" schreeuwen, 
omdat de massa's opkomen voor de Sowjet-Unie en haar vredespolitiek, 
als zij daarom de kommunisten vervolgen en in de gevangenis werpen, 
dan bevestigen zij hiermee slechts, dat zij de nationale staat slechts 
hesehouwen als een aangelegenheid van de bourgeoisie en niet van de 
werkende massa's. 

Het is angst voor de revolutionaire radikalisering der werkende 
massa's, het is de angst voor het s o c i a I isme, die de bour
geoisie in alle kapitalistische landen naar een steeds fellere terreur tegen 
de revolutionaire voorhoede der arbeidersklasse drijft. Uit deze angst 
komt ook voort de hetze tegen de Sowjet-Unie en de wil. het land van 
het socialisme door een oorlog te verwoesten. Bij deze reaktionaire aan
slagen op de arbeidersklasse der gehele wereld en op de Sowjet-Unie 
staan de s o ciaaI-demokratisch e Ie i der s aan de kant 
van de b o u r ge o is ie. Zij spuwen vuur tegen de Sowjet-Unie 
en de kommunisten. Zij willen geen socialisme, zij willen geen be
vrijding der massa's van het juk van het kapitalisme, zij willen het 
behoud hiervan en zijn de beschermers ervan tegen de strijdende arbei
dersmassa's. Daarom willen zij de vereniging van de arbeidersklasse, 
van de werkende massa's tegen het grootkapitaal, tegen de imperialis
tische oorlogsmisdadigers verhinderen. Daarom willen zij de oorlog 
tegen de Sowjet-Unie. 

C h a m b e r I a i n e n D a I a d i e r trachten hun oorlogsmisdaden 
te verzwakken door de huichelachtige verklaring, dat hun oorlog zich 
niet tegen het Duitse volk richt, maar alleen tegen het "Hitlerisme". 
In werkelijkheid echter trachten zij het Duitse volk uit te hongeren 
en de oorlog tot vrouwen en kinderen, zieken en oude mensen uit te 
breiden. Hun veridaringen staan ook in scherpe tegenstelling tot de 
chauvinistische hetze, die in de pers van de Franse en Engelse oorlogs
misdadigers tegen het Duitse volk wordt gevoerd. Het Duitse volk 
wordt beschimpt als een roofdiervolk als een massa met veroverings
en roofdierinstinkten. Openlijk wordt de vernietiging van Duitsland 
geëist, het moet voor generaties machteloos worden gemaakt en onder
worpen aan een grondige "matigheidskuur" door de overwinnaars. 
Door deze woeste ophitsing moeten de werkende massa's in Frankrijk 
en Engeland tegen het Duitse volk worden opgezweept, opdat zij hun 
leven op het spel zullen zetten voor de imperialistische oorlogsdoel
-einden der grootkapitalistische machthebbers. 

Het D u i t s e i m p e r i a I i s m e heeft met zijn oorlogszuchtige 
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agressie, waarin het tot dusverre door het Engelse imperialisme onder
steund werd, de naburige volken, vooral het Franse volk. met angst en 
schrik vervuld en hun diepe haat opgewekt. De Engelse en Franse 
imperialisten trachten deze stemming der volksmassa's voor de oorlog 
tegen het Duitse volk te gebruiken. H e t D u i t s e v o I k w i I 
e c h t e r d e v r e d e. 

De werkende massa's van Duitsland hebben geen begeerten naar 
wereldheerschappij, willen geen andere volken onderdrukken, maar met 
hen in vrede en vriendschap leven. Voor hen geldt alleen wat hun 
in Duitsland meer dan 6Yz jaar gekerkerde leider Ernst Th a el
m a n n herhaaldelijk en speciaal zeven jaar geleden, op 31 October 
1932, op een massameeting in Parijs voor de Franse volksmassa's ver-

ldaarde: 

"Wij kommanisten zeggen tot u, Franse arbeiders en werkende 
volksmassa's: uw lotgenoot in Duitsland, de Duitse arbeider en 
boer, is niet uw vijand, maar uw natuurlijke bondgenootT Evenzo 
zeggen wij tot de Duitse werkers, dat de Franse werker nooit hun 
vijand, maar hun klassegenoot en kameraad is 1 

Niets, niets verbindt ons, de vertegenwoordigers der arbei
dersklasse van Duitsland, met de Duitse bourgeoisie, met de 
Duitse kapitalisten. De Duitse kapitalisten onderdruldwn on~. 
Zij ontnemen de massa's wat ze hun ontnemen kunnen. Zij 
wenden de ondragelijkste methoden van brutale diktatuur tegen 
de massa's aan. Zij proberen het volk de laatste politieke rechten, 
ieder spoor van vrijheid, iedere nog zo geringe sociale verovering 
af te nemen. De Duitse kapitalisten zijn onze d o o d s
v ij a n de nT 

A I I e s verbindt ons, de vertegenwoordigers van de arbeiders
klasse van Duitsland, met u, de arbeiders, de werhrs, de uit
gebuite massa's van het Franse volk... Het solidaire verbond, 
dat wij als kommunisten met onze internationale aktie tegen 
imperialistische oorlog en Versailler vrede vaster dan ooit hebben 
gesmeed, betekent voor u, Franse kameraden, tegelijk een grote 
h i s t o r i s c h e v e r a n t w o o r d e I ij k h e i d. Wanneer de 
Duitse arbeidersklasse als overwinnaar uit de klassenstrijd zal 
komen, dan zal het Franse imperialisme tegenover een Duitse 
arbeiders- en boerenrepubliek een bloedige imperialistische inter
ventie willen beginnen. Dan is het uw t a a k, z u I k e i n t e r
v e n t i e p I a n n e n v a n o n z e g e m e e n s c h a p p e I ij k e 
v ij a n den on m o ge I ij k te maken." 

De werkende massa's van Duitsland hebben niets gemeen met de 
veroveringsplannen en koloniale aanspraken van het D u i t s e m o n o
p o I ie-kap i t a I i s me, maar staan als onverzoenlijke vijanden 
tegenover de heerschappij van deze kleine groep rijke industrie- en 
bankkapitalisten als Kr up p, St in nes, Kirdor f. V oe g I er, 
F I i c k, Siemens, S c h r o ede r c.s. Deze kringen zijn het, die 
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belang hebben bij de verovering van vreemde landen en de onder
werping van vreemde voi!,en, om daardoor onmetelijke rijkdommen te 
vergaren. Zij zijn de enigen, die profiteren van de oorlogs-ekonomie 
in Duitsland, waardoor zware kanonnen voor de oorlog worden 
geproduceerd, maar het volk de belangrijkste levensmiddelen moet ont
beren. Zij zijn het, die meedogenloos de boerenbedrijven, het handwerk 
en de kleinhandel in de steden te gronde richten. Z ij z ij n d e w a r e 
h e re n v a n D u i t s I a n d. 

De katastrafale ekonomische politiek van het Duitse monopolie
kapitalisme roept bij de werkende massa's een toenemende veront
waardiging op, die zich steeds meer tegen het kapitalistische stelsel. 
tegen de heerschappij van het grootkapitaal richt. Deze anti-kapitalis
tische stemmingen dringen zelfs diep door in de rijen der nationaal
socialisten. Om de massa's hiervan af te leiden, trachten de nazi
leiders hun wijs te maken, dat de z.g. volksgemeenschap, het z.g. 
Arbeidsfront, de Winterhulp, de "Kracht door Vreugde"-organisatie in 
Duitsland, "socialisme" zijn en dat het "socialisme" het doel is van 
hun oorlog. Maar er kan geen socialisme zijn, waar het grootkapitaal 
heerst, waar de werkende massa's onderdrukt en uitgebuit worden. 

Wat s o c i a I is m e i s, dat I a at de S o w j et-Uni e aan 
de werkende massa's ·zien, waar de staatsmacht en de pro
duktiemiddelen in handen van de werkers zijn, waar de klassen der 
kapitalisten en grootgrondbezitters gehkwideerd is en de massa's door 
hun organen beslissen over de produktie en de politiek van de staat. 
In de voortdurende stijging van het levenspeil en de kultuur der 
werkende massa's, in de verwezenlijking van de socialistische demo
kratie, de nationale vrijheid en het broederlijk verbond der vele natio
naliteiten van het grote Sowjetvolk, in de konsekwente vredespolitiek 
der Sowjetregering toont zich het socialisme in de Sowjet-Unie. 

De onoverbrugbare tegenstelling tussen de belangen der kapitalisten 
en die der werl,ende massa's komt in de oorlog nog scherper naar 
voren. Terwijl de grootkapitalisten enorme winsten en rijkdommen 
door de oorlog opstrijken, moeten de werkende massa's met steeds 
minder genoegen nemen en bovendien hun leven offeren. Ook neemt 
hun politieke onderdrukkog steeds scherpere vormen aan. Het is een 
eis van zelfbehoud voor het werkende volk, dat het de strijd opneemt 
tegen deze uitbuiting en knechting, voor eeR behoorlijke levensmidde
lenverzorging en voor politieke rechten. De werkende massa's van 
Duitsland zullen samen met de door het Duitse imperialisme onder
drukte Oostenrijkse, Tsjechische en Poolse volken strijden voor hun 
bevrijding van het Duitse juk en voor hun volle nationale zelfbeschik
kingsrecht. 

De oorlog tussen Engeland, Frankrijk en Duitsland is een imperialis
tische oorlog, die door de kapitalisten van deze landen wordt gevoerd 
om de herverdeling der wereld, een oorlog, die door de werkende 
massa's niet ondersteund, maar ten scherpste bestreden moet worden. 
De sociaal-demokratische leiders der He Internationale, die de massa's 
oproepen, mee te strijden aan de kant van het Engelse en Franse 
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imperialisme, handelen hiermee tegen de voornaamste levensbelangen 
der werkende massa's. Met het pact, dat de Sowjet-Unie met Duits
land sloot. werd aan de werkende massa's de grootste dienst bewezen, 
omdat hierdoor de oorlog tussen de beide staten en de uitbreiding van 
de imperialistische oorlog tot een algemene wereldoorlog verhinderd 
werd. Het pact dient niet, zoals de sociaal-demokratische leiders in hun 
hetze tegen de Sowjet-Unie en tegen de kommunisten beweren, om de 
agressie en de oorlog van het Duitse imperialisme te ondersteunen, 
maar het ondersteunt de wil van de werkende massa's tot vrede. 

Tegenover het misdadige plan van het Engelse en Franse imperia
lisme, om door de oorlog het Duitse volk te verslaan, het een nog erger 
Versailles dan van 1918 op te leggen en het in een oorlog tegen de 
Sowjet-Unie te drijven, staat voor de werkende massa's der gehele 
wereld, vooral voor de Engelse en Franse arbeidersklasse de taak. het 
uitvoeren van deze misdaad onmogelijk te maken en de Engelse en 
Franse regering te dwingen, de oorlog tegen Duitsland te beëindigen. 

Tegenover de imperialistische oorlog moet de internationale solida
riteit der werkende massa's worden gesteld. Alleen zo kan aan deze 
misdaad een eind worden gemaakt. 

De werkende massa's moeten in deze oorlog duidelijk hun vijanden 
en hun vrienden herkennen. Aan hun kant staat als vriend het mach
tige land van het socialisme, de Sowjet-Unie. Wie de Sowjet-Unie 
aanvalt, wie tegen dit land en zijn roemrijke regering ophitst, die is 
geen vriend van de werkende massa's van alle landen, maar hun 
vijand, die helpt de imperialistische oorlogsmisdadigers. In elk land 
zijn het de kommunisten, die moedig strijden tegen de imperialistische 
oorlogsmisdadigers, voor herstel van de vrede, voor verbetering van de 
levensomstandigheden en uitbreiding der politieke rechten van de 
werkende massa's en voor het socialisme. 

De vijanden der werkende massa's zijn de imperialisten, de groot
kapitalisten en grootgrondbezitters, de reaktie in elke gedaante, het 
zijn de met de reaktie verbonden socialistische leiders en trotskistische 
bandieten, die tegen de Sowjet-Unie en tegen de kommunisten op
hitsen en strijden. De werkende massa's staan voor de duidelijke be
slissing: voor of tegen de imperialistische oorlogsmisdadigers, voor of 
tegen hun sociaal-demokratische en trotskistische handlangers, voor ol 
tegen de Sowjet-Unie, voor of tegen het socialisme. 



door 

CHARLES DARWIN EN ZIJN BOEK 
"HET ONTSTAAN DER SOORTEN" 

S. j. RUTGERS 

Het feit, dat het 8o jaar geleden is, dat Darwin zijn beroemde werk 
"Het Ontstaan der Soorten" publiceerde is in de pers van de Sowjet
Unie uitvoerig herdacht. Geen wonder, want het land van de socia
listische opbouw is tevens het land, waar de grote ontdekkingen van 
het verleden tot uitgangspunt dienen voor nieuwe ontdekkingen en 
voor een verdere wetenschappelijke en praktische ontwikkeling in 
nieuwe banen. Namen als Timiriazew, Pawlow, Mitsjoerin en Lisenko 
spreken in dezen een duidelijke taaL 

Wij menen dan ook goed te doen, de lezers van "Politiek en Cultuur" 
met enige beschouwingen uit de Sowjetpers naar aanleiding van de 
herdenking van het werk va~ Darwin bekend te maken, zoals deze 
in dagbladen als "Prawda" en "lswestia", maar ook in tijdschriften 
als "De Sowjet-wetenschap" en "Onder de Vaan van het Marxisme" 
zijn verschenen. 

"De "Prawda" herinnert allereerst aan het oordeel van Marx en 
Engels over het Darwinisme: 

Op 24 November 1859 verscheen de eerste uitgave van het geniale 
werk van Charles Darwin in Londen "Het Ontstaan der Soorten 
door middel van de natuurlijke selectie, of het overleven van de best 
aangepaste soorten in de strijd om het bestaan". De eerste uitgave 
was in één dag uitverkocht. 1859 staat in de cultuurgeschiedenis 
bekend als een jaar van buitengewone betekenis - in Juni van 
hetzelfde jaar zag het geniale werk van Karl Marx het licht, n.l. 
.. Tot Critiek van de Politieke Economie". 

De grote Russische natuuronderzoeker K. A. Timiriazew analyseert 
in zijn opstel: "Ch. Darwin en K. Marx" dit historisch samenvallen 
en de geestelijke revolutie, die door de bovenaangehaalde boeken werd 
teweeggebracht en schreef: .. Waarin ligt de algemene overeenstem
mende lijn van deze twee revoluties, die beide in het jaar 1859 vallen? 
In de eerste plaats daarin, dat alle verschijnselen, zowel die welke 
betrekking hebben op de gehele organische wereld als die welke het 
sociale leven van de mens betreffen, hetgeen de theologie en de meta
physika tot hun uitsluitend terrein rekenden, aan hun bemoeienis ont
trokken werden en voor al deze verschijnselen een ·verklaring werd 
gevonden in materiële voorwaarden, die met de nauwgezetheid van 
natuurwetenschappen kunnen worden vastgesteld." 

Fr. Engels, sprekende bij het graf van Karl Marx op 17 Maart 1883 
zeide: .. Zoals Darwin de wet van de ontwikkeling van de organische 
wereld ontdekte, zo ontdekte Marx de wet van de ontwikkeling van 
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de menselijke historie." Daardoor is de zeer grote belangstelling van 
de grondleggers van het Marxisme voor het werk van Darwin be
grijpelijk en de grote waardering, die de leer van Darwin ondervond 
van Marx, Engels, Lenin en Stalin. 

Reeds twee weken na het verschijnen van ,Het ontstaan der Soorten" 
ontving Marx een brief van Engels, waarin deze schrijft: ,.In het 
algemeen is Darwin, die ik op het ogenblik lees, uitstekend. Op dit 
gebied was de godsdienst nog niet vernietigd, maar nu is dat gebeurd. 
Bovendien was er tot nu toe nog niet zo'n schitterende poging gedaan 
om de historische ontwikkeling in de natuur te bewijzen en dan nog 
met zoveel succes." Op 19 Dec. t86o schrijft Marx aan Engels, dat 
hij het boek van Darwin gelezen heeft en dat ,.al is het op een wat 
grove wijze, zoals men dat van een Engelsman verwachten kan, dit 
boek een natuurlijke, historische grondslag voor onze inzichten geeft." 

Door de theorieën van Darwin werden de wegen en de wetten aan
gewezen, waarlangs de ontwikkeling van het levend organisme gaat; 
wetten werden gevonden, volgens welke het leven, dat op de aarde 
is ontstaan, de lange weg van zijn historische ontwikkeling heeft 
afgelegd, die geleid heeft tot de vormen van de tegenwoordige dieren
en plantenwereld. De leer van Darwin heeft de grondslagen van de 
godsdienstige inzichten over het ontstaan van de mens ondermijnd. 

Tot Darwin's tijd bekeek de biologie haar objecten slechts in de 
ruimte. Darwin was de eerste, die de h i s t o r i s c h e methode in de 
biologie toepaste, waardoor hij het gehele beeld van de organische 
wereld in een nieuw daglicht stelde. I-lij stelde vast, dat alle tegen
woordig levende soorten van dieren en planten niet onveranderlijk 
zijn en dat de gehele tegenwoordige organische wereld, planten zowel 
als dieren en dus ook de mens, het product zijn van een ontwikkelings
proces, dat millioenen jaren geduurd heeft. 

Darwin bepaalde duidelijk en streng materialistisch de factoren, 
die de gehele planten- en dierenwereld veranderen, waarbij hij de 
voornaamste betekenis toekende aan de natuurlijke selectie (uitkiezing) 
en aan de strijd om het bestaan. De natuurlijke selectie is de drijvende 
factor in de evolutie, die volgens Darwin door de strijd om het bestaan 
het materiaal vormt voor het ontstaan van soorten op de grondslag 
van vermenigvuldiging, veranderlijkheid en erfelijkheid van de orga
nismen. 

Darwin bracht een verpletterende slag toe aan de idealistische ziens
wijze in de biologie. In tegenstelling tot Lamarek die uitgaat van een, 
aan alle organismen eigen vermogen om zich zelf te volmaken en hun 
organen doelmatig te veranderen, beweert Darwin, dat er in de natuur 
geen absolute doelmatigheid en volmaaktheid bestaat, maar een 
natuurlijke selectie, die de organismen alleen aanpast en volmaakt 
met betrekking tot hun natuurlijk milieu. 

Ook de ,.lswestia" wijst op de grote omwenteling, die door Darwin 
in de wetenschap en het kerkelijke geloof werd gebracht: 

De naam van Darwin werd tot symbool van de vooruitgang, van 
de strijd tegen de onwetendheid en de mystiek. Darwin loste op 
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geniale wijze het probleem van de onderlinge verhouding van theorie 
en practijl< in de biologie op en voerde in die wetenschap de elementen 
der historische ontwikkeling in. Hij treedt op als de grondlegger van 
de eigenlijke natuurwetenschap, als de vader van de evolutieleer, zoals 
wij die heden ten dage kennen. 

De verschijning van het boek van Darwin gaf de stoot tot de 
volmaking der techniek in de landbouw van Engeland zelf en tot een 
vergrote activiteit der onderzoekers van de flora en fauna in de over
zeese gewesten. 

Het boek van Darwin, dat duizenden feiten en voorbeelden bevat, 
van mogelijke volmaking van de fauna en flora van Engeland en 
andere landen, steunt voor het grootste gedeelte op waarnemingen op 
landbouwkundig gebied en op selectieproeven en bewijst, hoe nauw 
de wetenschap verbonden is met de belangen en problemen van het 
dagelijh leven. 

Zowel de .. Prawda" als de .. lswestia" wijzen dan op het werf< van 
de Sowjet-Russische geleerde Pawlow, die zich geheel op de grond
slag van het Darwinisme stelde. 

De .. lswestia" wijst in dit verband op de beslissende betekenis van 
de selectie voor de ontwikkeling van gevoel en verstand bij dier en 
mens: 

Darwin verklaart met grote duidelijkheid het verschijnsel der doel
matigheid in het gedrag der dieren, zoals later door J. P. Pawlow 
bevestigd werd door de ontdekking van de wet betreffende de vol
making van verworven of door indrukken van buiten bepaalde, z.g. 
voorwaardelijke, reflexen, die eveneens ontwikkeld worden door de 
strijd om het bestaan. 

Sprekende over vogels zegt Darwin . 

.. Het is duidelijk dat deze felle strijd, welke vooral hevig woedt 
ten tijde van de vogeltrek. slechts die individuen in leven Iaat, die 
het best aangepast zijn aan omgeving en omstandigheden, die het 
sterkst zijn, niet slechts wat hun uiterlijke eigenschappen (soort) 
betreft, doch ook wat betreft hun innerlijke hoedanigheden: functio
neren van het hart, van de longen, de ontwikkeling van het zenuw
stelsel en de zintuigen en de kracht der instincten." 

En de "lswestia" merkt op: 

Ofschoon de instincten, evenals de andere functies stabiel schijnen 
in een bepaald tijdvak en onder bepaalde omstandigheden, zijn beide 
veranderlijk. Evenals de uiterlijke verschijning (lichaamsvormen) 
worden ooi< de gewoonten der dieren in vele opzichten beïnvloed door 
het ingrijpen der mensen, door techniek, door kunstmatige selectie en 
dressuur. Ook bij het ontstaan van nieuwe instincten der dieren speelt 
de natuurlijke en kunstmatige selectie een beslissende rol. in overeen
stemming met de wetenschappelijke leer van Darwin. 

Hetzelfde is in belangrijke mate het geval met de functionele eigen
schappen van planten, well<e reeds lang door de mens gecultiveerd 
zijn, doch die verbluffende veranderingen te zien geven, zelfs ge
durende de levensperiode van een enkele natuurvorser. Nodig is slechts 
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op Darwinistische wijze deze veranderingen nauwkeurig waar te 
nemen, de kunst van het experimenteren te verstaan. 

Eerst door het aannemen van Darwin' s leer werd het mogelijk, de 
gegevens, verkregen bij de ervaringen in de dierenwereld, ook op de 
mens toe te passen. Zo ontstond de physiologie van het zenuwstelsel. 
werden de door Pawlow ontdekte wetten omtrent de spijsvertering 
en de werkzaamheid van het hogere zenuwstelsel bevestigt en werden 
nog vele andere uiterst belangrijke ontdekkingen gedaan. 

Zowel de .,lswestia" als de .. Prawda" houden zich bezig met de 
bestrijders van het Darwinisme, maar over deze strijd tussen een deel 
der burgerlijke wetenschap in haar vervalperiode en de aanhangers 
van het Darwinisme, waarvan de Sowjet-geleerden meer en meer het 
vaandel moeten overnemen, vinden we uit den aard der zaak meer 
uitvoerige beschouwingen in het tijdschrift van het Comité voor Hoger 
Onderwijs: .,De Sowjet-wetenschap". 

Wij kunnen deze beschouwingen hier niet op de voet volgen, maar 
willen trachten enige hoofdpunten uit de strijd tussen Darwinisme 
en anti-Darwinisme naar voren te brengen. Dat aan deze strijdpunten 
die zich meer en meer toespitsen, de klassenstandpunten der burger
lijke en der proletarische wereld niet vreemd zijn, zullen de lezers 
van .. Politiek en Cultuur" wel inzien. Stabilisatie ook in de natuur, 
tegenover ontwikkeling en revolutie, is de hoofdinzet van deze weten
schappelijke strijd der anti-Darwinisten tegen de aanhangers en be
vorderaars van het Darwinisme. 

Een van de oudste bedenkingen tegen het Darwinisme was wel dat, 
als er dan al veranderingen in de natuur plaats vonden, deze volgens 
de ter beschikking staande waarnemingen veel te gering en veel te 
langzaam zouden zijn om de ontwikkeling van het gehele organische 
leven te verklaren, ook al mocht deze periode op millioenen jaren 
worden gesteld. 

Hier bracht de ontdekking van de m u t a t i e s, dit zijn plotseling 
optredende veranderingen in de nakomelingen van bepaalde planten 
en dieren, door onze landgenoot Prof. Hugo de Vries, een nieuw 
element, dat door voor- en tegenstanders van het Darwinisme elk op 
hun wijze werd gebruikt. De tegenstanders wezen erop, dat deze 
veranderingen geenszins door het milieu werden .. veroorzaakt". Immers 
uit duizenden zaden onder gelijke omstandigheden ontwikkelden zich 
enkele planten met nieuwe eigenschappen. En deze gingen dan nog 
in den regel snel te gronde, ook al waren sommige .. blijvend". Men had 
hier volgens de anti-Darwinisten te doen met een innerlijke scheppings
drang, of met een toeval. dat zonder betekenis was voor de ontwikke
ling der soorten. Voor de Darwinisten betekenden deze sprongsgewijze 
variaties, voor zover zij zich door selectie en aanpassing verder 
konden handhaven en ontwikkelen, een belangrijke bijdrage tot hun 
leer. 

Een tweede beslissende ontdekking was die, omtrent wetmatigheid 
in de erfelijkheid, waarvan proefondervindelijk werd vastgesteld, dat 
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deze samenhangt met de aanwezigheid van ,.chromosomen" en ,.genen" 
in de voortplantingscellen van plant en dier. De wetenschap der ,.gene
tica" (erfelijl,heidsleer) ontwikkelde zich en in de handen van burgerlijke 
geleerden werd deze gebruikt als een wapen t e g e n het Darwinisme. 
Indien de erfelijke eigenschappen van te voren zijn vastgesteld in de 
geslachtscellen, zo redeneerde men, dan zijn weliswaar nieuwe c o m
b i n a t i e s mogelijk in de individuen, die uit twee geslachtscellen 
ontstaan, maar geen nieuwe eigenschappen en dus ook geen 
overgangen van de ene soort in een andere. Weliswaar werden er 
gevallen bekend, waarbij zelfs het a a n t a I chromosomen zich wijzigde 
en bleken deze beïnvloedbaar door bestralingen en chemische inwer
king, maar onder invloed van de wetten van Mende I. die wiskundige 
regels voor de kruising van eigenschappen opstelde, meende de, in 
toenemende mate reactionair wordende, burgerlijke wetenschap toch 
het pleit te hebben gewonnen. 

Tegenover het Darwinisme ontwikkelde zich nu een gehele reeks 
van stelsels, als de Creationisten de Auto-Genetici, de Neo-Lamarckis
ten, enz., die allen op hun wijze het Darwinisme bestreden en ,.ver
nietigden". 

Vooral was deze strijd ger~cht tegen de voornaamste grondslag van 
het Darwinisme, n.l. de natuurlijke selectie, als het drijvende beginsel 
in de ontwikkeling der natuur van het lagere tot het hogere, in een 
voortdurende aanpassing en strijd om het bestaan. De strijd om het 
bestaan wilde men nog wel erkennen (en deze dan toepassen tot 
verdediging van de uitbuiting in de klassen-maatschappij, maar dit 
was dan een strijd van vernietiging en overleving van de sterksten, 
maar niet van vooruitgang tot hogere vormen. 

Voor zover niet sommige geleerden teruggingen tot het aannemen 
van een algehele onveranderlijkheid der soorten, zoals deze volgens de 
bijbel waren geschapen (hetgeen door Linnaeus werd geleerd). zag het 
beeld der Auto-Genetici en der Neo-Lamarckisten er ongeveer zo 
uit. dat in de levende materie een ingeschapen drang naar vol
making aanwezig zou zijn, die echter door de omgeving, het milieu, 
in bedwang, in een soort evenwicht wordt gehouden. Het milieu werkt 
aldus rechtstreeks op de eigenschappen van de levende planten en 
dieren in en veranderingen van dit milieu kunnen zo, in verband met 
de innerlijke drang naar doelmatige aanpassing, wijzigingen in het 
individu te voorschijn roepen. Er is zodoende een beperkte ontwil&eling 
en aanpassing binnen het raam der soorten, of der groepen mogelijk 
en deze heeft zijn oorsprong in het streven naar doelmatigheid van 
de levende substantie. 

Het spreekt vanzelf. dat op dit beeld tal van variaties mogelijk zijn, 
die tot even zovele .. stelsels" aanleiding geven. Maar het is duidelijk, 
dat er enerzijds een idealistische opvatting van een ingeschapen 
(goddelijke) doelmatigheid aan ten grondslag ligt en anderzijds een 
grove materialistische opvatting voor wat betreft de inwerking van 
het milieu. 

Hoe zien nu daar tegenover de opvattingen van de hedendaagse 
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Darwinisten er uit? Voor hen bestaat er volstrekt geen tegenstelling 
tussen evolutie en erfelijkheid. Voor zover er stabiliteit is in de levende 
natuur, is dit steeds een betrekkelijke, een tijdelijke stabiliteit. Alles 
in de natuur is in beweging en verandering en dit geldt ook en vooral 
in de levende natuur. Deze veranderingen zijn niet op zichzelf doel
matig in de zin van aanpassing en een ontwikkeling van lagere tot 
hogere vormen, maar zij worden dit door de werldng der selectie, die 
het grondbeginsel van het Darwinisme vormt. En deze selectie mag 
wederom niet mechanisch worden opgevat als alleen maar een ver
nietiging van hetgeen minder doelmatig is in de strijd om het bestaan. 
De selectie is het resultaat van de wederzijdse beïnvloeding van de 
aan veranderingen onderhevige vormen of eigenschappen en het milieu, 
d.w.z. het geheel van de omringende factoren van natuur, klimaat, 
andere levende organismen, organiserende en maatschappelijke factoren. 
De "aanpassing" geschiedt daarbij zowel door vernietiging (regressie), 
als door bevordering (progressie) of beïnvloeding van nieuwe vormen 
en eigenschappen. Ja, de regressie en progressie gaan veelal juist samen. 
zij vormen een eenheid. Als voorbeeld kan gelden, dat de vervorming 
van de tenen van een paardehoef. die een snellere voortbeweging over 
droge harde grond mogelijk maakt. gepaard gaat met het verlies van 
andere tenen, die nog slechts rudimentair (verschrompeld en onbruik
baar) aanwezig zijn. De selectie is dus niet absoluut, maar richting
gevend en leidt door de aanpassing aan steeds nieuwe omstandigheden 
tot een vermeerdering en verscheidenheid van vormen en eigen
schappen, dus tot een ontwikkeling van het lagere tot het hogere. 

Het doet er daarbij niet toe, dat de veranderingen zelf in de levende 
natuur toevallige veranderingen zijn, d.w.z. veranderingen, die geen 
directie samenhang hebben met dit ontwikkelingsproces (hoewel iedere 
verandering zelf wederom zijn eigen wetmatigheid heeft en het toeval 
dus ook slechts relatief is). We zagen het bij de mutaties, dat talrijke 
verschillende mutaties onder practisch gelijke verhoudingen ontstaan 
en dat hiervan verreweg de meeste weder verloren gaan. Dit werd 
tegen Darwin aangevoerd, maar ten onrechte. Juist dit grote aantal 
van "toevallige" veranderingen is de basis, waarop de selectie tot de 
doelmatigheid voert. 

Hier hebben we een duidelijk voorbeeld van de in de natuur heer
sende eenheid van toevalligheid en noodzakelijkheid. Het toeval voert 
door de selectie tot de doelmatigheid. Daarbij kunnen de toevallige 
veranderingen zowel ondoelmatig, als onverschillig, als doelmatig zijn. 
Maar ook de doelmatigheid zelf is een zeer relatief begrip. Zo be
schermt de harde schaal van krabben deze dieren tegen aanvallen 
van andere kleine dieren. Maar een aantal grote vissen eten de krab 
met schaal en al en waar deze overheersen, helpt de bescherming al 
heel weinig en vormt de geringere bewegelijkheid als gevolg van de 
schaal zelfs een nadeel. De waarde van de bescherming is dus zelf 
weer veranderlijk met de plaats en de tijd en kan zelfs van doel
matig, ondoelmatig worden. Maar ook het omgekeerde kan plaats 
hebben en heeft plaats, n.l., dat eigenschappen, die vroeger een onver-
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schillig of toevallig karakter hadden, elders of later een zeer doelmatige 
eigenschap blijken te zijn. Zo bijv. bij de overgang van het leven in 
het water naar het leven op het droge, hetgeen een revolutie in alle 
verhoudingen betekende. Hier kon voor de vorming van nieuwe 
organen worden uitgegaan van reeds aanwezige, tot dan toe meer 
toevallige organen. Zo ontwil,kelde zich de in sommige waterplanten 
aanwezige draadachtige structuur tot de capillaire plantenvezels, die 
het water en de voedingsstoffen uit de bodem aan de bladeren van 
op het land groeiende planten toevoeren: zij werden dus tot uiterst 
belangrijke organen van de landplanten. 

De ontdekking van de mutaties was ook daarom van grote betekenis, 
omdat we hier te doen hebben met sprongsgewijze veranderingen in 
de natuur, waarbij een bepaalde plant of diersoort zich in een crisis
periode bevindt en daarbij een accumulatie (opeenhoping) van gelijk
tijdige veranderingen van eigenschappen optreedt. Men is erin ge
.slaagd, deze .,crisistoestand" door bijzondere bestralingen en chemische 
inwerkingen kunstmatig te voorschijn te roepen. Een practisch voor
beeld dus van de eenheid van geleidelijke (evolutionaire) en sprongs
gewijze (revolutionaire) veranderingen. 

Ook de wetmatigheid van de erfelijl,heid, die daarop berust. dat 
bepaalde eigenschapen afhangen van de onderdelen (genen) van de 
chromosomen (draadvormige organen in de geslachtscellen) is aller
minst in tegenspraak met de veranderlijkheid der soorten. Allereerst 
treden er ongetwijfeld ook veranderingen in deze microscopisch kleine 
deeltjes der chromosomen op, die echter door hun ldeinheid uiterst 
moeilijk te bestuderen zijn. Daarbij hangen de eigenschappen niet 
van één bepaald .. geen" af. maar van een aantal in onderlinge ver
houding op elkaar inwerkende .. genen", terwijl ook het, de .. chromo
somen" omringende, protoplasma een belangrijke invloed op de 
vormgeving der individuen uitoefent. Dit gehele systeem is wel. evenals 
de overige natuur in een betre!.kelijk evenwicht (betrekkelijke stabili
teit), maar het vormt toch, evenals alles in de natuur een veranderlijk 
proces, waardoor ooi{ de erfelijkheidseigenschappen veranderlijk zijn. 
Trouwens, onderzoekingen hebben reeds aangetoond, dat zelfs het 
aantal der chromosomen bepaalde veranderingen kan ondergaan. 

Er bestaat dus geenszins een tegenstelling tussen evolutie en erfelijk
heid, maar ook hier een eenheid, zoals er in de gehele veelzijdigheid 
van de natuur een eenheid bestaat, een eenheid juist in de veel
zijdigheid. 

Uit de gelwzen formuleringen zal het de lezer reeds duidelijk zijn, 
dat de onderzoekingen omtrent het Darwinisme in de Sowjet-Unie 
uitgaan van en bevrucht worden door de dialectisch-materialistische 
methode. Zij worden verder beheerst door de e e n h e i d v a n 
theorie en practijk. waarbij juist de practijk het criterium voor 
de waarheid moet zijn. . 

Daarmede betreden we dan het vruchtbare veld van de practische 
resultaten, die met het scheppen van nieuwe variaties en soorten in 
de landbouw zijn verkregen - de resultaten in de veeteelt en de 
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wetenschappelijke experimentele resultaten in de laboratoria van de 
Sowjet-Unie. Hierover is in onze pers reeds voldoende geschreven en 
het is niet mogelijk, hier op dit uitgebreide gebied van practische 
resultaten, nader in te gaan. De landbouwtentoonstelling van Moskou 
van 1939/40 vormt wel het meest sprekende en overtuigende argument. 

Hier doen zich geweldige practische perspectieven voor, maar niet 
alleen op het gebied van landbouw en veeteelt. Het Darwinistische 
beginsel van de selectie en de aanpassing kan, indien juist opgevat, 
in nog bredere omvang op de natuur worden toegepast, om daarmede 
de gehele natuur door de mens te beïnvloeden. 

Zo lmn men bijv. schadelijk gedierte door voor de mens nuttige 
dieren doen verdelgen en vervangen, weidegronden door verdringing 
van betere grassoorten verbeteren, woestijnen in bossen en cultuur
gronden herscheppen, rivieren beteugelen en ze dwingen voor de mens 
te arbeiden. De natuur kan door en voor de mens ten goede worden 
gewijzigd, indien de inwerking geschiedt op de grondslag van de 
juiste wetten, zoals die door Darwin zijn ontdekt en in de jonge 
wetenschap van de Sowjet-Unie verder worden ontwikkeld. Alles komt 
erop aan, de natuur op de j u i s t e wijze te veranderen en niet, zoals 
maar al te veel in de kapitalistische wereld is geschied, uit te plunderen 
en te laten verwilderen. Hier is het richting-geven van het uiterste 
practische belang en de Darwinistische selectie en aanpassing zal 
daarbij als grondslag dienen, nu de oorspronkelijke tekortkomingen 
in de leer van Darwin goeddeels zijn overwonnen. 

Een belangrijk overzicht over de stand van de vraagstukken in 
verband met het Darwinisme werd verkregen door een conferentie 
van geleerden en practische werl<ers, bijeengeroepen door de redactie 
van "Onder de Vaan van het Marxisme". Aan de discussies over 
"genetica" en selectie, welke een gehele week duurden namen 53 
personen deel en de redacteur M. Mitin gaf in een slotwoord een 
overzicht van de discussie en trok de conclusies voor een verdere 
ontwikkeling van deze wetenschap en haar toepassing op de practijk. 

Vooral onder de oudere geleerden, onder leiding van het lid van 
de Akademie N. J. Wawilow, die zelf ook aan de conferentie deel
nam, bleel< nog heel wat conservatisme en formalisme met betrekking 
tot de studie van de genetica aanwezig, waarop een vruchtbare critiek 
werd geoefend. Juist op het gebied der erfelijkheid bleken nog mecha
nistische opvattingen te worden gehuldigd. De wetten van Mendel 
werden door deze richting als een onveranderlijke grondslag voor de 
erfelijkheid beschouwd en de "genen" als directe dragers van bepaalde 
eigenschappen van het volwassen individu, welke eigenschappen dan 
als "endogene" (innerlijke) in scherpe tegenstelling tot de "exogene" 
(uiterlijke) eigenschappen onveranderlijk zouden zijn. Dergelijke 
.. Chinese muren" bestaan echter niet in de natuur en Mitin wees 
er terecht op, dat reeds de algemene dialectisch-materialistische grond
beginselen zich tegen een dergelijke starheid en onveranderlijkheid ver
zetten. Maar bovendien heeft hier ook de practijk reeds uitspraak gedaan. 
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Wanneer bepaalde eigenschappen en kenmerken een zekere stabili
teit tonen, dan is dit een betrekkelijke stabiliteit, die niet voor alle 
organismen en niet voor alle perioden van ontwikkeling geldt. Dat 
het verband tussen "genen" en eigenschappen geen mechanisch ver
band is, volgt reeds uit het feit der embryonale ontwikkeling, die 
een afspiegeling is van de ontwikkeling der soorten en zowel geleide
lijke (quantitatieve), als qualitatieve overgangen vertoont. We hebben 
hier dus in ieder geval te doen met een geheel proces van ontwikke
ling, daarbij de werking der "genen" ongetwijfeld een belangrijke rol 
speelt. maar van een absolute onveranderlijkheid geen sprake kan zijn. 

Het is geen toeval, dat op deze conferentie als hoofdvertegenwoor
diger van de vooruitstrevende richting in de genetica, het lid van 
Akademie Lisenko optrad, een volgeling van Mitsjoerin, en iemand, 
die zelf op practisch gebied zeer grote resultaten heeft bereikt. 
Mitsjoerin, die 350 variaties practisch kon verwezenlijken, waarvan 
er 54 in cultuur werden gebracht, heeft ook een aantal wetenschap
pelijke werken geschreven en legt daarin grote nadruk op het be
trekkelijke van de wetten van Mendel en op de alles beheersende 
waarde van het experiment. Veranderingen en afwijkingen van plant 
en dier doen zich in werkelijkheid millioenvoudig voor en het komt 
er op aan, uiterst zorgvuldig waar te nemen bij welke planten deze 
\"eranderingen in kleur en vorm enz .. wijzen op een critische toestand, 
waarbij de veranderingen verder kunnen worden ontwikkeld en het 
karakter van blijvende soortveranderingen kunnen aannemen. Dit ge
lukte o.a. ook op ruime schaal aan Burbank in Amerika. Maar diens 
resultaten gingen verloren, terwijl de resultaten van Mitsjoerio tien
duizenden hectaren cultuurgrond productief maken. 

Mitsjoerins werk in de Sowjet-Unie wordt thans door een gehele 
groep voortgezet. Deze leerlingen beschikken over uitstekend ingerichte 
wetenschappelijke instituten en over een uitgebreid net van veld
laboratoria, tot in de kolchosen toe, dat in staat stelt op nog veel 
grotere schaal de veranderingen en mogelijkheden der natuur waar 
te nemen en te benutten. 

Dit betekent echter geenszins, dat de geleerden, die de oude tradities 
nog niet geheel hebben overwonnen, niet ook zeer veel materiaal tot 
de ontwiHeling van de genetica kunnen bijdragen. In zijn slotreferaat 
waarschuwde Mitin dan ook. onder luid applaus, de jongeren voor 
zelfoverschatting en voor een onvoldoende waardering voor resultaten 
van de formalistische school, ook al worden daar soms beschouwingen 
ten beste gegeven, die als "mechanistisch" of "idealistisch" de veront
waardiging van de jongeren gaande maken. Het Marxisme-Leninisme 
is een onmisbare grondslag voor de verdere ontwikkeling van alle 
wetenschappen, maar de studie ervan moet worden verdiept en men 
moet de concrete feiten op elk gebied beheersen, om de geweldige 
mogelijkheden, die de Sowjet-Unie voor de ontwikkeling van de 
wetenschap biedt, ook ten volle te kunnen gebruiken en haar de 
ereplaats te verschaffen, die haar toekomt. 
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Sociaal-Economische Aantekeningen 

door 

W. J. D E G R 0 0 T 

"HET VOLK" EN 
DE WERKGEVERS 

Tussen .. Het Volk" en .. De Nederlandsche Werkgever" heeft sedert 
enige tijd een diskussie plaats gevonden over de plaatsing van arbeiders
vertegenwoordigers in de kommissies van bijstand van de Rijksbureaux 
voor grondstofvoorziening en distributie. Zoals te denken is, verde
digt .. De Nederlandsche Werkgever" het standpunt, dat de werkgevers 
zelf als "deskundigen" in deze kommissie plaats moeten nemen . 
.. Het Volk" betoogt daar tegenover, dat ook de vertegenwoordigers 
van de arbeidersorganisaties "deskundig" zijn, terwijl zij de .. des
kundigheid" van verschillende werl{gevers betwijfelen. Indien men de 
kwestie zó stelt, is een twistgesprel{ tussen deze beide bladen niet 
anders uit te maken, dan door een vergelijkend examen tussen de 
vertegenwoordigers van de werkgevers en van de arbeidersorganisaties, 
een examen in .. deskundigheid". En zolang een dergelijk examen nog 
niet tot stand is gekomen, kunnen beide tegenstanders hun standpunt 
mét vuur en zónder gevaar van zakelijke weerlegging verdedigen. 

Maar ligt de zaak niet anders? Betreft de eigenlijke kwestie wel de 
.. deskundigheid"? We menen dat te moeten betwijfelen. De maat
schappelijk-organisatorische kwestie van de grondstoffenverdeling is 
slechts ten dele een t e c h n i s c h en o r g a n i s a t o r i s c h probleem. 
En wij menen, met "Het Volk", dat organisatorisch geschoolde ver
tegenwoordigers van de arbeidersorganisaties, bijvoorbeeld ook van 
de arbeiders-verbruikskoöperaties, wel in staat mogen worden geacht 
tot de taak van kommissieleden in Rijksbureaux van grondstoffen
voorziening en distributie. Maar voor een veel groter deel is het 
vraagstuk van m a a t s c h a p p e I ij k e aard. We zullen dat aan 
enkele voorbeelden toelichten. 

In het "Volhdagblad" werd enige tijd geleden gewezen op de 
distributiekommissie op het gebied van de geneesmiddelen en grond
stoffen voor geneesmiddelen. In deze kommissie zitten naast enkele 
ambtenaren, vertegenwoordigers van de direkties van de grote concerns 
voor geneesmiddelenproduktie, "Brocapharm" en .. Amsterdamsche 
Kininefabriek". Thans kunnen de ziekenfondsen en de drogisten en 
apotheken vrijwel géén levertraan in fusten krijgen. Wel "melk
levertraan" in flessen, geleverd door de beide genoemde koncerns, en 
geleverd tegen een dubbele prijs, die de koncerns na aftrek van de 
kosten van de fles en het etiket, in de zak steken. 

Dergelijke voorbeelden zijn ook op ander gebied aanwezig, we 
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noemen slechts kolen, vleeswaren e.d.m. We zien dus, dat onder 
het voorwendsel van de "deskundigheid" de kommissies van bijstand 
van de Rijksbureaux evenzeer .. bijstand" verlenen aan de lwncerns 
en bedrijven, waarin bepaalde van hun leden een funktie bekleden 
als direkteur of hoofdfunktionaris. En deze .. bijstand" wordt betaald 
door de grote groepen van de bevolking, die vroeger de goedkope 
levertraan kochten en die nu - óf met hun gezondheid betalen, als 
de prijs voor hen te hoog is - óf met hun toch reeds schamele 
inkomen het verschil in prijs tussen de losse levertraan en de "merk
levertraan" goedmaken. 

Het volk wordt in deze tijden van distributie door de werkgevers, 
door de grote koncerns, aan alle lmnten sterl,er uitgebuit. Waar het 
kan, tracht men onder het motto van "schaarste" en .. vervangingsprijs" 
de prijzen omhoog te drijven. Ook door middel van een partijdige 
verdeling van de grondstoffen aan de verschillende afnemers - de 
koncerns krijgen méér dan de kleinere bedrijven en (in ons voorbeeld) 
de drogisten, ziekenfondsen en apotheken. Dáárop moet worden toe
gezien! Daarom behoren de kommissies van bijstand niet uit te gaan 
van de "d e s k u n d i g e n", d i e b e I a n g h e b b e n d e n z ij n, 
van de .. werkgevers" die door. het orgaan .. De Nederlandsche \Verk
gever" in bescherming worden genomen. De kommissies zullen dan 
ook k o n t r o I e k o m m i s s i e s behoren te zijn; kontrolekommissies 
van het volk, die waken tegen de koncerns, die thans door middel 
van de kommissie waarin hun vertegenwoordigers zitten zichzelf ten 
koste van het volk bevoordelen. En in deze kommissies moeten de 
vertegenwoordigers van de arbeiders en de verhruikskoöperaties ook 
zitten. Niet alleen, omdat zij ook "deskundig" kunnen zijn, zoals 
.. Het Volk" zegt, maar omdat zij de vertegenwoordigers zijn van de 
grote massa van het volk, omdat zij het volk moeten verdedigen tegen 
de aanslagen, die uitgaan van hen, die weer trachten om zich tot 
O.W.-ers te maken! En in de verdediging van zijn levenspeil is het 
volk zeker deskundiger dan de direkteuren der N.V.'s, die thans naar 
de kommissies van bijstand dringen. 

De verhoudingen, waar het om gaat, geven niet in de eerste plaats 
aanleiding tot akademische debatten over "deskundigheid", maar veel
eer tot het preciese aangeven van het klassekarakter der tegenwoordige 
kommissies. De taak van .. Het Volk" zou zijn geweest, om daarop 
te wijzen. Een taak, die wij graag van haar overnemen I 
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Buitenlands Overzicht 

JAPANSE ZORGEN 
door 

Mr. A. JACOSS 

Op Oudejaarsdag was het juist een jaar geleden, dat Wang T sjing 
Wei, eens een linkse frazeur maar sinds jaar en dag een met Japan 
coquetterende communistenvreter, uit de Kwomintang, China's rege
ringspartij, werd gestoten. Twee maanden tevoren, in October 1938, 
hadden de Japanners de grote, altijd-gistende havenstad in Zuid
China, Kanton, bezet; het laatste sprekende succes in de rooftocht 
tegen China. Sindsdien? Sindsdien heeft er geen schot gezeten in de 
vennootschap tussen Japan en Wang Tsjing Wei - noch militair 
noch politiek. En dat ontbreken van "schot" in deze dingen is een 
van de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen jaar geweest. 

Wij willen die gebeurtenis vooral van de Japanse kant bezien. 
Wat Wang Tsjing Wei betreft. het feit, dat hij nog altijd niet 
de al zó vaak aangekondigde centrale Chinese regering gevormd heeft, 
is tamelijk gemakkelijk te verklaren. De marionetten, die voor Japan 
de zaken behartigen in Peking, Nanking en Kanton, zijn lieden van 
klein formaat, goedkope, dienstvaardige lakeien. Voor deze rol is 
Wang, hoe verachtelijk zijn politiek ook is, toch altijd nog een te 
krachtige en vooral ook te intelligente figuur. Hij heeft. na enige 
malen het hoofd gestoten te hebben bij het zoeken naar medewerkers, 
ingezien, dat het in het huidige China een domme en op den duur 
voor de gezondheid schadelijke politiek is, te toegeeflijk te zijn tegen
over de heren te Tokio. Hij voelde zich genoopt - wilde hij niet 
alle aanzien onder zijn landgenoten verspelen - in zijn onderhande
lingen met de Japanse generaals forser tonen te laten horen (o.a. het 
vertrek van hun troepen te eisen) dan Tokio van hem verwacht had. 
Dit voor wat Wang betreft. 

CHINA's TEGENSTAND 

Maar hoe staan nu de Japanners ervoor? Zoals gezegd, na de ver
overing van Kanton hebben zij geen vorderingen van betekenis in 
China meer gemaakt. Dat kwam stellig niet doordat, puur technisch 
bezien, hun militair apparaat faalde. Men moet de grootste bewonde
ring hebben voor hetgeen de Chinese regering, verstoken van haar 
industriesteden, teruggedrongen naar het binnenland, heeft weten te 
vervaardigen, te verwerven, te oefenen; men moet de enorme prestaties 
erkennen van de rode legers en de partisanen-groepen, die de Japanners 
vooral in het Noorden onversaagd en onverpoosd bestoken. Dit alles 
neemt niet weg, dat zuiver militair-technisch gesprohn het Japanse 
oorlogsapparaat, geheel op modern-Westerse leest geschoeid, in een 
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open slag toch nog wel de zege zou kunnen behalen. De grote handicap 
van Japan is echter juist, dat het nimmer tot een open slag schijnt 
te komen. China's geografische gesteldheid, de pientere en listige 
tactiek der Chinese strijders, en tevens de geweldige omvang van de 
taak. die de Japanse politici en militairen het land hebben opgelegd, 
hebben Tokio in een slop gebracht, waar het maar niet uit schijnt 
te kunnen komen. Als een slang een wild zwijntje door de keel poogt 
te wringen, loopt zij gevaar erin te stikken. 

Elke verklaring, door iedere nieuwe Japanse premier afgelegd 
- ook de menigvuldige regeringscrises der afgelopen jaren verraden 
de moeilijkheden - was erop gericht, China te winnen voor Japans 
politiek van de "nieuwe orde in Oost-Azië", d.w.z. voor de Japanse 
opperheerschappij in dat deel der wereld. Nu eens dreigend waren d,e 
verklaringen, dan weer vleiend en belovend, maar het resultaat was 
altoos hetzelfde: een mislul&ing. 

ARBEIDERS EN ARME BOEREN 

De kern-oorzaak van die herhaalde mislukkingen is te zoeken in 
de te geringe innerlijke kracht van het Japanse rijk. Het Japanse volk 
is voor een groot deel een b~erenvolk. Omstreeks 5Y;2 millioen ge
zinnen, d.w.z. ruim 42 o/o der totale bevolking, behoren, blijkens ge
gevens van het ministerie van Landbouw (in het begin van 1939 
gepubliceerd) tot de boerenstand. Welnu, van die boerengezinnen 
bezat omstreeks 91 o/o minder dan 2 H.A. grond, 34 o/o zelfs minder 
dan 500 M2. Slechts 75.000 boerengezinnen bezitten meer dan 5 H.A. 
grond. Maar de overweldigende meerderheid der landbouwers wordt 
gevormd door keuterboertjes, die ook met hard werken de grootste 
moeite hebben zich een uiterst karig bestaan te veroveren. Sedert 
1936, dat het beste jaar voor de boeren was sedert de vreselijke crisis 
van 1931, zijn zij met sprongen achteruitgegaan. De oogsten namen af 
(behalve die van tarwe in het afgelopen jaar), en weliswaar stegen 
de prijzen der voornaamste landbouwproducten een beetje, maar de 
aanschaffingskasten van de voor de boerenbevolking benodigde arti
kelen stegen veel meer, zodat het feitelijke inkomen aanzienlijk daalde, 
in 1938 tot omstreeks 8o o/o van dat in de goede jaren 1929 en 1936. 

De arme boeren zijn, sedert in 1936 de fascistisch-militaire groepen 
aan invloed wonnen en sedert in 1937 het "incident" met China begon, 
meer en meer het slachtoffer geworden van oorlogs-economie en inflatie, 
en hetzelfde geldt voor de arbeiders in de grote industrie. Voor hen 
zijn weliswaar de Ionen met enl<ele percenten gestegen, maar die 
toeneming bleef (wij citeren, evenals tevoren, het rapport van de 
Nederlandse gezant in Tokio, uitgebracht voor Economische Voor
lichting) aanzienlijk ten achter bij die van het algemeen prijspeil en 
de kosten van levensonderhoud. 

Komt dus de imperialistische rooftocht op het vasteland van Azië 
reeds rechtstreeks neer op een uitmergeling van de kleine boeren en 
arbeiders, die tezamen de grote meerderheid van het Japanse volk 
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vormen, ook indirect betekent het avontuur der militaristen een be
dreiging voor deze volksklassen. Dat avontuur leidt namelijk enerzijds 
tot steeds zwaardere belastingen (in twee en een half jaar "incident" 
werd 12 milhard yen oftewel 5400 milhoen gulden voor oorlogs
Joeleinden uitgegeven, d.w.z. 6 milhoen gulden per dag), anderzijds, 
door zijn politieke gevolgen, tot slinkende mogelijkheden voor de 
Japanse uitvoer. 

SLINKENDE UITVOER 

Het is een noodlots-cirkel. Niet alleen komt in de Japanse industrie 
het accent te liggen op de productie van oorlogsmateriaal en worden 
te dien behoeve arbeidsluachten aan de lichte industrie onttrokken. 
Maar de export-bedrijven, welke men met kunst en vliegwerk zo goed 
mogelijk in stand houdt, worden weer geschaad door de antipathie, 
welke de Japanse oorlogvoering tegen het Chinese volk juist in de 
landen, die de beste afnemers van de export-goederen waren, heeft 
gewekt. Enige cijfers zijn bijzonder welsprekend: van 1937 op 1938 
daalde de Japanse uitvoer naar de Verenigde Staten van 639 tot 
425 millioen yen (met 33 o/o dus), die naar Brits-Indië van 299 tot 
188 milhoen (met 37 o/o) en die naar Indonesië van 200 tot 104 
milhoen (met 48 o/o). Wel nam de uitvoer naar de landen van het z.g. 
yen-blok (Mandsjoekwo, Kwantoeng en bezet China) toe, maar die 
uitvoer draagt uiteraard een geforceerd karakter en hangt bovendien 
voor een deel nog rechtstreeks samen met de oorlogstoestand. 

Het is een noodlots-cirkel ook hierom: juist door de oorlogvoering 
is Japan in botsing gekomen met de belangen der Westerse imperia
lismen in China, met Engeland, Frankrijk en de Ver. Staten. En nu 
mogen de eerste twee door hun eigen oorlog voorshands ruimschoots 
in beslag genomen zijn, de Verenigde Staten houden vast aan de 
"open deur" op handelsgebied, in zulk een mate, dat zij, om hun 
vastbeslotenheid te onderstrepen, in Juli j.l. het handelsverdrag met 
Japan hebben opgezegd, zodat er na 26 Januari a.s. op dat gebied 
tussen de twee landen een verdragloze toestand komt te ontstaan. Wat 
dit voor Japan betekenen kan, wordt al duidelijk, als men bedenkt, 
dat in 1938 toch altijd nog voor f 128 milhoen ruwe zijde naar de 
V.S. werd uitgevoerd (8o o/o van de totale productie van 480.000 
balen) en dat Japan, nu het door de oorlog in Europa geen hout 
uit Scandinavië kan invoeren, voor de kunstzijde-productie goeddeels 
op Amerika aangewezen is. 

POLITIEKE GEVOLGEN 

En wat is nu weer de politieke neerslag van al deze ernstige 
economische beslommeringen? Die is deze, dat Japan, dreigend en 
zwichtend, afpersend en vleiend, nu eens hier heul zoekt, dan weer 
daar, en maar niet tot een rustige, weloverwogen, doelbewuste politiel{ 
schijnt te kunnen komen. De oorlog in China betekent voor Japans 



Mr. A. JACOBS JAPANSE ZORGEN 

kracht één voortdurende trage aderlating. Met Amerika is de ver
houding zo moeilijk, dat dezer dagen zelfs de noodkreet over de Oceaan 
klonk: "Weest toch alstublieft lief voor ons: anders zullen wij ons nog 
in de armen van Stalin moeten werpen" En dat terwijl het niet
aanvalsverdrag, waartoe de Sowjet-Unie de nazi's dwong, in Japan 
al met evenveel aan radeloosheid grenzende verbijstering werd ont
vangen als in de imperialistische landen van West-EuropaT Tegenover 
Engeland en Frankrijk staat Japan nog betrekkelijk sterk. en die landen 
hebben, in beslag genomen door hun Europese zorgen, zelfs besloten 
hun troepen in Noord-China - restant van de Boksers-opstand -
in aantal te verminderen teneinde nieuwe strubbelingen met de Japan
ners (na de blol,kade van Tientsin in de afgelopen zomer) te ver
mijden. 

Tegenover de Sowjet-Unie ten slotte is Tokio, eens zo agressief. 
merkwaardig Iwest geworden. De lessen van Augustus 1938 - toen 
Japan in het grensgeschil om de Zaozjernaja-heuvel (Tsjangkoefeng) 
moest toegeven - en van September 1939 - toen het zich de vingers 
brandde aan het grondgebied van Moskou' s vriend Buiten-Mongolië -
zijn begrepen en hebben vrucht gedragen. Dat Japanse imperialisten 
en sabelslepers begerige blil,ken. blijven slaan naar het Verre Oosten 
der Sowjet-Unie, dat zal men niet kunnen verhinderen, maar bij 
blikken dient het te blijven. Dat schijnen ook die imperialisten nu 
wel te hebben begrepen. Braaf gaan zij te Moskou onderhandelen 
over een nieuw visserij-verdrag. Een non-agressie-pact met de Sowjet
Unie, tot dusver versmaad, blijkt opeens zijn bekoring te hebben. 

De militairen en imperialisten, de generaals en admiraals hebben 
het Japanse volk in het ongeluk gestort. 

Het Japanse volk zal nieuwe wegen moeten zoeken. 
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WAT IS PACIFISME? 
Het pacifisme is een burgerlijke stroming, die het afschaffen van 

de oorlog predikt en "vredesrecepten" opstelt om conflicten tussen 
kapitalistische staten bij te leggen op de grondslag van de instand
houding en versterking der burgerlijke heerschappij. Het pacifisme 
beperkt zich tot passieve vredes-preken, zonder de oorzaken, die de 
oorlog te weeg brengen aan te tasten; het wijst de revolutionaire strijd 
voor de vrede af. De pacifisten trachten de volksmassa's te doen 
geloven, dat onder de verhoudingen van het kapitalisme een eeuwige 
vrede mogelijk zou zijn. 

De leuzen van de burgerlijke pacifisten om onder het kapitalisme 
de oorlog te verbieden en tussen de kapitalistische landen een be
stendige en duurzame vrede te vestigen, zijn niet alleen een reactio
naire utopie, maar eenvoudig bedrog van de werkende massa's. Lenin 
heeft er herhaalde malen met nadruk op gewezen, dat de pacifistische 
vredes-preken slechts één van de vormen zijn om de brede volks
massa's voor de gel< te houden, want zij wekken de schadelijke illusie, 
dat men, zonder het kapitalisme op te heffen, aan de oorlog een einde 
zou kunnen maken. 

De pacifisten, die zich tegen iedere oorlog, in welke vorm ook, 
verklaren, wijzen ook de burgeroorlog en de nationale bevrijdings
oorlogen af. Daardoor helpen zij de bourgeoisie om haar heerschappij 
te handhaven, en niet alleen dat ze daardoor niet tot het bewaren 
van de vrede bijdragen, maar ze maken integendeel de imperialistische 
rovers de handen vrij om de oorlog aan te stoken. Zij dienen als rook
gordijn, waarachter de door de imperialisten getroffen voorbereiding 
voor een nieuwe verdeling van de wereld verborgen wordt. 

In de jaren van de eerste imperialistische wereldoorlog ging de 
leidende kliek van de Tweede Internationale (Kautsky, MacDonald, 
Turati, Renaudel e.a.) naar het standpunt van het burgerlijke paci
fisme over. Ze stelden een program voor een zogenaamde "democra
tische vrede" tussen de oorlogvoerende imperialistische landen voor. 
Üp dit standpunt stond ook T rotski, de laaghartige vijand van de 
arbeidersklasse. 

Een "democratische vrede", zoals die door de kopstukken van de 
Tweede Internationale werd voorgesteld, zou in werkelijkheid een 
imperialistische vrede geweest zijn, want de sociaal-democraten (om 
van de regeringen der oorlogvoerende landen maar geheel te zwijgen) 
stelden vredesvoorwaarden voor, die voor "hun" bourgeoisie voordelig 
waren. Zo hadden zich b.v. de Duitse sociaal-democraten neergelegd 
bij de verovering van België door Duitsland, terwijl de Belgische 
sociaal-democraten, die de bevrijding van België eisten, in werkelijk
heid de eis van de Belgische bourgeoisie tot behoud van haar koloniën 
enz. voorstonden. 

Lenin ontmaskerde meedogenloos de laaghartigheid en leugenachtig
heid van deze sociaal-pacifisten alsook hun lakeiendiensten aan de 
imperialistische bourgeoisie. In plaats van de massa's in beweging te 
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brengen voor de revolutie, speelden Kautsky en andere leiders van 
de Tweede Internationale de rol van priesters, die de volkeren door 
hun zoetelijke vredes-preken en door klinkende frasen over een 
"democratische vrede" troostten. Zij verdoezelden geheel het leidende 
richtsnoer: Is de oorlog de voortzetting van de politiek der heersende 
klassen met andere middelen, namelijk met de wapens, dan is de 
"vrede" tussen de imperialisten op zijn beurt de voortzetting van de 
oorlogspolitiek. 

De Kautskyanen en de Trotskisten, die een "democratische vrede" 
tussen de imperialistische rovers predikten, verwekten daarmede paci
fistische illusies onder de massa's, leidden ze van de actieve revolu
tionaire strijd tegen de oorlog af. Lenin zei: 

.. Het socialistische pacifisme, dat de arbeiders niet de ijdelheid 
uiteenzet van de hoop op vrede z o n d e r het ten val brengen 
van de bourgeoisie en de vestiging van het socialisme, is slechts 
een variatie van het burgerlijke pacifisme ... " 

In onderscheid met de pacifisten riepen de bolsjewiki gedurende 
de wereldoorlog de arbeiders op, de wapens niet weg te werpen, niet 
dienst te weigeren, maar integendeel in het leger te gaan en de 
wapens te leren hanteren om ze tegen de imperialistische bourgeoisie 
te keren en de imperialistische oorlog in de burgeroorlog om te zetten. 

,De bolsjewiki waren niet eenvoudig pacifisten (voorstanders 
van de vrede), die naar de vrede hunkerden en zich tot het 
propageren van de vrede beperkten, zoals dit de meerderheid van 
de linkse sociaal-democraten deed. De bolsjewiki waren voor 
de actieve, revolutionaire strijd voor de vrede, de omverwerping 
van de macht der oorlogzuchtige imperialistische bourgeoisie 
daarbij inbegrepen." 

(Geschiedenis van de Communistische Partij 
der Sowjet-Unie (b), blz. 221). 

De bolsjewiki onderscheiden zich principieel daarin van de pacifis
ten, dat ze de noodzakelijkheid en de gerechtigdheid van rechtvaardige, 
niet ter verovering maar ter bevrijding gevoerde oorlogen erkennen. 
Ze erkennen die oorlogen als rechtvaardig, die ten doel hebben ofwel 
het volk te verdedigen tegen een buitenlandse overval of een poging 
om het te knechten, ofwel de bevrijding van het volk uit de slavernij 
van het kapitalisme, of eindelijk de bevrijding der koloniën en afhan
kelijke landen van het juk der imperialisten. 

"De vaderlandsverdediging aanvaarden," schreef Lenin, "wil 
zeggen de wettigheid en de rechtvaardigheid erkennen van de 
oorlog. Maar van welk standpunt? Alleen van het standpunt 
van het socialistische proletariaat en zijn bevrijdingsstrijd. Een 
ander standpunt aanvaarden we niet. Wanneer de klasse der 
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uitbuiters een oorlog voert om haar klasseheerschappij te ver
sterken, dan is dat een misdadige oorlog ... Wanneer het prole
tariaat dat in zijn eigen land de bourgeoisie overwonnen heeft, 
een oorlog voert ter versterking en ontwikkeling van het socia
lisme, dan is die oorlog gerechtvaardigd en ,heilig'." 

Na de overwinning van de socialistische revolutie in één land, 
dat zich te midden van een kapitalistische omgeving bevindt, rijst 
voor dit land onmiddellijk het gevaar van interventie door de kapita
listische staten. Lenin schreef hierover in 1916: 

..... het socialisme, dat in een land gezegevierd heeft," sluit 
"allerminst ineens alle denkbare oorlogen uit. Integendeel het 
vooronderstelt oorlogen. De ontwikkeling van het kapitalisme 
verloopt hoogst onregelmatig in de verschillende landen. Dat 
is niet anders mogelijk bij de warenproductie. Daaruit vloeit 
de onvermijdelijke gevolgtrekking voort, dat het socialisme niet 
in a I I e landen tegelijk kan zegevieren. Het zal eerst in één 
of in een paar landen overwinnen, andere landen zullen voor 
een bepaalde tijd burgerlijk of voor-burgerlijk blijven. Dat moet 
niet alleen wrijvingen voortbrengen, maar ook een direct streven 
van de bourgeoisie in andere landen om het zegevierende prole
tariaat van de socialistische staat te verpletteren. In dergelijke 
gevallen zou een oorlog van onze kant wettig zijn en recht
vaardig; het zou een oorlog voor het socialisme zijn, voor de 
bevrijding van andere volkeren van de bourgeoisie." 

In een rede op het Eerste Alrussische Sowjetcongres in Juni 1917 
zei Lenin het volgende: 

..... onder bepaalde voorwaarden" zullen wij ,.er zonder een 
revolutionaire oorlog niet komen. Geen enkele revolutionaire 
klasse kan afstand doen van de revolutionaire oorlog, want 
anders veroordeelt zij zichzelve tot een belachelijk pacifisme. 
Wij zijn geen Tolstojanen! Wanneer de revolutionaire ldasse de 
macht grijpt, ... dan zal deze klasse niet alleen in woorden, maar 
ook in feite een revolutionaire oorlog voeren. Van een dergelijke 
oorlog afstand doen is onmogelijk. Dat zou betekenen tot Tol
stojisme, tot kleinburgerdom te vervallen en de gehele leer van 
het Marxisme, de ervaring van alle Europese revoluties uit het 
oog te verliezen." 

Lenin wees er op, dat de strijd tegen het pacifisme, hetwelk de 
arbeidersldasse in haar strijd tegen haar onderdrul&ers ontwapent, 

..... plicht is voor de partij van het proletariaat, die tot taak 
heeft de kleine producenten en de millioenen werkende leden 
van de bevolking, die in meer of minder kleinburgerlijke levens
verhoudingen verkeren en die door de bourgeoisie voor de gek 
gehouden worden, aan deze bourgeoisie te ontrukken." 
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Het bolsjewisme als ideologie van het proletariaat is met het paci
fisme, de ideologie van het kleinburgerdom en de huichelachtige 
bourgeoisie onverenigbaar. 

* * 
Toen de eerste imperialistische* wereldoorlog begon, preekten de 

burgerlijke politici en hun sociaal-democratische naäpers op alle hoeken 
van de straten, dat dit de laatste oorlog zijn zou. En toen de oorlog 
dan geëindigd was, preekten de burgerlijke politieke huichelaars, dat 
thans een ,.eeuwige vrede tussen de volkeren" was aangebroken en 
dat de Volkenbond het betrouwbare instrument was om de vrede 
te handhaven. De gehele kapitalistische wereld werd voor een tijdje 
pacifistisch. 

Een schitterende en volledige kenschetsing van het na-oorlogse 
pacifisme als rookgordijn voor de voorbereiding van de imperialistische 
oorlog heeft Stalin gegeven in zijn rede, op de functionarissen
vergadering van de Leningradse partij-organisatie, in 1928: 

.. Velen denken," zei Stalin, .. dat het imperialistische pacifisme 
een vredesinstrument is. Dat is geheel en al onjuist. Het imperia
listische pacifisme is een instrument ter voorbereiding van de 
oorlog en ter bemanteling yan deze voorbereiding door huichel
achtige vredesfrasen. Zonder een dergelijk pacifisme en zonder 
zijn instrument de Volkenbond, is onder de huidige verhou
dingen de voorbereiding van de oorlog onmogelijk. 

Er zijn onnozelen, die geloven, dat, omdat er een imperialistisch 
pacifisme bestaat, er geen oorlog zal komen. Dat is geheel onjuist. 
Integendeel. Wie de waarheid weten wil, moet deze stelling 
omdraaien en zeggen: Omdat het imperialistisch pacifisme en 
zijn Volkenbond bloeit, zullen er zonder twijfel nieuwe imperia
listische oorlogen en interventies komen." 

Deze woorden van Stalin zijn volledig bewaarheid. Het tijdperk 
van het pacifisme ging ten einde. De tweede imperialistische oorlog 
is begonnen en omvat op de verschillende delen van de aardbol reeds 
vele honderden millioenen mensen . 

.. Het pacifisme en de ontwapeningsplannen," zei Stalin op het 
t8e partijcongres, .. werden begraven. In hun plaats is de bewapenings
koorts getreden." 

Dat betekent echter absoluut niet, dat de ideologie van het pacifisme 
reeds dood zou zijn. 

De strijd tegen het pacifisme, het middel om de massa's in slaap 
te sussen en de oorlogskrachten te ontketenen, is een van de belang
rijkste taken van de klassebewuste proletariër. 

* * * 
De Sowjetregering voerde een consequente vredespolitiek. Haar liefde 

voor de vrede en haar vredespolitiek betekenen echter tegelijkertijd, dat 
het Sowjetvolk op ieder moment bereid is, zich te verheffen ter ver
dediging van zijn vaderland. 
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De liefde voor de vrede, die het Sowjetvolk en zijn regering koes
teren is geen pacifisme. Worosjilof heeft in zijn rede op de tste Mei 
op het Rode Plein gezegd: 

"Ons volk heeft de vrede lief, het schat de vrede hoog en 
vecht er voor in de gehele wereld. Maar het weet ook te vechten. 
Het weet echter niet alleen te vechten, het houdt er ook van. 
En als eens de wildgeworden aanvallers het Sowjetvolk zullen 
noodzaken naar de wapens te grijpen, dan zal het zich met 
dezelfde hartstocht en vaardigheid in de strijd begeven en zijn 
vijanden verslaan, waarmede het zeventien jaar geleden zijn 
vijanden versloeg, waarmee het thans zijn nieuw, socialistisch 
leven opbouwt; en het zal de wapens niet neerleggen alvorens 
het volledig en voorgoed gezegevierd heeft." 

HET VERDRAG 
TOT WEDERZIJDSE HULP EN VRIENDSCHAP 
TUSSEN DE SOWJET-UNIE EN DE DEMO
CRATISCHE REPUBLIEK VAN FINLAND 

Zijn redevoering voor de radio van 29 November eindigde het hoofd 
van de Sowjet-regering kameraad W. M. Molotow met de volgende 
woorden: 

"Het enige doel van onze maatregelen is het verzekeren van de 
veiligheid van de Sowjet-Unie en speciaal van Leningrad met haar 
bevolking van drie en een half milhoen mensen. In de huidige, door 
de oorlog verhitte internationale situatie, kunnen wij de beslissing 
van deze actuele levenstaak van de staat niet laten afhangen van de 
kwade wil der huidige Finse regeerders. Deze taak moet worden 
beslist door de krachtsinspanningen van de Sowjet-Unie zelf en in 
kameraadschappelijke samenwerking met het Finse volk. 

Wij twijfelen er niet aan, dat een goede oplossing van de taak, 
om de veiligheid van Leningrad te verzel(eren, als grondslag zal dienen 
van de onverbrekelijke vriendschap tussen de Sowjet-Unie en Finland." 

Met geweldige en eensgezinde geestdrift heeft het Sowjet-volk kennis 
genomen van de redevoering van kameraad W. M. Molotow, ,heeft 
het het besluit van de Sowjet-regering begroet, om een eind te maken 
aan de onbeschaamde provocatie van de Finse marionetten-ministers 
en daarmede de weg te banen voor kameraadschappelijke onderhande
lingen met de werkelijke vertegenwoordigers van het volk van Finland. 

De kameraadschappelijke samenwerking van de Sowjet-Unie met 
het Finse volk is reeds bij de eerste schreden van het Rode Leger 
tot stand gekomen, toen dit de ketenen der buitenlandse imperialisten 
stuk sloeg, waarmede de werkers van Finland zijn geboeid. Deze 
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samenwerking wordt thans vastgelegd in het Verdrag tot wederzijdse 
hulp en vriendschap tussen de Sowjet-Unie en de Democratische 
Republiek van Finland. 

De heren Ca jander en T anner konden geen gemeenschappelijke 
taal met de Sowjet-regering vinden, omdat zij, ten gelieve van hun 
buitenlandse bazen, niet door het streven naar de vrede werden geleid, 
maar door het gevoel van haat tegen de Sowjet-Unie. De onder
handelingen sleepten zich voort zonder resultaat op te leveren. Zij 
werden door de Finse provocateurs van de oorlog afgebroken. De 
pers van de imperialistische aanstichters van de wereldoorlog, die 
er van houden anderen de kastanjes uit het vuur te laten halen, 
heeft de kortzichtige politiekers van de bourgeoisie van Finland 
aangemoedigd om de oorlog tegen de Sowjet-Unie te beginnen. 

De onderhandelingen van de Sowjet-regering· met de vertegen
woordigers van de Democratische Republiek van Finland zijn daaren
tegen in korte tijd geëindigd. Met de eerste woorden werd er een 
gemeenschappelijke taal gevonden, omdat deze de taal van vriend
schap en diepgaand wederzijds vertrouwen is. 

Het Verdrag opent een nieuwe historische bladzijde in de betrek
kingen tussen de beide naburige staten, ruimt voor altijd de grond 
voor wederzijds wantrouwen uit de weg en schept de grondslag voor 
een duurzame, onverbrekelijke vriendschap. 

Volgens dit verdrag wordt de zeer gevaarlijke oorlogshaard gelikwi
deerd, die aan de grenzen van de Sowjet-Unie door de vroegere pluto
cratische macht in Finland ten gelieve van de imperialistische ver
overaars was geschapen. De grens op de Kareelse landengte wordt 
in Noordelijke richting van Leningrad verschoven, in die zin dat 
er 3970 K.M.2 Fins grondgebied aan de Sowjet-Unie wordt afgestaan, 
waarbij de Sowjet-Unie aan Finland de waarde vergoedt van de 
Finse spoorwegen op het aan de U.S.S.R. afgestane gebied, en wel 
tot een bedrag van 120 milhoen Finse Marken. 

Anderzijds worden de eeuwenoude verlangens van het Finse volk 
verwezenlijkt naar de hereniging van het Kareelse volk met het 
verwante Finse volk in één staat Finland. Met dit doel verklaart de 
Sowjet-Unie zich bereid, om aan de Democratische Republiek van 
Finland Sowjet-grondgebied met een overwegend Kareelse bevolking 
af te staan en wel in een omvang van 70.000 K.M.2. 

Verder verzekert het Verdrag de wederzijdse belangen van de 
Sowjet-Unie en van Finland bij de verdediging van de kust van de 
Finse golf, bij de verhoging van de veiligheid van de U.S.S.R. en 
Finland. De Sowjet-Unie ontvangt het schiereiland Hangö met het 
daarbij behorende zeegebied en de omliggende eialnden in pacht, 
om daar een marine-basis aan te leggen, die in staat is, om de toegang 
tot de Finse Golf tegen agressie te beschermen. De Democratische 
Republiek van Finland verkoopt aan de Sowjet-Unie de in het 
Verdrag opgesomde eilanden, die in de Finse Golf zijn gelegen, als
mede een deel van de schiereilanden Rybat'ji en Sredny (de Vissers
en Midden-schiereilanden) aan de kust van de Noordelijke IJszee, 
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voor een totaal bedrag van 300 millioen Finse Marken. 
Tenslotte wordt de vriendschap tussen de Sowjet-Unie en de 

Democratische Republiel( van Finland vastgelegd door de wederzijdse 
verplichting om niet deel te nemen aan bondgenootschappen en 
coalities, die gericht zijn tegen de andere partij; door de ontwikkeling 
van de handelsbetrekkingen volgens een handelsverdrag: door de ver
plichting van de Sowjet-Unie om het Volksleger van Finland met 
wapenen en ander oorlogsmateriaal te helpen. 

Dat is de inhoud van het Verdrag. 
Men behoeft niet te bewijzen, dat geen enkele "democratische" 

mogendheid, laat ons zeggen, Engeland, Frankrijk of de Verenigde 
Staten van Noord-Amerika er in zouden hebben toegestemd, om een 
dergelijk verdrag met een klein en zwak land, zoals Finland, te onder
tehnen. Ieder van deze "democratische" mogendheden zou er de 
voorkeur aan hebben gegeven, gebruik te maken van de macht van 
zijn leger, teneinde Fins grondgebied te veroveren en Finland tot een 
afhankelijke staat te maken. Alleen de Sowjet-Unie, die de weg van 
veroveringen van vreemde gebieden en van de lmechting van vreemde 
volken absoluut van de hand wijst, kon het besluit nemen, om heel 
zijn politieke en militaire macht te gebruiken, niet om Finland te 
veroveren of te knechten, maar om Finlands onafhankelijkheid te ver
sterken, Finlands grondgebied uit te breiden, ten lwste van het grond
gebied van de Sowjet-Unie, om vriendschap met Finland te sluiten. 

De historische betekenis van het Verdrag tot wederzijdse hulp en 
vriendschap tussen de Sowjet-Unie en Finland ligt hierin, dat het 
de leugen van de buitenlandse pers en de buitenlandse politiehrs 
aan het licht brengt over de buitenlandsche politiek van de U.S.S.R.: 
dat het vrede brengt in Oost- en Noord-Oost-Europa en de mogelijk
heid te niet doet, om Finland tot een gevechtsterrein tegen de Sowjet
Unie te maken, - dat het dus de veiligheid èn van Finland èn van 
de U.S.S.R. alsmede van de Baltische staten in het algemeen vcr
zekert. 

Oe buitenlandse pers en de buitenlandse "democratische" regeerders 
razen nu al enige dagen, dat de opmars van het Rode Leger over de 
grenzen van Finland de inbezitneming van Fins grondgebied, de 
vernietiging van de Finse onafhankelijkheid zou betekenen en dat 
Finland tot een provincie van de Sowjet-Unie zou worden gemaah. 
Thans, na het verdrag met de Democratische Republiek van Finland 
moet men deze leugens van de "geciviliseerde" lasteraars als achter
haald beschouwen. Deze heren "beschavers" liegen, liegen onbe
schaamd, als zij aan de U.S.S.R. dergelijke haar vreemd zijnde be
doelingen toeschrijven. De Sowjet-Unie verovert niet alleen niets in 
Finland, integendeel zij staat aan Finland 70.000 vierkante ldlometer 
Sowjet-grondgebied af en helpt dit land zich met het Kareelse nabuur
volk te herenigen. 

De aanstichters van de oorlog, die zich, om de massa's te bedriegen 
achter de vlag van de "neutraliteit" verschuilen, krijsen met luide stem, 
dat het Rode Leger de neutraliteit van de Noordelijke landen schendt. 
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dat het als een agressor, als een veroveraar in Finland komt, dat het 
de oorlog in Noord-Oost Europa ontketent en de Noordelijke landen 
bedreigt. Thans, na het Verdrag met de Demohatische Republiek 
van Finland kan men deze leugen eveneens reeds als achterhaald 
beschouwen. Deze heerschappen liegen, liegen onbeschaamd, als zij 
aan het Rode Leger bedoelingen toeschrijven, die het vreemd zijn. 
Het Rode Leger gaat niet naar Finland als een agressor, niet als 
een veroveraar, maar als de bevrijder van het Finse volk van zijn 
onderdrukkers en van de provocateurs van de oorlog, van de Cajanders, 
Erko's, Tanners, Mannerheims en consorten. Het Rode Leger vormt 
natuurlijk een bedreiging voor de heren uit het kamp van T anner en 
Mannerheim. Maar het zou dom zijn dit' onverbeterlijke gezelschap 
van oorlogsprovocateurs met Noord-Oostelijk Europa, d.w.z. met 
Finland, Zweden, Denemarken en Noorwegen te verwisselen, landen 
die het Rode Leger niet van zins en niet van plan is te bedreigen. 
Het Rode Leger gaat naar Finland om het Finse volk en zijn volb
regering te helpen in hun strijd tegen de heren Tanner en lVIannerheim. 
Het bemoeit zich met Finland op uitnodiging van de Volksregering 
van Finland. Het zal niet dralen Finland te verlaten, zodra de Volks
regering van Finland dit nodig 'zal achten. 

In April 1919 schreef de Engelse conservatieve krant de "Times", 
die Finland als een gevechtsterrein voor de aanval op ons land be
schouwde: 

"Als het om de vernietiging van het bolsjewisme gaat, zouden wij 
evengoed een expeditieleger naar Honolulu als naar de Witte Zee 
kunnen zenden. Wanneer wij op de kaart kijken, dan zien wij dat 
de beste toegang tot Petrograd de Oostzee is en dat de kortste en 
gemakkelijkste weg over Finland loopt. Finland is de sleutel van 
Petrograd en Petrograd is de sleutel van Moskou." 

De Engelse hant de .. Times" schreef deze regels niet toevallig. 
Finland is werkelijk de sleutel van Leningrad en Leningrad de sleutel 
van Moskou. Wie ons Sowjet-land wil verslaan, die moet Finland 
te zijner beschikking hebben als de sleutel van Leningrad en Leningrad 
als de sleutel van het hart van ons land, van Moskou. Maar hieruit 
volgt, dat de vriendschap tussen Finland en de Sowjet-Unie te ver
zekeren en de veiligheid van de toegangswegen naar Leningrad te 
verhogen, tevens het verzekeren van de veiligheid van ons gehele laHd 
betekent. De historische betekenis van het verdrag tussen de Sowjet
Unie en de Democratische Republiek van Finland ligt onder andere 
hierin, dat het Finland van een haard van Sowjet-vijandige intriges 
en oorlogsprovokaties, wat het tot in de laatste tijd is geweest, tot een 
betrouwbaar steunpunt van de vrede in Noord-Oost-Europa maakt. 

Daardoor wordt er een eind gemaakt aan de Sowjet-vijandige 
machinaties van de imperialisten in dit deel van Europa. 

De veiligheid van Leningrad en van de toegangswegen naar deze 
stad moet men vanaf heden als verzekerd beschouwen. 

"Prawda", 4 December 1939. 
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DE MANTEL VAN DE NOLANER 
door 

BERTOLD BRECHT 

Giordano Bruno, de man uit Nola, die in het jaar 1600 rhor de 
Romeinse Inquisitiebestuurders wegens ketterij op de brandstapel werd 
gebracht, wordt algemeen beschouwd als een groot man, niet enkel 
door zijn stoutmoedige en sindsdien waar gebleken veronderstellingen 
omtrent de bewegingen der gesternten, maar ook door zijn dappere 
houding tegenover de Inquisitie, tegen wie hij zeide: .. Ge spreekt 
misschien het vonnis over mij met groter vrees uit, dan waarmee ik 
het aanhoor." Als men zijn geschriften leest, en daarbij nog een blik 
werpt in de verslagen omtrent zijn optreden in het openbaar, dan 
ontbreekt er werkelijk geen enkele reden, om hem een groot man te 
noemen. En toch. is er een verhaal, dat onze hoogachting voor hem 
wellicht nog vergroten kan. 

Het is het verhaal van zijn mantel. 
Men moet weten, op welke wijze hij in handen viel van de inquisitie. 

Een patriciër uit Venetië, een zekere Mocenigo, nodigde de geleerde 
bij zich aan huis, om van hem onderricht te ontvangen in natuurkunde 
en de kunst van de geheugen-oefening. Hij hield hem een paar maanden 
lang te gast en werd daarvoor beloond met het bedongen onderwijs. 
Maar inplaats van lessen in de zwarte magie, waarop hij had gehoopt, 
kreeg hij enkel lessen in de kennis van de natuur. Hij was daarover 
zeer ontevreden, daar deze hem niets baatten. Hij had spijt van de 
onkosten, die zijn gast hem veroorzaakte. Herhaaldelijk drong hij er 
bij hem op aan, toch eindelijk de geheime en winstgevende kennis 
te onthullen, die zo'n beroemd man als hij toch zeker bezat, en toen 
dat niets hielp, klaagde hij hem per briéf bij de Inquisitie aan. Hij 
schreef, dat deze slechte en ondankbare man in zijn tegenwoordigheid 
Christus gelasterd had, van de monniken had gezegd, dat zij ezels 
waren en het volk dom hielden, en bovendien nog beweerd, dat er, 
in tegenstelling met wat er in de bijbel stond, niet slechts één zon, 
maar ontelbare zonnen bestonden, en wat dies meer zij. Hij, Mocenigo, 
had hem daarom op zolder gevangen gezet en verzocht, hem ten 
spoedigste door de knechten der Inquisitie te laten weghalen. 

De knechten kwamen ook midden in de nacht van Zondag op 
Maandag en sleepten de geleerde in de kerker der Inquisitie. 

Dat gebeurde op Maandag 25 Mei 1592, des ochtends vroeg om 
3 uur, en van deze dag af tot aan de dag, waarop hij de brandstapel 
beklom, 17 Februari 1600, kwam de Nolaner zijn gevangenissen niet 
meer uit. 

Tijdens de acht jaren, die het verschrikkelijke proces duurde, streed 
hij onvermoeibaar voor zijn leven, maar de strijd, die hij in het eerste 
jaar te Venetië tegen zijn uitlevering naar Rome voerde, was wellicht 
de wanhopigste. 

In die tijd valt het verhaal van zijn mantel. 
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In de winter van 1591 op 92 had hij zich, terwijl hij nog in een 
logement woonde, door de kleermaker Gabriele Zunto een dikke 
mantel laten aanmeten. Toen hij gearresteerd werd, was het kleding
stuk nog niet betaald. 

Bij het nieuws van de arrestatie rende de kleermaker naar het huis 
van de heer Mocenigo in de omtrek van San Samuel. om zijn rekening 
aan te bieden. Het was te Iaat. Een bediende van heer Mocenigo 
wees hem de deur. "\\'ij hebben genoeg betaald voor deze oplichter," 
schreeuwde hij zo luid op de drempel, dat enige voorbijgangers zich 
omkeerden. "Loop maar eens naar het tribunaal van het Heilig Officie 
en vertel hun daar dan, dat u iets met deze ketter hebt uit te 
staan." 

De kleermaker stond ontdaan op straat. Een troep straatjongens had 
alles afgehoord, en een van hen, een met puistjes bezaaide blaag 
in lompen, gooide met een steen naar hem. Weliswaar schoot er een 
armoedig geklede vrouw uit de deur en gaf hem een oorvijg, maar 
Zunto, die al oud was, voelde heel goed, dat het gevaarlijk was, 
om te behoren tot hen, .. die iets met deze ketter hadden uit te staan." 
Hij verdween, schichtig omkijkend, om de hoek en maakte een grote 
omweg naar huis. Hij vertelde zijn vrouw niets van zijn tegenslag, 
en ze verbaasde zich een week lang over zijn neerslachtigheid. 

Maar op de eerste Juni ontdekte ze bij het uitschrijven van de 
rekeningen, dat een mantel niet betaald was door een man, wiens 
naam op aller lippen zweefde, want de Nolaner vormde het gesprek 
van de dag. De vreselijkste geruchten over zijn misdadigheid deden 
de ronde door de stad. Hij had niet alleen het huwelijk door de 
modder gehaald, zowel in zijn geschriften als in zijn gesprekken, maar 
Christus zelf voor een bedrieger uitgemaakt en de krankzinnigste 
dingen beweerd van de zon. Het klopte dus wel met dit alles, dat hij 
zijn mantel niet had betaald. De brave vrouw had niet de minste lust, 
om dit verlies te dragen. Na een hevige ruzie met haar man ging 
de 70-jarige in haar beste kleren naar het gebouw van het Heilig 
Officie en eiste met kwaad gezicht de 32 scudi, die de gearresteerde 
ketter haar schuldig was. 

De ambtenaar, met wie ze sprak. schreef haar vordering op en 
beloofde de zaak te zullen onderzoeken. 

Zunto kreeg dan ook al spoedig een bevel om te verschijnen, en 
sidderend en met knikkende knieën meldde hij zich bij het gevreesde 
gebouw. Tot zijn verbazing werd hij niet verhoord, maar men gaf 
hem enkel te kennen, dat zijn eis bij de regeling van de geldelijke 
aangelegenheden van de gearresteerde aan de beurt zou komen. Wel 
gaf de beambte hem te verstaan, dat er niet heel veel zou over
schieten. 

De oude man was blij, er zo af te komen en bedankte dan ook 
in alle onderdanigheid. Maar zijn vrouw was hiermee niet tevrt>den. 
Het kwam er op aan het geleden verlies hersteld te krijgen, niet, 
dat haar man afstand moest doen van zijn avonddronk en tot diep 
in de nacht zat te naaien. Er waren schulden bij de stoffenkoopman, 
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die betaald moesten worden. Ze schreeuwde het in de keuken en op 
de binnenplaats uit, dat het een schande was, een misdadiger in 
arrest te stellen, voordat deze zijn schulden had betaald. Zij zou, 
als het nodig was, naar de Heilige Vader in Rome gaan, om haar 
32 scudi te krijgen ... Op de brandstapel heeft hij geen mantel nodig," 
schreeuwde ze. 

Ze vertelde haar biechtvader, wat er was voorgevallen. Hij ried haar 
aan op zijn minst te eisen, dat de mantel weer aan haar teruggegeven 
werd. Zij zag daarin een erkenning van de zijde der kerk, dat ze 
wel degelijk recht tot eisen had, en verklaarde, dat ze met de mantel. 
die vast en zeker al gedragen was en bovendien op maat was ge
maakt, geenszins tevreden was. Geld moest ze hebben I Daar ze een 
beetje al te luidruchtig werd in haar ijver, smeet de pater haar de 
kerk uit. 

Dat bracht haar iet of wat tot rede, en enkele weken lang hield 
ze zich koest. Uit het gebouw der Inquisitie drong geen enkel bericht 
meer over het geval van de gevangen genomen ketter naar buiten 
door. Niettemin fluisterde men elkaar overal toe, dat de verhoren 
ongehoorde schanddaden aan het licht brachten. De oude legde overal 
gretig het oor te luisteren, waar deze kletspraatjes gehouden waren. 
Het was een ware foltering voor haar als ze hoorde, dat de zaak van 
de ketter er zo slecht voor stond. Nooit meer zou hij vrij komen en 
zijn schulden kunnen betalen. Ze sliep geen enkele nacht meer, en 
in Augustus, toen de hitte haar zenuwen volkomen verwoestte, begon 
ze in de zaken, waar ze inkopen deed, en tegenover de klanten, die 
kwamen passen, met grote welbespraaktheid haar bezwaren uit te 
meten. Ze wees er op, dat de paters een zonde begingen, als ze de 
gerechtvaardigde eisen van een kleine handwerker zo onverschillig 
in een hoek duwden. De belastingen waren drukkend, en het brood 
was pas nog duurder geworden. 

Eens, vroeg op de middag, nam een beambte haar mee naar het 
gebouw van het Heilig Officie en daar waarschuwde men haar met 
klem, haar boosaardige praatjes te staken. Men vroeg haar, of ze 
zich niet schaamde, om terwille van een paar scudi over een zeer 
ernstig proces van de geestelijkheid op zo'n manier te redekavelen. 
Men gaf haar de wenk dat men tegen mensen van haar slag allerlei 
middelen zou weten toe te passen. 

Een tijdje hielp dat, ook al steeg haar bij de gedachte aan de 
zinswending .. terwille van een paar scudi" uit de mond van een zat· 
gevreten monnik telkens de blos der verontwaardiging naar het ge
zicht. Maar in September heette het, dat de groot-inquisiteur te Rome 
de uitlevering van de Nolaner had geëist. Men onderhandelde er 
over in de Signoria (stadsraad). 

Het stadsbestuur besprak volijverig dit verzoek om uitlevering, en 
de algemene stemming verzette er zich tegen. De gilden wilden niet 
graag, dat een Romeins gerecht boven hen stond. 

De oude vrouw was buiten zichzelf. Wilde men de !<etter nu 
werkelijk naar Rome laten gaan, zonder dat hij zijn schulden vereffend 
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had? Dat was toch het toppunt. Ze had het ongelooflijke nieuws 
nauwelijks vernomen, of ze liep al, zonder zich zelfs maar de tijd te 
gunnen een betere rok aan te trekken, naar het gebouw van het 
Heilig Officie. 

Dit keer werd ze door een hogere ambtenaar ontvangen, en deze 
was, zonderlingerwijs, veel tegemoetkomender tegen haar dan de 
vroegere beambten. Hij was bijna zo oud als zij zelf en luisterde kalm 
en met aandacht naar haar klacht. Toen ze uitgesproken had, vroeg 
hij haar na een kort stilzwijgen, of ze Bruno wilde spreken. 

Dadelijk stemde ze toe. Men schikte het zo, dat ze dezelfde dag 
nog een samenkomst met hem kon hebben. 

Üp die middag trad haar in een bekrompen vertrek met een tralie
venster een kleine, magere man met een dunne zwarte baard tegemoet 
en vroeg haar beleefd, wat ze wilde. 

Ze had hem indertijd bij het aanmeten gezien en gedurende die 
hele tijd zijn gezicht goed voor de geest gehad, maar nu herkende 
ze hem niet terstond. De emotie' s van de verhoren hadden hem ,ze!, er 
1z;o veranderd. 

Ze zei haastig: "De mantel. U hebt hem niet betaald." 
Hij keek haar enkele sekonden lang verwonderd aan. Toen scheen 

hij zich alles te herinneren en vroeg met zachte stem: .. Wat ben 'ik 
U schuldig?" 

.. Twee en dertig scudi," zei ze ... U hebt de rekening toch gekregen." 
Hij draaide zich om naar de grote dikke beambte, die een oogje 

op het onderhoud hield en vroeg hem, o~ hij wist, hoeveel geld er 
met al zijn hebben en houden in het gebouw van het Heilig Officie 
was ingeleverd. De man wist het niet, maar beloofde, het te zullen 
nagaan. 

"Hoe gaat het met uw man?" vroeg de gevangene, zich weer tot 
het oudje wendend, alsof daarmee de kwestie weer aan 't rollen was 
gebracht, zodat de normale betrel,kingen daarmee waren hersteld en 
de omstandigheden van een alledaags bezoek gegeven. 

En het oudje, in de war gebracht door de vriendelijl(heid van de 
kleine man, mompelde, dat het hem goed ging, en voegde er zelfs 
nog iets aan toe aangaande zijn jicht. 

Ze ging ook pas twee dagen later weer naar het gebouw van het 
Heilige Officie, daar het haar fatsoenlijk voorkwam, de klant tijd te 
gunnen, om het onderzoek in te stellen. 

Werkelijk kreeg ze de toestemming, nog eens met hem te mogen 
spreken. Ze moest weliswaar langer dan een uur in het kleine ver
trekje met het tralievenster wachten, daar hij juist werd verhoord. 

Hij kwam en scheen zeer uitgeput. Daar er geen stoel stond, leunde 
hij half tegen de muur. Maar hij begon dadelijk over de kwestie. 

Hij vertelde haar, met zeer zwakke stem, dat hij helaas niet in 
staat was, de mantel te betalen. Er was geen geld bij zijn bezittingen 
aangetroffen. Toch hoefde ze nog niet alle hoop op te geven. Hij had 
eens nagedacht en zich herinnerd, dat er bij een man, die in de stad 
Frankfort boeken van hem gedrukt had, nog geld moest liggen, dat 
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hem toebehoorde. Als men het hem toestond, wilde hij wel een brief 
aan die man schrijven. Morgen zou hij het verzoek daartoe indienen. 
Het was hem die dag bij het verhoor toegeschenen, dat er geen bijster 
goede stemming heerste. Daarom had hij het nu niet willen vragen 
en daarmee misschien alles bederven. 

Het oudje keek hem met haar scherpe ogen doordringend aan, terwijl 
hij sprak. Zij kende de uitvluchten en verzekeringen van achterstallige 
schuldenaars. Ze trokken zich van hun verplichtingen geen snars aan, 
en als men hun het mes op de keel zette, deden ze, alsof ze hemel 
en aarde in beweging wilden brengen . 

.. Waarvoor had u een mantel nodig, als u geen geld had, om hem 
te betalen?" vroeg ze streng. 

De gevangene knikte, om haar te tonen, dat hij haar gedachtegang 
kon volgen. 

Hij antwoordde: .. Ik heb steeds geld verdiend, met boeken en met 
lessen. Daarom meende ik, dat ik ook nu weer iets verdienen zou. 
En de mantel dacht ik te kunnen gebruiken, daar ik veronderstelde, 
dat ik nog vrij zou blijven rondlopen." 

Dat zei hij zonder de minste bitterheid, en kennelijk, om haar 
het antwoord niet schuldig te blijven. 

De oude nam hem weer van top tot teen op, toornig, maar met 
het gevoel hem niet aan te kunnen, en zonder meer een woord te 
zeggen, wendde ze zich om en liep ze het vertrek uit. 

"Wie zal aan een man, wie door de Inquisitie een proces wordt 
aangedaan, nog geld sturen!" zo viel ze kwaad uit tegen haar man, 
toen ze des avonds in bed lagen. Hij was nu gerustgesteld wat de 
houding van de geestelijke ~verheid jegens hem betrof, maar kon de 
onvermoeibare pogingen van zijn vrouw, om het geld te bemachtigen, 
niet goedkeuren . 

.. Hij heeft nu wel iets anders, om aan te denken," bromde hij. 
Zij zei niets meer. 
De volgende maanden verstreken, zonder dat er in de bedoelde 

aangelegenheid iets nieuws voorviel. In het begin van Januari heette 
het, dat de Signoria het voornemen koesterde, om aan de wens van 
de paus te voldoen en de ketter uit te leveren. 

En toen kwam er een nieuwe uitnodiging voor de familie Zunto 
om in het gebouw van het Heilig Officie te verschijnen. 

Er was geen bepaald uur in genoemd en Zunto's vrouw ging er 
op een namiddag naar toe. Ze kwam niet gelegen. De gevangene 
verwachtte het bezoek van de procurator der republiek. wie door 
de Signoria was verzocht, een rapport op te stellen over de kwestie 
van de uitlevering. Ze werd ontvangen door de hogere beambte, 
die haar eens het eerste onderhoud met de Nolaner had bezorgd 
en de grijsaard zei tegen haar, dat de gevangene haar had willen 
zien, maar ze moest wel bedenken, of het ogenblik wel gunstig ge
kozen was, daar de gevangene vlak voor een zeer belangrijke be
spreking stond. 

Ze zei kortaf, dat men hem maar hoefde te vragen. 
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Een beambte ging weg en keerde met de gevangene terug. Het 
onderhoud vond plaats in tegenwoordigheid van de hogere beambte. 

Voor de Nolaner, die reeds op de drempel tegen haar glimlachte, 
iets kon zeggen, barstte het oudje uit: .. Waarom maakt u zich dan zo 
druk. als u liever vrij rondloopt?" 

Een oogwenk scheen de kleine man verbaasd. Hij had in dat 
kwartjaar vele vragen beantwoord, en het slot van het gesprek met 
de kleermakersvrouw nauwelijks nog in zijn geheugen bewaard . 

.. Er is geen geld voor me gekomen," zei hij ten slotte. .,Ik heb er 
twee keer om geschreven, maar er is niets gekomen. Ik heb toen zo 
gedacht, of u misschien de mantel terug wou nemen." 

.,Ik wist wel. dat het daarop uit zou draaien," zei ze verachtelijk . 
.. En hij is op maat gemaakt en te klein voor de meesten." · 

De Nolaner keek vol pijn naar de oude vrouw . 
.. Daaraan heb ik niet gedacht," zei hij en wendde zich tot de 

geestelijke. ..Zou men al mijn hebben en houden niet kunnen ver
kopen, en het geld aan deze mensen ter hand stellen?" 

.. Dat zal niet mogelijk zijn," mengde zich de ambtenaar, die hem 
had gehaald, de grote dikke, in het gesprek. "Oe heer Mocenigo eist 
die voor zich op. U hebt lange tijd op zijn kosten geleefd." 

"Hij had me uitgenodigd," antwoordde de Nolaner vermoeid. 
Oe grijsaard hief de hand. "Dat komt hier niet ter sprake. Ik geloof, 

dat de mantel teruggegeven hoort te worden." 
.. Wat moeten wij daarmee beginnen?" zei het oudje gramstorig. 
De grijsaard werd lichtelijk rood in het gezicht. 
Hij zei langzaam: "Beste vrouw, een beetje christelijke lankmoedig

heid zou u niet slecht staan. De beklaagde staat voor een bespreking, 
die voor hem leven of dood kan betekenen. U kunt toch nauwelijks 
verlangen, dat hij al te veel belang in uw mantel stelt." 

De oude keek hem weifelend aan. Ze herinnerde zich eensklaps 
weer, waar ze zich bevond. 

Ze overwoog, of ze maar niet weg zou gaan, daar hoorde ze achter 
zich den gevangene met zwakke stem zeggen: .. Ik geloof. dat ze het 
wèl van me eisen kan." 

En toen ze zich naar hem omwendde, zei hij verder: .. U moet me 
dit alles niet kwalijk nemen. Geloof in geen enkel geval. dat uw 
verlies me onverschillig laat. Ik zal een verzoekschrift opstellen." 

De grote dikke was op een wenk van de grijsaard uit de kamer 
gegaan. Nu keerde hij terug, breidde de armen uit en zei: .,De mantel 
is helemaal niet mee ingeleverd. Mocenigo heeft hem zeker achter
gehouden." 

De Nolaner schrok zichtbaar. 
Toen zei hij vastberaden: "Dat is oneerlijk. Ik zal hem aanklagen." 
De grijsaard schudde het hoofd. 
"Houdt u zich maar liever bezig met het gesprek. dat u over een 

paar minuten voeren moet. Ik kan niet langer toestaan, dat hier om 
een paar scudi zo geredekaveld wordt." 

Het bloed steeg het oudje naar het hoofd. Ze had, terwijl de 

55 



BER:TOLD BRECHT DE MANTEL VAN DE NOLANER 

56 

Nolaner het woord deed, gezwegen en mokkend in een hoek van het 
vertrek gestaard. Maar nu brak haar geduld weer . 

.. Een paar scudi T" riep ze. ..Dat is de verdienste van een maand! 
U kunt makkelijk inschikkelijk zijn! U treft geen verliesT" 

Üp dat ogenblik verscheen er een monnik op de drempel. 
"De procurator is er," zei hij halfluid en keek met verbazing naar 

de schreeuwende oude vrouw. 
(Vert. van Th. d. V.) 



Boeken en Tijdschriften 

W. I. Lenin, Verzamelde Werken. Deel VIII, 
Het oorlogscommunisme. - Uitgeverij Pegasus. 
Amsterdam 1939. Prijs gebonden f 2.90, inge
naaid f 2.25. 

Met spanning zien we steeds uit naar elk nieuw deel van deze uitstekende 
keuze uit Lenin's werken. Dit achtste deel bevat Lenin's artikelen en rede
voeringen uit de jaren 1918-1920. Dit is de tijd van het oorlogscommu
nisme en de buitenlandse interventies. Het tsarisme en de binnenlandse 
bourgeoisie was een beslissende slag toegebracht, het Duitse imperialisme 
was als vijand van de revolutie voorlopig op de achtergrond gedrongen, 
daar het verslagen was door de Entente en in Duitsland zelf de revolutie 
was uitgebroken. De voornaamste buitenlandse vijand werd het imperia
lisme van de geallieerden, dat door expeditielegers trachtte de jonge 
Sowjetmacht ten val te brengen, daarbij zijn vazalstaten (Polen en Finland 
o.a.!) tot oorlog tegen de Sowjet-Unie aanzettend. 

De jonge Sowjetmacht kreeg niet de gelegenheid direct aan de socialis
tische opbouw te werken, de meest dringende taak was de buitenlandse 
en binnenlandse vijand er onder te krijgen. Dit maakte het "oorlogs
communisme" noodzakelijk - de samenvatting van alle economische en 
sociale krachten, om de burgeroorlog te winnen. In deze periode toonde 
de Russische arbeidersklasse zich niet minder heldhaftig dan in het revo
lutiejaar 1917. Het was vooral de hongersnood waarmee men te kampen 
had. Deze te stillen, de levensmiddelenvoorziening, de industrie en de 
landbouw gaande te houden was een van de voornaa.Illste punten. En vele 
oproepen, artikelen en redevoeringen van Lenin uit deze periode zijn hier
aan gewijd. 

Nimmer verliest Lenin bij de oplossing van de vragen van de dag het 
grote doel uit het oog. Steeds is hij bedacht op de komende opbouw. Zo 
vinden we b.v. een artikel over het bekende electrüicatieplan, het eerste 
voorbeeld van planmatige opbouw. 

Op politiek gebied vindt men naast de aanhoudende ontleding van de 
politieke situatie in de verschillende redevoeringen en politieke verslagen 
op de congressen der partij een belangrijk hoofdstuk gewijd aan de her
ziening van het partijprogram en de naamsverandering der partij (waarbij 
de naam "Communistische Partij" in ere werd hersteld). 

Dit deel is wel op een tijdstip verschenen, dat het bijzonder actueel is. 
Wederom is het Duitse imperialisme als voornaamste bedreiging voor de 
arbeidersstaat tijdelijk op de achtergrond gedrongen, wederom zijn het de 
Entente-rovers die de veroveringen van de socialistische revolutie in de 
eerste plaats bedreigen. En dit maakt de lezing dubbel noodzakelijk en 
interessant. 

Onwillekeurig is men geneigd tal van vergelijkingen te mwken, daar 
zullen we ons echter op dit moment niet aan te buiten gaan, de lezer zal 
dat ongetwijfeld zelf doen. Rest ons slechts te vermelden, dat het boek 
in dezelfde royale uitvoering verscheen als de voorgaande delen, terwijl 
wederom toelichtende opmerkingen en verwijzingen naar de "Geschiedenis 
C.P.S.U. (b) tot het goede begrip veel bijdragen . 

• 
N. Lenin, "De linkse stroming, een kinderziekte 

van het communisme". Uitgeverij Pegasus. -
Amsterdam 1939. Prijs f0.45. Tweede druk. 

Dit beroemde boekje van Lenin geeft in alle bondigheid een meesterlijke 
uiteenzetting van de Marxistische strategie en tactiek, Dat het blijkbaar 
zo veel gelezen wordt, dat een tweede druk nodig werd, kan dus slechts 
verheugenis wekken. 
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In deze tijd van het meest openlijke verraad der reformisten en klein
burgerlijke politici van allerlei schakering kunnen als reactie daarop de 
afwijkingen, die Lenin in zijn boekje bestrijdt, ongetwijfeld opnieuw de 
kop opsteken. De nieuwe uitgave komt dus precies van pas. 

Ook om een ande!'e reden is het geschrift bijzonder op zijn plaats in 
onze tijd. Namelijk om de verwarring weg te vagen, die er in tal van 
kringen bestaat aangaande de geoorloofdheid en de juistheid van compro
missen, het sluiten van pacten met de vijand en het aangaan van bond
genootschappen met tijdelijke, onbetrouwbare bondgenoten, die het volgende 
ogenblik wellicht tot de felste vijanden behoren zullen en er ook vroeger 
toe behoord hebben. 

Getoetst aan tal van voorbeelden uit de practijk, zet Lenin uiteen waar
aan een compromis moet voldoen wil het vanuit een oogpunt van prole
tarische politiek juist zijn. 

Velen zullen er een nieuw en rijker inzicht uit kunnen opdoen . 

• 
Is Chamberlain een anti-fascist? "Uit een 

artikel van Ernst Fischer in de Communistische 
Internationale". 

Wij moeten wel een geweldige verandering van de internationale toe
stand door de Europese oorlog vaststellen. Z o we I o p h e t g e b i e d 
van de binnenlandse- als op dat van de buitenlandse 
p o I i t i e k i s he t z i n I o o s g e w o r d e n, o n d e r s c h e i d t e 
·m a 15:: e n t u s s e n "fa s c i s t i s c h e" e n "d e m o c r a t i s c h e" 
st aten; in de binnen 1 a n d s e p o 1 i ti e k b e 1 e v en wij e e n 
s n e 1 v o o r t s c h r ij d e n d e a a n p a s s i n g v a n d e z o g e
n a a m d e b u r ge r I ij k e de m o c rat i e a a n h et fa s c i s m e, i n 
de buitenlandse politiek zien wij, dat de vroeger 
n i e t-a g r e s s i e v e s t a t e n o v e r d e g e h e I e 1 i n i e t o t o o r-
1 o g s z u c h t i ge a g re s s i e z ij n o v e r ge g a a n. Wanneer dus de 
Engelse imperialisten plotseling de "anti-fascistische" oorlog prediken, dan 
is het duidelijk, dat dit plotseling opgekomen "anti-fascisme" van de reac
tionail'e bourgeoisie niets met het anti-fascisme van de arbeiders te maken 
heeft, dat het inderdaad precies het tegendeel betekent. De truc van de 
bourgeoisie om politieke leuzen van de arbeidersklasse tot reactionaire 
leuzen te vervalsen, is niet nieuw; het waren de nazi-leiders, die deze 
truc voor de eerste maal tot hoge volmaaktheid hebben ontwikkeld, 
toen zij zich vóór 1933 als hartstochtelijke anti-kapitalisten voordeden, 
toen zij met socialistische uitdrukkingen om zich heen smeten en het vage 
verlangen van brede volksmassa's naar het socialisme benutten, om de 
diktatuur van de reactionaire kringen van het Duitse financierskapitaal 
op te richten. Het "anti-fascisme" van de Engelse imperialisten is in 
ieder opzicht in overeenstemming met het "socialisme" van de Duitse 
imperialisten; Chamberlain en Churchil zijn in dezelfde mate "anti-fascis
ten", als Krupp en Vaegler "socialisten" zijn. 

Om het "anti-fascisme" der Engelse imperialisten in zijn ganse pracht 
te kennen, moet men zich herinneren, dat het fascisme in Europa zich 
slechts ten gevolge van de liefdevolle zorgen van juist deze Engelse 
imperialisten rkon ontplooien. Het waren de Engelse imperialisten, die het 
fascisme in Italië over alle moeilijkheden heen hielpen, om jarenlang het 
fascistische Italië tegen Frankrijk uit te kunnen spelen. Het waren de 
Engelse imperialisten, die in Hongarije, in Portugal, in Griekenland enz. 
de bloedigste contra-revolutie organiseerden, die overal de arbeidersmoor
denaars hun betaalkrachtige sympathie betoonden. Het waren de Engelse 
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imperialisten, die in Oost-Europa een "sanitair-cordon" van reactionaire 
staten tegen het socialisme oprichtten, van reactionaire staten, waar folte
ringen, schietpartijen en "strafexpedities" tegen arbeiders en boeren, beest
achtigheid en corruptie als het ware als "normale" toestanden golden. Het 
waren de Engelse imperialisten, die het Duitse imperialisme weer op de 
been brachten, die het "Hitlerisme" uit elke moeilijke toestand bevrijdden. 
Het waren de Engelse imperialisten, die aan het ,,Hitlerisme" de zware 
militaire bewapening, de intocht in de gedemilitariseerde Rijn-zone, de ver
overing van Oostenrijk, de verbrokkeling en de inlijving van Tsjecho
Slowakije, de interventie in Spanje mogelijk maakten. Het waren de 
Engelse imperialisten, die het "Hitlerisme" in zijn ernstigste crisis bijstand 
verleenden, toen Chamberlain als een reddende engel uit de lucht neder
daalde en beschermend zijn parapluie opstak, toen Chamberlain en Daladier 
in München het dreigende bankroet van de Duitse machthebbers in een 
geweldig succes omzetten. Het waren de Engelse imperalisten, die tezamen 
met hun Léon Blum de anti-fascistische oorlog in Spanje wurgden en de 
wreedste fascistische dictatuur de weg bereidden. Het waren de Engelse 
imperialisten, die met alle mogelijke middelen tegen het Volksfront in 
Frankrij'k intrigeerden, die hun Léon Blum en zijn medeplichtigen met de 
likwirlering van de anti-fascistische volksbeweging belastten. Het waren 
de Engelse imperialisten, die systematisch het ontstaan van een Europees 
vredesfront verijdelden en elke weerstand tegen de agressie van het Duitse 
imperialisme doorkruisten. 

Welke geheimzinnige gebeurtenis heeft deze hardnekkigste begunstigers 
van het "Hitlerisme", deze doodsvijanden van elke anti-fascistische volks
beweging plotseling in gloeiend vertoornde tegenstanders van het "Hit
lerisme", in krijgsvaardige" anti-fascisten" veranderd? Chamberlain heeft 
herhaaldelijk te verstaan gegeven, dat het hier om een "woordbreuk" zou 
gaan, die slechts door het bloed van de volkeren zou zijn goed te maken. 
Het moet wel een bijzondere "woordbr·euk" zijn, die de "moraal" van de 
Engelse imperialisten zo diep kwetst, dat zij in naam van de politieke 
"eerbaarheid" een onafzienbare oorlog riskeren. Zij hebben zich voordien 
over geen enkele "woordbreuk" bijzonder opgewonden; zij hebben zelf hun 
woord gebroken, dat zij eens voor de onafhankelijkheid van Oostenrijk 
verpandden, zij hebben de afschuwelijke woordbreuk van de Franse regering 
tegenover Tsjecho-Slowakije als een politiek meesterstuk gevierd, zij hebben 
de elk jaar minstens tweemaal terugkerende woordbreuk van de nazi
leiders met de grootste gemoedsrust opgenomen - wat is er dus gebeurd, 
dat hun zielsrust zo plotseling heeft verstoord, dat hen bewoog tot de 
strijdkreet, dat men in Duitsland een "eervolle" regering aan de macht 
brengen moet ? 

Om het wezen van deze ,,woordbreuk" te begrijpen, moet men zich her
inneren, dat de nazi-leiders jarenlang het uiterste "anti-communisme" 
hebben gepredikt, dat zij de strijd tegen het bolsjewisme hun historische 
"zending" noemden, dat de reactionaire bourgeoisie van hen "de kruis
tocht tegen de Sowjet-Unie" verwachtte. Jarenlang heerste in Duitsland 
de richting, die zich het duidelijkste in de Baltische avonturier Alfred 
Rosenberg belichaamde, de richting, die met Engelse hulp de oorlog tegen 
het land van het socialisme voorbereidde en over een verovering van de 
Oekraïne, over de verandering van de Zwarte Zee in een Duitse Zee fan
taseerde. De Engelse en de Franse imperialisten, die er steeds naar 
streefden, een "Heilige Aliantie" der kapitalistische staten tegen de Sowjet
Unie te organiseren, die met wapengeweld probeerden het ontstaan van 
de Sowjetmacht te verhinderen, die achter elkaar Denikin, Koltsjak, 
Wrange! en Pilsoedski politiek, financieel en militair ondersteunden, be
schouwden het als hun grootste kans, d e i n te r v e n tie t e g e n h e t 
S o w j e t I a n d m e t D u i t s e t r o e p e n v o o r t t e z e t t e n. Z~j 
hoopten door zulk een oorlog niet alleen het socialisme te doen wankelen, 
maar ook de imperialistische concurrent Duitsland te verzwakken en in 
het verloop van de gebeurtenissen aan beide staten een Britse vrede te 
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dicteren. De politiek der "niet-inmenging", dit grote en gevaarlijke spel 
van de Engelse imperialisten, is alleen vanuit dit gezichtspunt te be
grijpen; de systematische versterking van het Duitse imperialisme, het 
diplomatiek weg-manoeuvreren van de Sowjet-Unie uit Europa, het steeds 
terugkerende plan om Engeland, Frankrijk, Duitsland en Italië in een 
"Vier-mogendheden-Verbond" te verenigen, de poging om in de Spaanse 
en de Tsjecho-Slowaakse kwestie een openlijk conflict tussen Duitsland 
en de Sowjetmacht in het leven te roepen en ten slotte de samenzwering 
van München met al de haar begeleidende omstandigheden, dienden slechts 
deze kroongedachte van het Britse imperialisme. Onmiddellijk na de 
afspraken van München wierp de grootkapitalistische pers in Engeland, 
Frankrijk en de Verenigde Staten van Amerika zich in geheimzinnige 
overeenstemming op het "Oekraïnse vraagstuk". Stelselmatig werd het 
gerucht in omloop gebracht, dat de Duitse intocht in de Oekraïne elk 
ogenblik verwacht kon worden. De Karpathen-Oekraïne werd door een 
gehele troep Engelse en Amerikaanse journalisten onveilig gemaakt, die 
alle spoken van de Oekraïnse kontra-revolutie interviewden en de open
bare mening van de gehele wereld op de oorlogsgebeurtenissen voorbe
reidden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken Bonnet haastte zich, 
in de buitenlandse commissie van de Kamer te verzekeren, dat het pact 
tussen Frankrijk en de Sowjet-Unie niet in werking zou treden, ingeval 
er in de Oekraïne een sterke "autonomistische beweging" zou ontstaan. 
De Poolse minister van Buitenlandse Zaken Beek werd in Frankrijk 
demonstratief niet ontvangen en met zachte drang naar Berchtesgaden 
gezonden, om zich met Hitier te verstaan. De leidende krant van het 
Engelse imperalisme, de "Times", ve11klaarde nog op 16 Maart 1939 met 
een weemoedige ondertoon: 

"Het lijdt geen twijfel, dat de leiders van de Franse regering na 
:Mlünchen geloofden en hoopten, d at D u i t s l a n d z ij n d r a n g 
n a a r h e t 0 o s t e n v e r d e r z o u d o o r z e t t e n en als 
prijs voor de Franse passiviteit Frankrijk met rust zouden laten". 

Het onderhoud tussen Hitier en Beek werd in de Engelse en Franse 
pers met grote ijver van commentaar voorzien en bevredigd stelden de 
bladen vast, dat Polen grote tegemoetkomingen zou hebben aangeboden. 
Op 7 Januari 1939 meldde de "Times" met innig welbehagen: 

"Men verneemt, dat de lijn van de actie, die door de Duitse 
regering wordt begunstigd e e n u i t b r e i d i n g v a n h e t 
Anti-Cominterhpact in Europa en wel in een 
c o n c r e t e r vorm ten doel heeft. Daarom kan men aannemen, 
dat de heer Hitier er zich bij Overste Beek van op de hoogte stelde, 
welke houding Polen tegenover zulk een politiek zou aannemen en 
dat hij uitdrukking gaf aan de hoop, d a t d e P o o l s e r e g e r i n g 
z i c h n i e t t o t e e n p a s s i e v e r o l b e p e r k e n z o u ... 
Duitsland onderneemt reeds p ra ct i s c h e stappen, in het bijzon
der in de Karpathen-Oekraïne, en men kan v e r w achten, dat 
het politieke voorbereidingswerk in de komende weken en maanden 
in het Zuid-Oosten krachtiger wordt doorgevoerd". 

De Engelse imperialisten vleiden zich dus met de hoop, dat Polen de 
eisen van Hitier zou inwilligen en zich in de oorlog tegen de Sowjet-Unie, 
die verwacht werd, "niet tot een passieve rol zou beperken." Het bleef 
echter niet bij de hoop alleen; de Engelse imperialisten haastten zich 
bovendien om het Duitse "anti-communisme" in zijn m e e st c on c re t e 
vorm hun ondersteuning aan te bieden. Terwijl zij de volksmassas's pro
beerden wijs te maken, dat een Europees "vredesfront" hun doel was, 
zonden zij niet de een of andere ondergeschikte beambte van het ministerie 
van Buitenlandse Zaken naar Duitsland, doch de chef van de Bank van 
Engeland, den heer Montagu Norman. Het onderhoud tussen Norman en 
de vertrouwensman van het Duitse financiers-kapitaal Hjalmar Schacht 
werd door de "Times" bekend gemaakt met de veelbetekenende woorden, 
dat de beide heren "w e l e e n s d e k we s ti e v a n d e D u i t s e 



BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN 

expansie naar het 0 os ten zouden kunnen hebben behandeld"; 
het blad voegde er aan toe, dat er in deze expansie "i n d e t o e k o m s t 
een winstgevend gebied voor buitenlands kapitaal 
en voor economische samenwerking tussen Duits
I a n d en Engeland zou liggen". Zoals men ziet, waren de Engelse 
imperialisten toen over de eisen van Duitsland aan Polen allesbehalve ver
ontrust; integendeel: zij waren het met deze eisen volstrekt eens en zagen 
in een geweldige expansie van Duitsland in Oost-Europa slechts "een 
winstgevend gebied voor het buitenlandse kapitaal". In één woord, ze 
waren bereid de oorlog van Duitsland tegen de Sowjet-Unie te fin a n
c i e r en. Met dit doel werd er aan Polen een krachtige wenk gegeven; 
het blad van het Engelse ministerie van Buitenlandse Zaken de "Daily 
Telegraph" schreef op 11 Januari 1939: 

"dat er bij het onderhoud in Berchtesgaden blij1kbaar aangenomen 
is, dat de Duitse plannen in het Oosten met b eh u 1 p van d e 
g o e d e w i 1 v a n P o 1 e n door een krachtige diplomatieke actie 
zouden kunnen worden verwezenlijkt... Er werd aangenomen, dat 
Hitier in elk geval zou pogen, zich d oor het af s 1 u i t e n v a n 
een luchtpact met Engeland en Frankrijk in de 
r u g t e d e k k e n. Het schijnt, dat Hitier van plan is, zowel zijn 
politieke als zijn economische invloed tot a a n d e g ren zen 
v a n d e S o w j e t-U n i e uit te breiden, maar niet over Pools 
gebied. Letland en Est 1 a n d in het Noorden en Roemenië 
in het Zuiden zouden punten voor een con t a c t met Rus 1 a n d 
vormen, zonder dat Pools gebied aangeraakt wordt. Indien Polen 
in het jaar 1920 Lithauen het Wilnagabied niet had afgenomen, 
dan zou Lithauen het meest geschikte punt voor het 
c o n t a c t m e t d e S o w j e t-U n i e vormen." 

De Engelse imperialisten waren dus besloten, om aan de Duitse "expan
sie" de Baltische staten aan de ene kant en Roemenië aan de andere kant 
als "opmarsgebied" aan te bieden, waarbij zij de Polen aan het verstand 
brachten, dat ook het gebied van Wilna daarvoor in aanmerking zou 
komen. Aan het Duitse imperialisme werd op het presenteerblad het vol
gende plan aangeboden: Wij sluiten een luchtpact met je, wij geven je 
geld, wij leveren je de Baltische staten en Roemenië uit, wij noodzaken 
Polen je in elke vorm te ondersteunen - daarvoor moet je echter zo 
spoedig mogelijk het "contact" met de Sowjet-Unie tot stand brengen en 
in het Noorden en het Zuiden tot aan haar grenzen oprukken! Dat was 
het "vredesplan" van het Engelse imperialisme! Dat was het "vredesfront" 
van deze geslepen oorlogsprovocateurs! Dat was de zin van de "niet
inmengingspolitiek", waarvoor Chamberlain en Daladier, Greenwood en 
Blum zich zo druk maakten! 

De "woordbreuk", die zij Hitier verwijten, is niets anders dan de 
i n e e n s t o r t i n g v a n d e o o r l o g s p l a n n e n t e ge n d e S o w
j et-Unie. Dat Duitsland het "contact" met de Sowjet-Unie niet volgens 
de wensen van de Engelse oorlogsprovocateurs tot stand heeft gebracht, 
doch in de vorm van een niet-aanvalsverdrag - dat was de "woord
breuk" waarmede Chamberlain zijn oorlog rechtvaardigt. Dat in Duitsland 
de richting de overhand kreeg, die terecht voor een oorlog tegen de reus
achtige socialistische Sowjet-macht terugschrok en de vrede met de 
Sowjet-Unie als een Duitse levens-noodzakelijkheid beschouwt - dat was 
voor Chamberlain de directe aanleiding om de Europese oorlog te ont
ketenen. 
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SCHAKEN 
door 
F. RAMAN 

SOWJET-RUSSISCH 
PROBLEEM 

Auteur R. Ponomarew, Moskou. 

Zwart 

Wit: Kg8, Tb6, TC4. Lfs. Pes. 
pi. d3. 

Zwart: Kds. Te2, Lht, Pa7, Pg5, 
pi. C3, d4, d6, f3. 

\\.'it geeft mat in drie zetten. 
Hoe? Oplossingen worden met 
belangstelling tegemoet gezien. 

• 
Partij uit een romantische tijdperk 

(Historisch) 
"La Malmaison 1804" 

Napoleon I-Mme de Rémusat 
1. Pbt-c3 e7-e5 
2. Pgt-b d7-d6 
3· e2-e4 f7-f5 
4· h2-h3 fs x e4 
5· Pc3Xe4 Pb8-c6 
6. Pf3-g5 

De onversaagde cavalerie. 
6. d6-ds 
7. Ddt-hst g7-g6 
8. Dhs-f3 Pg8-h6 
9· Pe4-f6f Ke8-e7 

to. Pf6Xdst Ke7-d6 
Een offer. 

12. Lft-c4t KdsX c4 
Opnieuw een offer. 

13. Db-b3t Kc4-d4 
14· Db3-d3 mat. 
We hebben deze historische 

partij ontleend aan het leerrijke 
werk "Het Schaakspel" van dr. 
Xavier Tartakower. 

Een der we1mge bloedloze 
overwinningen van Keizer Napo
leon I is dus voor het nageslacht 
bewaard gebleven I 

• 
Tenslotte laten we nog een 

verrassend remise-eindspel volgen: 
Auteur: ]. flasek 

.. LA STRATEGIE" 
Zwart 

Wit 

Wit speelt en maakt als volgt 
remise: 

Wit: 
t. Kd7-e6I 
Haalt zo spoedig 

Dame 

Zwart: 
64-63 

mogelijk een 

2. Pg4 X f6 b3-b2 
Üp g7 X f6 volgt Kf7 en g7f enz. 
Op d5-d4 volgt Pe5 en Pd2 

enz. met remise 
3. Pf6Xd5 62-bt (D) 
4. Pd5-e7II 
En deze eindstelling is, typisch 

genoeg, voor wit niet meer te 
winnen. 

Men ga dit na. Verrassend 
anders! 



DAMMEN 
door 

F. RAMAN 

NIEUWJAARS-SURPRISE 

"Wonderbaarlijk staaltje van tempowinst" 

Zwart 

Wit 

Stand in cijfers: 

Zwart: 2, 3, 4, 5, 6, 8, to, tt, 13, 
f4, 15, t6, 17. t8, tg, 21, 23. 

24. 26, 29 = 20. 
Wit: 22. 25. 27. 28, 30. 32. 33. 

34. 35. 36. 37. 38. 40, 41. 43. 
45. 46. 47. 48. 49 = 20. 

Wit speelt en wint!!! 
Hoe? 
Oplossingen worden gaarne 

ingewacht, maar liefst binnen 
15 dagen na publicatie. 

• 
EEN HOLLANDSE PARTIJ 

Gespeeld 2 November 1939 te 
Haarlem, tussen de spelers C. P. 
Kraay (Haarlem) met wit en A. 

Visser (Amsterdam) met zwart. 
1. 33-28, t8-23 
2. 39-33. t 2-t8 
3· 34-30. 2D-25 
4· 44-39. 25 x 34 
5· 39X3o. 15-20 
6. 31--27. 7-12 
7· 49-44· 

Iets beter is 50-44. Ruit 49 is 
veelal een belangrijk steunpunt, 
hetgeen men niet onnodig moet 
prijsgeven. Ook 30-25 kwam in 
aanmerking. 

7· ---. 20-25 
8. 40-34· 

Een zet van Fabre. Gespeeld 
om zwart' s aanval te stoppen en 
door 34-29 tempi te winnen. 

8. ---. 14-20 
9· 34-29. 25 x 34 
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to. 29X4o, 2o-24 
t t. 44-39. tü-t5 
t2. 36-3t. 4-to 

Üp 5-to kan volgen: 35-30, 
24 x 44; 45-40, 44 x 35; 33-29. 
23X34; 39X3o, 35X24; 2B-22, 
t7X2B; 32X5. t t-t7; 5X32. 
tB-23; 32X35. t3-t9 enz. met 
gelijk aantal stukken. 

t3. 50-44. to-14 
t4. 4t-36, 5-10. 

Üp t4-20 vereenvoudigt wit 
natuurlijk door: 35-30, 33-29. 
39 X 30, 2B-22 en 32 X 25. 

t5. 3t-26. t5-2o 
t6. 40-34!. to-t5 
t 7. 34-30. 20-25 
tB. 44-40. 

Gedwongen. Üp 39-34 volgt 
dan, door t 7-22, t t X 3 t, 23-29 
enz .. terwijl op 46-4 t of 47-4 t 
of 37-3 t de "kaatsingzet" volgt 
n.l. door 24-29. t 7-2 t. t t X 33 
enz. 

tB. 25X34 
t9. 40X2o, 14X25I 

Een onverwachte wending. Is 
echter in dit geval beter dan 
t5 X 24. Na de tekstzet is 45-40 
verhinderd wegens 23-29 en 
t 7-2 t. Verder dreigt een slag 
naar vak 44· De volgende variant 
verdient de aandacht: 37-3 t. 
23-29; 33X24, t9X3o; 35X24. 
25-30I! (want op direkt t7-2t 
en t t X 44 volgt verrassend 
45-40, 24-t9, 27-2t en 
3tX4); 24X35. t7-2t; 26Xt7, 
t t X44; 43-39. 44X33; 38X29. 

DAMMEN 

t-7!; 29-24, t8-23 en het 
stuk 24 staat .,op de tocht" en 
zal wel "verkouden" worden. 
Een fraaie variant! 

20. 39-34. 9-14 
2 t. 46-41, 14-20 
22. 43-39· 20-24 
23. 37-31, 17-22 
24. 28X 17, 11 X22 
25. 41-37· 

Üp 48-43 is het volgende 
moois mogelijk: t2-177!; 34-29 
(denkt een schijf te winnen), 
23X34; 39X3o, 25X34; 27-21. 
16X27; 32X 14. 24-3o!I; 35X24, 
34-40; 45X34. 22-27; 31 X22, 
13-1B; 22X 13, 8X46. Een ver
nietigende rondslag T 'n Pracht 
lokzet I 

25. ---. 24-30 
26. 35X24, 19X3o 
27. 48-43. 30-35 
28. 47-41, t2-17 

Gedaan om de ruil 32-28 te 
niet te doen, tevens houdt deze 
zet een lokzet in. 

29. 34-2917 
Wit denkt een stuk te winnen, 

doch loopt in de opgezette val. 
Men zie maar eens: 

29. 23X34 
30. 39X3o. 25X34 
3t. 27-21, 16X27 
32. 32 X 23. 22-27 I 
33· 31 X22. 13-18 
34· 22X 13, 8X48I! 

Wit gaf op. 
Een interessante Hollandse 

partij, door de zwart-speler mees
terlijk gewonnen I 



DE IMPERIAliSTISCHE OORlOG 
EN DE 

TAAK VAN DE ARBEIDERSKlASSE 
.. De o o rl o g, d ie i n d e i m per i a I is ti s c he I a n d en i s 

o n t k e t e n d, h e e f t d e i n t e r n a t i o n a I e t o e s t a n d g r o n
d i g v e r a n d e r d." 

Met deze gedachte, die Dimitrow in zijn reeds beroemd geworden 
artikel 

1
) heeft neergelegd, zal elke beschouwing over de tegenwoordige 

politieke taak van de internationale en de Nederlandse arbeidersklasse 
moeten beginnen. 

Inderdaad, sinds het uitbreken van de imperialistische oorlog tussen 
de belangrijbte Europese staten in September van het vorige jaar, 
heeft de politieke situatie een ingrijpende verandering ondergaan; wie 
dit niet begrijpt, wie aan ,.oude vormen en gedachten" vast houdt, 
welke niet meer aan de nieuwe situatie beantwoorden, die handelt in 
strijd met de belangen van het socialisme en van de arbeidersklasse, 
die komt, of hij het wil of niet, in het vaarwater van haar vijanden 
terecht. De grondige verandering van de internationale situatie vereist 
een even grondige nieuwe oriëntering. 

De nieuwe imperialistische oorlog dateert niet van het jaar 1939. 
Integendeel. deze oorlog duurt reeds een aantal jaren; hij is begonnen 
met de aanvallen van Japan op China, van Italië op Abessynië, van 
Duitsland en Italië op het republikeinse Spanje. Maar er is sinds de 
herfst van het vorige jaar een verandering gekomen in de aard van 
deze oorlog - een verandering, die door Dimitrow op de volgende 
wijze omschreven is: 

.. lYien kan duidelijk t w e e e t a p p e s waarnemen in het ver
loop van de tweede imperialistische oorlog. Bij de eerste etappe 
hebben Italië, Duitsland en Japan een rechtstreeks agressieve 
houding aangenomen. Zij gingen tot de aanval over, terwijl de 
andere kapitalistische staten - Engeland, Franhijl{ en Ame
rilm - terughabbelden, een beslissende botsing met hun con
currenten poogden te ontlopen en de expansiedrang van die con
currenten in andere richting trachtten af te leiden, n.l. tegen het 
land van het socialisme. 

T h a n s z ij n o o k d e i m p e r i a I i s t e n v a n E n g e
I a n d e n Fr a n k r ij !{ o v e r g e g a a n t o t h e t o f f e n
s i e f; zij hebben hun voll{eren in de oorlog gejaagd tegen 
Duitsland en pogen met alle middelen, zekere neutrale staten 
aan hun zijde te trekken." (blz. s). 

1) Zie de brochure: "Wat 7egt Dimitrof over de oorlog?", verschenen 
bij de brochurehandel van de Comm. Partij, 
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Hiermee is de kern van de zaak aangegeven; daarom willen wij bij 
die "twee etappes", waarvan de eerste door de crisis van September 
1939 en de oorlog, die daarop volgde, definitief werd afgesloten, wat 

langer stilstaan. 
In de eerste etappe. de etappe van het f a s c i s t i s c h e o f f e n

s i e f. was het nodig, om onder de kapitalistische staten een onder
scheid te maken tussen agressieve en (voor het gegeven ogenblik) 
niet-agressieve staten - een onderscheid, dat gedurende de eerste 
jaren na de nationaal-socialistische machtsgreep in Duitsland, samen
viel met het onderscheid tussen fascistische en burgerlijk-demohatische 

staten. 
Echter, om de overgang van de eerste tot de tweede etappe te be-

grijpen, moeten wij wat langer bij het eigenaardige karakter van de 
politie!< van die "niet-agressieve staten", zoals Engeland en Frankrijk, 
gedurende dat tijdvak. stil te staan. 

De fascisten vielen aan, in deze jaren - China en Abessynië, 
Spanje en Oostenrijk, T sjecho-Slowakije en Albanië getuigden ervan. 
De fascistische "driehoeks-staten" vochten voor een nieuwe verdeling 
van de wereld te hunnen gunste; zij vielen zwakkere volkeren aan, 
zoals de Chinezen of de Abessijnen, zij dongen naar de heerschappij 
over Midden- en Oost-Europa en Oost-Azië, zij drongen de oudere 
imperialistische staten, de winnaars van de eerste wereldoorlog, Frank
rijk, Engeland en de Verenigde Staten in het nauw en... zij ver
klaarden zich tot gezworen vijanden van de Communistische Inter
nationale en van de Sowjet-Unie. 

Op welke wijze werd nu in de burgerlijk-demokratische landen op 
deze aanvallen gereageerd? 

Hier moeten wij een onderscheid maken tussen de volksmassa's en 
de regeringen - tussen de werkers en de kapitalistische bourgeoisie. 
Het waren de jaren van de V o Ik s f ront-b e weging der massa's 
enerzijds - de jaren van de non-i n terven ti e-p o I i tie k der 
regeringen aan de andere kant. De beweging voor het Volksfront 
tegen het fascisme ging uit van Franhijk, waar zij in korte tijd grote 
successen behaalde; zij sloeg over naar Spanje, naar China en vele 
andere landen. 

"Voor vrede, brood en vrijheid" - dat was de grote leuze van de 
Volksfrontbeweging. Zij wilde alle demoluatische krachten verenigen, 
met inbegrip van de kleinburgerlijke en links-burgerlijke partijen, om 
het offensief van het fascisme te weerstaan. Zij wilde op internationaal 
gebied de krachten van de burgerlijk-demokratische staten verenigen 
met de macht van de Sowjet-Unie, om aan de opmars van de fascis
tische ~taten een halt toe te roepen, en op deze wijze het behoud van 
de vrede af te dwingen. Zij wilde de proletarische en kleinburgerlijke 
krachten vereni!j'en, onder leiding van de arbeidersklasse, voor de in
voering van demokratische en sociale hervormingen, voor de verdedi
ging van elke vrijheid en elk recht tegen fascisme en reactie. 

De Communistische Partijen waren de voorvechters van deze poli
tiek; met dit doel streefden zij naar de eenheid van de arbeidersldasse, 
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naar de samenwerking met de sociaal-demohatische partijen. 
Onder het vaandel van de eenheid van de arbeidersklasse en van het 

Volksfront behaalden de Franse arbeiders hun overwinning, en kon 
de Spaanse Renubliek jarenlang weerstand bieden aan haar vijanden, 
verenigde het Chinese voll{ zich tot de zegevierende tegenstand tegen 
de indringers. Maar niettemin leed het Volksfront in Frankrijk ten
slotte de nederlaag en de Spaanse Republiek, die op het Volksfront 
steunde, doH in de strijd tegen Franco met zijn bondgenoten het onder
spit. Dit deed ook in de andere landen van Europa en Amerika grote 
afbraal{ aan de beweging voor het Volbfront. 

\\-at waren de oorzaken van deze nederlaag van de Volksfront
beweging? 

Deze oorzaken waren twee in getal: de verwoede tegenstand van de 
bourgeoisie in de zogenaamde democratische landen, en het verraad 
van de sociaal-democratie aan het Volksfront. 

\Vant de Engelse en Franse kapitalisten wilden niets van een Volks
front-politiek of van een strijd tegen het fascisme weten. Zij zagen in 
de eisen van het Volksfront een bedreiging voor hun eigen heerschappij, 
zij begunstigden het fascisme, hetzij in het openbaar of in het geheim, 
in het eigen land en, zoals wij nog zullen zien, ook op internationaal 
geb;ed. 

De Franse bourgeoisie saboteerde uit alle macht de sociale hervor
mingen, die de grote volksbeweging van 1936 in Frankrijk had afge
dwongen. De Franse en de Engelse regering vielen de Spaanse Repu
bl:ek in de rug aan door hun zogenaamde .,non-interventie". 

Tegelijk braken de reformistische leiders in hun overweldigende meer
derhe'rt de Volksfront-beweging van binnen uit af. De regering van 
Léon Blum, de leider van de Franse sociaal-democratie, nam niet alleen 
het initiatief tot de .,non-interventie" in Spanje; zij weigerde ook, 
een doortastemie finantiële politiek te voeren, om de rijken te laten 
betEllen; zij liet het gewroet van de .,Cagoulards", de Franse fascisten, 
oogluikend toe, en werkte IPede aan de geleidelijke afbraak van alle 
veroveringen der Franse arbeiders. 

De soc'aal-democratische partiien en reformistische vakverenigingen 
lieten in hun grote meerderheid het strijdende Spanje in de steek; zij 
we'gerden hardnel&ig, de eenheid van de arbeiderskla~se tot staPd te 
brengen en verscherpten nog hun aanvaiien tegen de Sowjet-Unie, 
in plaats van haar steun te zoeken in de strijd tegen fascisme en oorlog. 

ne actie van de kapitalisten van Frankrijk en Engeland tegen de 
volksmassa's van het eigen land ging gepaard met een bewuste steun 
aan het fascisme in de gehele wereld, met een bevordering van de 
veroverinv.opolitiek van Duitsland, Itahë en Japan. Dat bleek hij de 
inval in China en de verovering van Abessynië, bij de striid in Spanje 
en de bezetting van Oostenrijk en T sjecho-Slowakije. Telkens konden 
de fascistische machten met volkomen straffeloosheid handelen, omdat 
zij zeker waren van de steun van Londen en Parijs. 

Wat was de zin van deze eigenaardige .,non-interventie"-politiek, 
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die Engeland en Frankrijk, evenals de Verenigde Staten, gedurende 
jaren gevoerd hebben, en waarvan de overeenkomst te München in 
September 1931::!, zoals Dimitrow opmerkt, het hoogtepunt was? De 
bedoeling van deze politiek was, om ,.de spits van de Duitse agressie 
tegen de Sowjet-Unie te richten". 

Zoals men weet, is dat niet gelukt. Duitsland durfde een oorlog 
itegen de Sowjet-Unie niet aan en gaf de voorkeur aan het sluiten 
van een non-agressie-pact met JVloskou. Het werd over-duidelijk, dat 
het Duitse imperialisme een direct gevaar was voor het Engelse en 
Franse imperialisme. En nu had de overgang van de eerste naar de 
tweede etappe plaats. Ging tijdens de eerste etappe de aanval uit van 
Italië, Duitsland en Japan - .. t ha n s zij n ook de i m per i a
l i s t e n v a n E n g e 1 a n d e n F r a n k r ij k o v e r g e g a a n t o t 
het offensief." 

Het onderscheid tussen agressieve en niet-agressieve imperialistische 
staten stroold thans niet meer met de werkelijkheid. Zolang Engeland 
en Frankrijk hoopten, dat het .,grote en gevaarlijke politieke spel" van 
de non-interventie zou slagen, zolang zij hoopten, dat Duitsland, Japan 
en Italië zich tegen de Sowjet-Unie en China zouden doodlopen, 
hebben zij met alle kracht de aanvallen begunstigd. Toen zij zagen, 
dat dit spel verloren was, begonnen zij aan een nieuw spel - en thans 
liggen de beide imperialistische tegenstanders met elkaar in bloedige 
strijd. 

Want het is een imperialistische oorlog, door-en-door, het is een 
strijd om de her-verdeling van de wereld, om de opperheerschappij. 
Zoals Dimitrow het uitdrukt: 

.. Slechts blinden zijn niet in staat om te zien, en slechts door·· 
trapte bedriegers en zwendelaars kunnen ontkennen, dat de 
huidige oorlog tussen Engeland en Frankrijk enerzijds, tegen
over Duitsland anderzijds, gevoerd wordt om de koloniën, de 
grondstofgebieden, tot beheersing van de zeehandelswegen, tot 
het onderwerpen en uitbuiten van andere volkeren. Engeland is. 
zoals men weet, een kolossaal wereldrijk met een koloniale be
volking van 450 milhoen mensen; Frankrijk bezit koloniën, waar
van het aantal inwoners 70 millioen bedraagt. Duitsland dat, als 
een gevolg van de eerste imperialistische oorlog, van zijn koloniën 
beroofd was, stelt thans zijn eisen ten aanzien van de verdeling 
der koloniale buit, die zich in handen van de Engelse en Franse 
imperialisten bevindt. De bourgeoisie van Engeland en Frank
rijk is echter niet geneigd, om haar reusachtige bezittingen los 
te laten ... Het oorlogsconflict tussen de oorlogvoerende landen 
wordt uitgevochten ter wille van de heerschappij in Europa, ter
wille van de koloniale bezittingen in Afrika en andere wereld
delen, terwille van de petroleum, de steenkool. de rubber, en 
volctreh niet voor de verdediging van de .. democratie", de "vrij
heid", het ,.volkenrecht" en de onafhankelijkheid van de kleine 
landjes en volkeren, zoals de burgerlijl,e pers dat beweert en met 
haar de sociaal-democraten, de bedriegers van de arbeidersklasse." 
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Engeland en Frankrijk zouden een oorlog voeren "voor de demo
cratie" en .. tegen het fascisme"? 

Maar w i e zijn het dan, die deze oorlog voeren, w e I k e k I a s s e, 
welke leiders? 

Het zijn de Franse en Engelse groot-kapitalisten, die bij deze oorlog 
de leiding hebben; het zijn Chamberlain en Daladier, die daarbij 
als hun vertrouwensmannen optreden en de oorlog voeren, met de 
hulp van hun lal,eien van de internationale sociaal-democratie. 

Het is dezelfde klasse, het zijn dezelfde leiders: 
1. die de Volksfrontbeweging in het eigen land en in de gehele 

wereld, met behulp van de reformistische leiders, hebben neergeslagen 
of ondermijnd; 

2. die in hun eigen land een m i I i t a i r e d i c t a t u u r invoeren, 
die met reuzenschreden de weg naar het fascisme inslaat; 

3· die een oorlog voeren met het doel, allerminst om het fascisme 
uit te roeien, maar om in Duitsland een gewillige dictatuur in te 
voeren, die in hun opdracht en voor hun rekening de aanval tegen de 
Sowjet-Unie beginnen wil. 

Zoals Dimitrow schrijft: 

"In het kamp van de bourgeoisie worden de groepsbelangen 
der verschillende kringen vervaagd in het aangezicht van het 
klassebelang van de bourgeoisie in haar geheel. De oude ver
deling in verschillende groepen, tussen meer of minder reactio
naire elementen van de bourgeoisie, komt op de achtergrond door 
het gemeenschappelijk belang, dat zij hebben om de oorlog te 
voeren en het kapitalisme te redden." 

Zo is het karalder van de oorlog, die in October 1939 tussen Enge
land en Frankrijk, en Duitsland uitgebroken is. Daarbij hebben de 
afgelopen maanden ons geleerd, dat de imperialisten van Engeland 
en Frankrijk er niet aan denken, de oorlog te staken. Zij willen hem 
integendeel uitbreiden, en er steeds nieuwe volkeren in betrekken. 
"H e t z ij n j u i s t d e E n g e I s e e n F r a n s e i m p e r i a I i s
t e n, d i e t h a n s d e m e e s t v e r w o e d e d rij v e r s z ij n, o m 
d e o o r I o g s h r a n d t e v e r g r o t e n, e n d i e d a a r v o o r 
propaganda ma I, en." 

Deze propaganda wordt gedurende de laatste tijd in twee, onderling 
samenhangende richtingen gevoerd - in de richting van de interventie
oorlog tegen de Sowjet-Unie, en van het meeslepen van de neutrale 
staten in de oorlog. 

Engelse ministers als Churchili en Grigg hebben er voor de radio 
en in de pers openlijk op aangedrongen, dat de neutrale staten zich 
naast Engeland en Frankrijk zouden scharen in de oorlog "voor de 
Christelijke beschaving", zoals dat tegenwoordig heet. Door beide 
oorlogvoerende partijen worden pogingen gedaan, om de kleine staten 
van Europa, economisch en militair, aan zich dienstbaar te maken. 
De "steun" aan Finland heeft geen ander doel, dan de invalspoort 
van het imperialisme tegen de Sowjet-Unie te behouden, ook Zweden 
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en Noorwegen in de oorlog mee te slepen en een Noordelijk front tegen 
Duitsland te scheppen. 

Het verdrag van Frankrijk en Engeland met Turkije, het wederzijds 
gewroet in de Balkan, de concentratie van een Frans leger in Syrië, 
dienen hetzelfde doel. Het mondstuk van de Franse regering, de 
.. T emps", maakt openlijk propaganda voor een nieuwe interventie
oorlog tegen de Sowjet-Unie, in het Noorden bij Moermansk. en in het 
Zuiden vanuit de Zwarte Zee. 

Als er van de zijde der oorlogvoerenden een druk wordt uitgeoefend 
op de neutrale landen, om aan de oorlog deel te nemen, dan mogen 
wij echter niet vergeten, dat er i n d e z e I a n d e n z e I f krachten 
aan het werk zijn, die in dezelfde richting werken. Machtige groepen 
van de heersende klassen der neutrale landen zijn met Engeland of 
met Duitsland ten nauwste verbonden en dringen met steeds grotere 
kracht op deelneming aan de oorlog aan, waarvan zij voor zichzelf 
grote winsten en voordelen verwachten. De sociaal-democratische 
Tweede Internationale is tot een verlengstuk geworden van de Engels
Franse oorlogspropaganda. Het optreden van een Sandler, de sociaal
democratische leider, die zich in Zweden aan het hoofd heeft gesteld 
van de oor I o g s part ij, spreekt boekdelen. 

Ook voor de thans nog neutrale staten zou de oorlog, indien zij 
daaraan deelnemen, een imperialistische oorlog zijn. Het is de taak 
van de werkelijk strijdende arbeidersbeweging, om hiertegen met alle 
kracht te vechten, om de uitbreiding van de imperialistische oorlog 
over nieuwe landen door haar zelfstandige strijd te verhinderen. 

De oorlog van 1914 heeft de a I gemene crisis van het 
kap i t a I i s ti s c h e s te I s eI geopend, de oorlog van 1939 ver
scherpt deze crisis opnieuw in de uiterste mate. 

Oe oorlog brengt de volle onhoudbaarheid van het kapitalistische 
stel~el aan het licht. 

Thans is het de grote taak van de arbeidersklasse, leiding te geven 
aan de strijd, om een eind aan de oorlog te maken, om te verhinderen, 
dat de heersende klassen de lasten van deze oorlog op de werkers 
afwentelen. 

Naarmate de crisistoestand van het kapitalisme zich verscherpt, zal 
de strijd van het proletariaat zich meer en meer richten tegen het 
kap;talistische stelsel zelf. 

Zoals Oimitrow het uitdrukt: 

"Tndien voorheen de krachtsinspanning van de arbeidersklasse 
er in de eerste plaats op gericht was om de dagelijkse belangen 
van de werkers te verdedigen en hen te beschermen tegen de 
uitbuiting en de wiJlekeur van de kapitalisten - als het, waar 
de daartoe noodzakelijke voorwaarden ontbraken, niet moge
lijk was, om de afschaffing van de kapitalistische slavernij op 
de dagorde te plaatsen, - heden, naarmate de door de oorlog 
veroorzaakte crisis zich verscherpt, zal deze taak met verhoogde 
nadruk voor de arbeidersklasse oprijzen." 
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Bij het uitbreken van de imperialistische oorlog tussen Engeland en 
Frankrijk enerzijds en Duitsland anderzijds, werd de arbeidersklasse 
voor een nieuwe situatie geplaatst, die een nieuwe tactiek in de strijd 
tegen de kapitalistische onderdrukking en voor haar bevrijding nood
zakelijk maakte. 

Waarop was tot aan dit moment de tactiek gebaseerd? Üp het in 
bedwang houden van de fascistische oorlogsbrandstichters, op het 
stuiten van het kapitaalsoffensief tegen de werkende massa's, op het 
vormen van een concentratie van alle krachten tegenover fascisme en 
reactie. 

Er was toen immers sprake van agressieve fascistische staten, die het 
ene kleine land na het andere overrompelden èn van niet-agressieve 
burgerlijk democratische staten die op dat moment er geen belang bij 
hadden om aanvallend op te treden. De meest reactionaire krachten in 
de z.g. democratische landen moedigden de fascistische agressie ten 
koste van anderen aan, met het doel het fascisme als de gepantserde 
vuist tegen de arbeidersklasse te laten optreden en om de fascistische 
legers zich in een oorlog met de Sowjet-Unie te laten verwikkelen. 

De strijd van de arbeidersklasse moest er dus op gericht zijn de 
fascistische agressie te dwarsbomen, de vrede door collectieve veilig
heid te verdedigen en het streven van de reactie te verhinderen. Het 
ging er om, de burgerlijk-democratische vrijheden te verdedigen, het 
ging er om de burgerlijke democratie, waarin een niet onbelangrijke 
bewegingsvrijheid lag voor de strijd tot bevrijding van de arbeiders
Idasse, te verdedigen tegen de dreigende fascistische overrompeling, 
die volledige knechting en onderdrul<king zou brengen, dus de rechten 
en vrijheden van de arbeiders zou vernietigen. 

Het alternatief was toen: behoud van de burgerlijk democratische 
rechten of de meest reactionaire onderdrukldng en knechting. 

Tegenover de dreigende fascistische overval gold dan ook de bolsje
wistische definitie van de rechtvaardige oor I o g: 

.,De rechtvaardige oorlog, die geen veroverings- maar een be
vrijdingsoorlog is, die zich ten doel stelt de verdediging van het 
volk tegen een buitenlandse aanval en tegen pogingen om het 
te lmechten ... " (Geschiedenis van de C.P.S.U. (b) bladz. 222). 

Zo stond ook de arbeidersklasse van Nederland er voor. Zij had 
daartoe van allf' krachten, die deze directe doelstelling konden be
vorderen, gebruik te maken, dus ook van de tegenstellingen, die tot 
in het kamp van de bourgeoisie aanwezig waren. 
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Hoe verhielden zich de klassen-groeperingen in ons land tot elkaar? 
De op Engeland georiënteerde elementen van de bourgeoisie voerden 
onder aanvoering van Colijn hun z.g. zelfstandigheidspolitiek. In feite 
kwam deze neer op een aanvaarden en aanmoedigen van de voort
durende fascistische veroveringen en voer deze politie!' volledig in 
het kielzog van de Chamberlains. Wij herinneren aan de snelle erken
ning van de roof van Abessinië, aan het likwideren van art. t6 van 
het Volkenhondshandvest omtrent de ~ederzijdse bijstand tegen de 
aanvaller. Wij wijzen op de ,,stipte" toepassing van de niet-inmenging 
tegenover Republikeins Spanje, wat neerkwam op een positieve onder
steuning en aanmoediging voor de interveniërende fascistische staten 
en voor Franco. Terzelfdertijd liet men Nederland weerloos tegenover 
de dreigende fascistische overval. Het was ook deze groep, die ernstige 
aanvallen richtte op de democratische volksrechten, in het bijzonder op 
die van de strijdbare arbeidersbeweging (Grondwetsherziening) o.a. 
onder het voorwendsel van maatregelen tegen het fascisme, dat men 
echter de vrije hand gaf. vooral in Indonesië. Het was ook dezelfde 
vleugel van de Nederlandse bourgeoisie, denken wij aan het beruchte 
adres van de "Negen Mannen", die stelselmatig het levenspeil van de 
werkende massa's niet alleen laag hield, maar die de noodtoestand 
onder deze nog wilde verergeren. Zo trad de heersende groep van het 
grote financiers- en koloniale kapitaal op. 

Het op Duitsland georiënteerde deel van de bourgeoisie kon tol 
op zekere hoogte deze politiek onderschrijven, omdat zij Duitsland 
voordelen gaf. Voor de verdere behartiging van hun kapitaalsbelangen, 
zorgde de Mussert-partij, die de fascistische agressie openlijk onder
steunde en wier politie!, voerde naar opneming van Nederland in het 
Derde Rijk. Daartoe maalde zij gebruik van de platste demagogie, 
speculerend op de economische nood in stad en land, en deed wat 
zij kon om de democratische volksrechten te ondermijnen. De 
trotsldstenkliek vals schermend met de strijdleuzen van Lenin en 
Liebknecht tegen de imperialistische, onrechtvaardige oorlog, well,e voor 
deze situatie, waarin de rechtvaardige oorlog het middel kon worden 
voor het behoud der democratische vrijheden, niet van kracht waren, 
trachtte stelselmatig verwarring en ontgoocheling te zaaien om de 
aandacht van het voornaamste gevaar: de fascistische agressie en de 
reactie, af te leiden en zo deze te steunen. 

Tegen dit front moest de arbeidersklasse dus het vuur van haar aan
val concentreren en hierbij van elke bondgenoot een dankbaar gebruik 

maken. 
De minder reactionaire elementen van de bourgeoisie, grote groepon 

intellectuelen, wier stem in nagenoeg alle burgerliji-e partijen werd ge
hoord, maar die vooral tot uitdrukking kwam, zij het in allerlei variatie 
en toonaard, zonder positieve stellingname en gemengd met veel paci
fisme, in de Vrijzinnig Dem. Partij, de C.D.U. en de Katholieke Vak
beweging, stonden tegen de Colijn-reactie in oppositie. Zij verlangden 
tegenover de fascistische agressie een politiek van collectieve veilig
heid, handhaving van de democratische vrijheden, verlichting in de 
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nood van het werkende volk en krachtiger maatregelen tegen de fascis
tische bedreiging. 

Het waren vooral ook de sociaal-democratische en moderne vak
verenigingsleiders, die critisch tegenover de gevolgde "zelfstandigheids
politiek" stonden, welke een gevaarlijke isolatie met zich zou brengen 
en Nederland weerloos maakte tegenover de fascistische agressie en 
die zich uitgesproken voorstanders verklaarden van de collectieve veilig
heid. Onder de leus: "Terug wat in crisistijd ontnomen werd," werden 
eisen aan de ondernemers en de regering gesteld voor loons- en steun
verhoging, werd opgelwmen voor werkverruiming door uitvoering van 
grote werken. (Plan van de Arbeid). Dit alles wel slechts alleen met 
woorden en zonder daden, maar niettemin toch oppositioneel tegen
over de Colijn-reactie. 

Aansluiting en frontvorming met de minder reactionaire elementen 
onder de bourgeoisie, behalve in een beweging als E.D.D., werd echter 
niet door hen gezocht. Integendeel, men streefde angstvallig ook de 
gunst van de ergste reactie na, waarom van elke strijd en actie werd 
afgezien, de solidariteitscampagne met het Spaanse volk werd gesabo
teerd en de Plancampagne werd gestaakt. 

Waar de oppositionele stroming tegenover de ergste reactie gedragen 
werd door de heftige afkeer die de fascistische gruwelen en veroveringen 
bij de massa's hadden gewekt en door de verontwaardiging over de 
voortdurende economische nood en werkloosheid, lag het voor de hand 
dat een frontvorming van deze oppositionele krachten grote betekenis 
had en een volksbeweging tot stand kon doen komen tegen fascisme en 
i·eactie. 

De communisten streefden daarom het Volksfront na en als belang
rij!< en doorslaggevend middel daartoe, poogden zij de eenheid van de 
arbeidersklasse langs de weg van een overeenlwmst op een platform 
van gemeenschappelijke eisen met de S.D.A.P. en het Modern Vak
verbond tot stand te brengen, ijverden zij voor samenwerking van de 
vakorganisaties, daarbij critiek op de aarzelende en weifelende, dikwijls 
sabaterende houding van de leiders, niet achterwege latend. 

De Volksfronttactiek werd gepropageerd, de concentratie van alle 
krachten bepleit om te komen tot de val van de heersende reactie en 
om een democratische volksregering te vestigen, die krachtige maat
regelen zou nemen voor verlossing uit de economische nood, die door
tastend tegen het fascisme zou optreden en onder wier leiding het volk 
bereid zou zijn, de onafhankelijkheid van het land, als het moest met 
de wapens in de hand, te verdedigen, m.a.w. de rechtvaardige ver
dedigingsoorlog te voeren. 

Zo was in de gegeven concrete situatie de Eenheidsfront- en Volks
frontpolitiek de enige revolutionaire, waarmede het levensbelang van 
de werl<ers van stad en land werd gediend. 

Het is de vreselijke schuld van de sociaal-democratische leiders, dat 
dit Volksfront niet tot stand kwam. Zij wezen alle eenheidsvoorstellen 
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van de hand onder voortdurende ophitsing tegen de Sowjet-Unie en de 
communisten. maar weken intussen voor de ergste reactie terug. Zij 
weigerden de concentratie van alle vredesluachten. maar steunden de 
reactionaire oorlogskrachten, waarmede zij thans volledig zijn ver

bonden. 
De hier geschetste situatie, met de daarbij getekende verhouding 

van de klasseluachten, bleef niet tot aan het uitbreken van de oorlog 
gehandhaafd. De internationale spanning nam toe. de crisis in het 
imper!alisme verdiepte zich en dit vond in ons land uitdrukking in 
een kabinetscrisis. 

De voorgewende reden daartoe was verschil van mening over de 
werkloosheidsuitgaven, maar de oorzaak lag dieper en wel voorname
lijk in de te volgen buitenlandse politiek. Enerzijds de Colijnvleugel, 
die zich openlijk op het Britse imperialisme wilde oriënteren. ander
zijds stromingen onder de bourgeoisie die geen direct belang zagen 
bij een snel partij-kiezen, maar al naar het verloop van de oorlogs
ontwild<el;ngen hun imperialistische groepsbelangen wilden beveiligen. 

Oe Nederlandse bourgeoisie wist ongetwijfeld in die dagen reeds, dat 
het Brits-imperialistische doel. de fascistische leger op te jagen tegen 
de Sowjet-Unie, tot mislukking was gedoemd en het Britse imperialisme 
de strijd om de wereldheerschappij met zijn Duitse concurrent zou 
gaan aanbinden. althans wist zij, dat deze ontwikkeling de waarschijn

lijkste was. 
DF>arom werd door de sterkste groep van dat ogenblik. die de kat 

uit de boom wenste te kijken, niet alleen het roer in handen genomen 
maar door opneming van twee sociaal-democraten tegelijk snel het 
godsvredefront gesloten. Daarmede was de grondslag voor de ineen
vloe'ïng van de verschillende ldasse-krachten om hun belangen in de 
oorlog te dienen en het kapitalisme te redden, gelegd. Dus nog vóór 
het uitbreken van de oorlog werd het historisch verraad van 1914 door 
de ~ociaal-democrati~che leiders herhaald. 

De oorlog brak uit. Het Britse imperialisme, dank zij het feit dat 
het land van het socialisme door bovenmenselijke inspanning en socia
listi~àe overgave en geleid door de bolsjewistische partij met Stalin 
aan ht hoofd, krachtig en sterk stond tegen welke aanvaller dan ook, 
zag zijn doel. Duitsland tegen de S. U. op te zetten, mislukt. Waar 
het dus niet door anderen de gevreesde concurrent kon afmatten, 
noodZ<>alde de znrht tot behoud van zijn wereldheerschappij het. zelf 
de oorlog tegen deze concurrent aan te binden. Onder het mom van 
strijd tegen het fascisme en voor de vrijheid. werd de afschuwelijke 
oorlog om de imperialistische belangen verklaard . 

.. De onrechtvaardige oorlog, die een veroveringsoorlog is en de inbe
zitneming. de knechting van vreemde landen, van vreemde volken ten 
doel heeft" was ingezet. 

Zoals in alle landen, de oorlogvoerenden zowel als de z.g. neutralen, 
werd ook in ons land de .,nationale eenheid" geschapen. Zoals Dimi

trow schreef: 
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.. De imperialistische oorlog brengt met zich een hergroepering 
van de klasse-krachten in de kapitalistische landen. In het kamp 
van de bourgeoisie worden de groepsbelangen van de verschil
lende kringen vervaagd in het aangezicht van het klasse-belang 
van de bourgeoisie in haar geheel. De oude verdeling in verschil
lende groepen, tussen meer of minder reactionaire elementen van 
de bourgeoisie, komt op de achtergrond door het gemeenschappe
lijk belang, dat zij hebben om de oorlog te voeren en het kapi
talisme te redden." 

Ook in Nederland raakten vroegere verschillen op de achtergrond 
en alle krachten, die vroeger tegenover de ergste reactie oppositioneel 
stonden, voegden zich nu in het nationale godsvrede-front. De sociaal
democratische leiders voorop, maar ook die stromingen bij de Vrij
zinnig-Democraten, bij het Katholieke Vakverbond. Zij sloten de gods
vrede met de eigen imperialistische bourgeoisie, die onder het huichel
achtig mom van "neutraliteit" haar brandkastbelangen in deze oorlog 
wil d:enen. Een bourgeoisie wier levensbelangen direct bij deze oorlog 
betrokken zijn, niet alleen door de in het buitenland gestoken kapitalen, 
maar vooral door haar koloniaal bezit: Indonesië. Een bourgeoisie die 
krachtens haar kapitaalsbelang, haar heerschappij en koloniale over
heersing niet neurtaal kan zijn en die ten eerste probeert zich aan de 
oorlog te verrijken en ten tweede haar kans afwacht om zich aan de 
zijde van de sterksten te plaatsen en zo van de "overwinning" mede 
te profiteren. 

Een bourgeoisie die mede deze oorlog heeft verwekt, die deze oorlog 
voedt, die haar rottend bestaan met deze oorlog probeert te verdedigen, 
die de onderdrukking van de arbeidersldasse wil verscherpen, die de 
democratische volksrechten aan banden wil leggen en wil breken 
met de gehele burgerlijke democratie, voor zover die vrijheid en rechten 
aan de arbeiders, aan het werkende volk geeft. Reeds past zij een 
gedeeltelijk vergaderverbod toe, reeds heeft een wetsontwerp het depar
tement verlaten, dat beoogt strenge censuur toe te passen op films 
welke in besloten bijeenkomsten worden vertoond. Reeds wordt van 
reactionaire zijde druk uitgeoefend tot het uitroepen van de algemene 
staat van beleg en het invoeren van de burgerlijke dienstplicht. Zo 
gaat de Nederlandse bourgeoisie reeds de voetstappen drukken van 
de reactie in Frankrijk, die met de terreur tegen de arbeidersklasse 
woedt, zo volgt zij reeds het voorbeeld van de Belgische, Zwitserse 
en Scandinavische reactie, die allerlei onderdrukkingsmaatregelen door
zet. Zo gaat het grootkapitaal van de vroegere democratische landen 
een onderdrukking toepassen, die in wezen overeenkomt met de door 
de fascistische staten toegepaste terreur. Bovendien ook hier een bour
geoisie, die de kosten en lasten van de oorlog op het werkende volk 
legt en het levenspeil doelbewust omlaag schroeft - een bourgeoisie 
die dit alles doet onder het mom van vredelievendheid en neutraliteit. 

Om deze bourgeoisie hebben zich alle vroeger oppositionele, minder 
reactionaire elementen, alle burgerlijk-democratisch vooruitstrevenden 



L. JANSEN EEN NIEUWE SITUATIE, EEN NIEUWE TACTIEK! 

76 

gegroepeerd en de sociaal-democratische leiders gleden verder naar 
hun eigen imperialistische bourgeoisie af tot redding van het kapita
lisme, tot redding van hun daarin gewortelde posities. ..Tot dit 
"nationale front" behoort ook de N.S.B. die, ondanks alle demagogie, 
achter de regering staat en door deze, hoewel zij in spionnagezal<en 
verwikkeld is, dan ook met de nodige toegeeflijkheid wordt behandeld, 
ja zelfs vriendelijk wordt aangemaand zich tot een regeringspartij te 
ontwikkelen. In dit front behoort de trotskistenkliek. die zich vooral 
beijvert. haantje de voorste te zijn in de ongekende hetz-campagne tegen 
de Sowjet-Unie en zich, even verwoed als de sociaal-democratische 
leiders inspant voor hulp aan de fascistische Mannerheim-kliek. 

Alle z.g. arbeidersleiders die tot dit front zijn toegetreden, bewijzen 
hun bourgeoisie vooral grote diensten, door met een beroep op de 
"nationale eenheid" de bedrijfsvrede te verzekeren. Hoe consequent 
deze lakeien hierbij voor hun meesters optreden, hebben de stakingen 
van Amsterdamse bouwvak- en havenarbeiders getoond. In regerings. 
opdracht werden tevergeefs onderkruipers geronseld en werd dit prach
tige stuk strijd belasterd. De samenwerking voor dit doel met de reactie 
was volkomen. De vakcentrales zijn in voortdurend contact met de 
grote werkgeverscentrale en ook de regering zal hierbij een dapper 
woord meespreken. 

Zo wordt de bourgeoisie geholpen, alle lasten van de oorlog op de 
arbeiders af te wentelen. 

De situatie is dus ook voor ons land grondig gewijzigd. 
De vrede en de vrijheid van ons volk wordt niet meer, als vroeger, 

uitsluitend bedreigd door het nazi-fascisme (Duitse imperialisme), 
maar thans door alle oorlogvoerende imperialistische machten en door 

d e e i g e n i m p e r i a I i s t i s c h e b o u r g e o i s i e. 

Van de thans oorlogvoerenden is het zelfs juist het Britse imperia
lisme dat er naar streeft. de oorlog uit te breiden en de neutralen er 
in te betrekhn. Onder deze verhoudingen kan natuurlijk van een 
rechtvaardige verdedigingsoorlog van ons land geen sprake meer zijn. 
Tegen wie de oorlog dan ook zal worden gevoerd, steeds zal dat be
tel<enen een vazallendienst aan een der imperialistische machten en 
aan het imperialistisch belang der eigen bourgeoisie. Bovendien staan 
alle vroeger mogelijke bondgenoten in de strijd voor vrede en vrijheid 
nu in het kamp van de voornaamste vijand, de eigen bourgeoisie. 

Nu dus niet langer streven naar een Eenheidsfront en Volksfront 
door overleg en samengaan met de sociaal-democratische en burger
lijke partijen, maar nu de zelfstandige strijd van de werkers van stad 
en land ontwikkelen tegen de voornaamste vijand, de eigen imperialis
tische bourgeoisie en haar lakeien en verhinderen dat zij voor hun 
belang ons land in de oorlog slepen. 

De mogelijkheden daartoe zijn groot. Het "nationale front" heeft 
reeds zijn tegenkracht opgeroepen. Zoals Dimitrow schrijft: 

" ... aan de andere kant ziet men aan het andere uiterste de 
klassen, die door de oorlog geruïneerd worden, zich van de 
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burgerlijke en klein-burgerlijke partijen afkeren en zich bewegen 
in de richting van de strijd tegen de imperialistische oorlog, tegen 
de bourgeoisie, die haar voert." 

Dit proces voltrekt zich. De staldng van de zeelieden te Rotterdam 
en Amsterdam, de staking van de bouwvakarbeiders en de haven
arbeiders te Amsterdam, waren in feite krachtige positieve acties tegen 
de godsvrede-politiek, tegen de eigen bourgeoisie. Daarom werd met 
zo'n felheid tegen de stakers opgetreden en het gemobiliseerde leger, 
dat toch zogenaamd moet dienen om onze neutraliteit te verdedigen, 
reeds in stelling gebracht tegen de eigen Nederlandse, voor hun bestaan 
vechtende arbeiders. 

De verontwaardiging en ontstemming in de rijen van de S.D.A.P. 
en het Modern Val,verbond over de godsvrede-politie!, van hun leiders 
is in volle ontwikkeling. De oproep tot deelneming aan de Burger
wacht heeft een golf van protest verwekt. De ontstemming en veront
waardiging over het uitblijven van actie en strijd tegen de prijsstijgingen 
groeit met den dag en naarmate de gevolgen van de oorlog zich 
sterker doen gevoelen, zal dit verzet toenemen. Een heftige teleurstelling 
over het optreden van de sociaal-democrati~che ministers, die immers 
de voetsporen van hun voorgangers drukken, komt overal tot uit
drukking. 

De openlijke stellingname van de sociaal-democratische leiders voor 
het Britse imperialisme, waarmede zij de Colijnvleugel dikwijls nog 
overtreffen en waarmede zij hun eigen meesters voorbijstreven, die het 
moment voor een openlijk partij-kiezen voor deze of gene oorlog
.voerende partij nog niet gekomen achten, stuit reeds in eigen gelederen 
op felle critiek, die hen ten aanzien hiervan zelfs tot enig inbinden 
heeft genoopt, maar die de vrije teugel wordt gelaten als het er om 
gaat het Britse imperialisme te steunen bij zijn pogen om Scandinavië 
in de oorlog te betrei-ken en Finland als invalspoort tegen de Sowjet
Unie te behouden. 

Het groeiend verzet tegen deze onpopulaire oorlog en zijn bittere 
gevolgen schept de voorwaarden om de eenheid van onderen op te 
formeren, biedt een grote nieuwe mogelijkheid om de arbeiders aan de 
verderfelijl,e invloed van hun verraderlijke leiders te onttrekken, in het 
bijzonder de leden van de Moderne Arbeidersbeweging aan de invloed 
van het sociaal-democratisme, aan de invloed van de in feite corrupte 
klein-burgerlijke Sociaal-Demohatische leiders. Door overtuiging, door 
voorlichting, door kameraadschappelijke discussie en debat, maar voor 
alles in de te ontwikkelen practische strijd voor de dagelijkse belangen. 
Dit alles geldt in even sterke mate voor de arbeiders, georganiseerd 
in N.A.S. en R.S.A.P. die weliswaar grotendeels critisch staan tegen
over de Sneevlietkliek, maar die toch ten dele, door haar actie tegen de 
Sowjet-Unie en de communisten, bevooroordeeld zijn. Hen hebben wij 
door een kameraadschappelijke discus~ie te overtuigen van de verder
felijke rol der Sneevlietianen en voor alles van het feit, dat onze politiek 
en tactiek de enig revolutionaire is. Ook de N.A.S.-arbeiders moeten we 
in en door de zelfstandige strijd van de arbeiders overtuigen van het 
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verraad dat deze Sneevlietkliek reeds jarenlang pleegt. 
Vechten dus voor de herovering van de vakorganisaties voor de strijd 

tegen de bourgeoisie 1 
Nu moeten ook de boeren, de middenstanders en de intellectuelen in 

een volksfront van onderen op tot de bondgenoten gemaakt worden 
van de strijdende arbeiders, dus ook hun gerechtvaardigde eisen in de 
strijd van de arbeiders betrokken, ook deze middenlagen aan de invloed 
van hun godsvrede-leiders onttrokken worden. 

Zoals gezegd, reeds groeit de ontstemming over de gevolgen van de 
oorlog, reeds komt een mobilisatie-moeheid tot uitdrukking, reeds wint 
overal de gedachte veld, dat deze oorlog uitsluitend de brandkast
belangen dient en niets dan dood, verderf en ellende voor het werkende 
volk brengt. Naarmate deze oorlogsverschrikking zich voortzet, zullen 
deze verontwaardiging en ontstemming bij de massa toenemen; de 
gebeurtenissen van deze oorlog scherpen het politiek bewustzijn, dat 
onder deze verhoudingen vele malen sneller zal rijpen dan in "normale" 
en "vreedzame" tijden. 

Terzelfdertijd weten wij, dat de crisis die het imperialisme in ûjn 
ondergangsstadium verder aantast, een uiterst diepe is, dat deze oorlog 
niets anders is dan de afschuwelijke poging het bestaan van het rotte 
kap"talistische stelsel ten koste van het bloed van duizenden te rekken. 

Onder de leugen, dat na deze oorlog een rechtvaardige vrede zal 
gesloten worden, tracht men de arbeiders er toe op te zwiepen offers 
te brengen voor deze z.g. laatste oorlog. Duidelijk moet daarom ge
maakt worden, dat zolang het kapitalisme heerst, de oorlogen zullen 
blijven woeden en dat alleen door de vernietiging van het kapitalisme, 
door dit ondergaande stelsel, dat niet vanzelf sterft, de doodsteek toe 
te brengen, de oorlogen uit de wereld zijn te bannen en de noeste maal 
vreedzame opbouw van het socialisme kan aanvangen. 

Wil de arbeidersklasse voor deze grote taak op het beslissende 
mon,ent paraat zijn, dan moet nu met volle kracht de eensgeziHde 
zelfstandige strijd van onderen op worden ontwil,keld tegen de eigen 
bourgeoisie. Dan moet door die strijd verhinderd worden, dat deze 
eigen bourgeoisie ons volk in de oorlog stort, dan moet nu verhinderd 
worden, dat de rechten en vrijheden van de arbeiders aan banden 
worden gelegd, dan moet nu door deze strijd het doel van het grote 
kapitaal. alle lasten van deze oorlog op de schouders van de werkende 
massa af te schuiven, worden verijdeld. 

Een nieuwe situatie, een nieuwe tactiek T Steunend op de machtige 
revolutionaire arbeid van de Sowjet-Unie, staat de arbeidersklasse in 
een nieuw stadium van haar bevrijdingsstrijd. Hoe uiterst gewichtig, 
hoe beslissend is daarbij de taak van de voorhoede der arbeiders, de 
C.P.N. Dat deze zich met alle ernst en energie voor die voorname 
taak gereed maakt. 



door 

CHARlES DIGKENS EN DE BRITSE 
BOURGEOISIE IN DE XIXe EEUW 

THEUN DE VRIES 

Nog altijd is Charles Dickens (t812-187o) een van de meest gelezen 
Engelse schrijvers, in zijn geboorteland alsook daarbuiten. En dit zeker 
n'e( zonder reden. Diekeus is een van de oudere realisten, die met één 
scherpe, al-omvattende blik het beeld van een omgeving, een interieur, 
een straat of landstreek. en bovenal van de mens op zichzelf en in 
relatie tot anderen wist te vangen en in alle frisheid en levendigheid 
te herscheppen, zodat hij ons als het ware door de zintuigen zelf deel 
doet hebben aan zijn verbeelding en haar gestalten. En wei!{ een rij 
van gestalten is dit niet: klassiek geworden, spreekwoordelijk beroemd, 
de Pickwicks, de Uria Heep's, de Pecksniff's, de Micawber's, de 
Scrooge's, de Murdstone's ... te veel. om ze allen op een rij te zetten, 
maar stuk voor stuk van tastbaar leven en onvergankelijk in hun 
g e z a rn e n I ij k e u i tb e e I d i n g v a n h e t 1 9 - e e u w s e, het 
Victoriaanse Enge I a n d 1 ). 

Voor de arbeidersklasse in de eerste plaats is thans het werk van 
Dickens meer dan klassiek en méér dan spreekwoordelijk; niet slechts, 
omdat zij de rechtmatige erfgename van alle burgerlijke cultuur is 
(zoals wij dat plegen te noemen), maar bovenal. omdat meer en meer 
blijkt, welk een critiek op de Britse bourgeoisie der 19e eeuw in deze 
reeks van romans schetsen en reportage' s van Dicl{ens is neergelegd; 
omdat in Diekeus een Britse radicaal aan 't woord is, die vurig hoopte, 
dat het jonge liberalisme der 30-er, 40-er jaren een einde zou rnaken 
aan tal van afschuwelijke misstanden, en die tegen het einde van 
zijn leven met groeiende bitterheid vast moest stellen, dat dit libera
lisme ontaard was tot een vleugel van het conservatisme, zonder dat 
hij begreep, dat de arbeidende ldasse intussen mondig begon te worden 
en in haar toenemende bewustheid de taak van de ..links-burgerlijke" 
Radicalen overnam, verscherpt en verdiept door een steeds feller 
snijdende klassenstrijd. 

In het leven en het werk van Charles Dickens volgen we de opkomst 
en ideeën van zulk een links liberalisme, weerspiegeld in het tempe
rament en de kunstscheppingen van een gevoelige (hier en daar zelfs 
zwaar-sentimentele) artiest. Geboren als ldnd uit e~n gezin, dat tot 
de kleine middenstand behoorde, heeft Diekeus zichzelf steeds be
schouwd als een van "het volk", hoe betrekkelijk vaag en rekbaar 
dit begrip bij hem ook was, wanneer hij het theoretisch toe had moeten 
lichten. Men moet dit gevoel natuurlijk niet verwarren met klasse
bewustzijn; als burgerlijk radicaal had Diekeus krachtens zijn opvat-

I) Zo genoemd naar Victoria - koningin van Engeland van 1837 
tot 1901. 
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tingen en instinct een afkeer van het feit, dat er klassen bestonden, maar 
streefde hij er terzelfdertijd naar, om de sociale afstanden, die er 
bestonden en de sociale verschillen aan de kaak te stellen, wat hij 
niet anders kon doen dan door zich te vereenzelvigen met de grote 
massa, kleinburgers en proletariaat, - een houding, die hij steeds 
trouw is gebleven, ook. toen hij als schrijver succes had en boven zijn 
oorspronkelijke omgeving uitgroeide. 

Toen Dickens - na als kamer-verslaggever te zijn begonnen en 
korte, half-satirieke stukjes geschetst te hebben, die hij met de schuil
naam .. Boz" ondertekende - in 1836 optrad als de schrijver van de 
spoedig vermaarde .. Papieren der Pickwick-club" en daarmee de weg 
van de literatuur betrad, leidde hij in vele opzichten een nieuwe etappe 
in de Britse romankunst in, die van het romantiek realisme, dat niet, 
als bij Walter Scott, naar de schemerige middeleeuwen terug ijlt. 
maar zich bezig houdt met de bestaande werkelijkheid ... een traditie, 
die in zekere zin in de t8e eeuw in Engeland reeds door enkele 
schrijvers was begonnen. Bij Dickens, en andere tegelijk met hem optre
dende literatoren als Thackeray, keerde de literatuur zich niet met een 
welwillend meerderheidslachje naar het leven toe, maar sprong er 
onmiddellijk uit op en bleef aan die moeder-aarde gebonden, bleef 
zich voeden uit die rijkdom der realiteit. En van die realiteit van het 
19-eeuwse Engeland leggen de werken van Dickens een breed
omvattend en kleurig-geschakeerd, zij het niet altijd even schoon ge
tuigenis af. 

2. 

Dickens was, zoals we zeiden, een radicaal. een !dein-burger in 
opstand - mits men die laatste term niet al te minachtend wil aan
slaan. Wat deze opstand waard was, hopen we verderop aan te tonen. 
Doch voordien moet het een en ander gezegd worden over de merk
waardige en in vele opzichten nog niet overwonnen periode (althans 
wat betreft de uitwerldngen daarvan), die door Dickens' geboorte- en 
sterfdatum begrensd wordt, de opkomst van de industriële revolutie, 
die aan de ontwikkeling van het Britse kapitalisme tot het huidige 
imperialisme vooraf ging, een periode van revoluties en contra
revoluties, van ingrijpende maatschappelijke verschuivingen, van de 
heerschappij der bourgeoisie in de meeste .. ver-ontwikhlde" landen 
van \Nest-Europa... een periode, welhr verschijnselen wij zo goed 
kennen, al was het alleen maar, omdat Marx en Engels er met een 
groot deel van hun leven en werkzaamheid binnen vallen. 

Toen Diekeus als 19-jarig verslaggever de parlementstribune betrad, 
- hij deed er in enkele jaren een ongeneeslijke afkeer jegens alle 
parlementarisme en het Britse in 't bizonder op - was de strijd om 
de z.g. Reform Bill juist achter de rug. Deze strijd was in hoofdzaak 
een geweest van de liberalen tegen resten van feodalisme, die zich 
vooral daarin uitten, dat de volksvertegenwoordiging bijster slecht 
geregeld was en in vele delen van het Engelse platte land het bestuur 
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volkomen in de handen van grote grondbezitters berustte. De hier 
bedoelde Reform Bill ( .. Hervormingswet") waaraan reeds eerder 
kleinere vooraf waren gegaan, ruimde in 1832, toen ze van kracht 
werd, op met de macht van een 56-tal adellijke families en bracht 
een aanzienlijke verwijding van het kiesstelsel mee, waardoor voor 
het eerst machtige handels- en fabriekscentra als Manchester, Birming
ham en dergelijke hun afgevaardigden naar het parlement konden 
zenden inplaats van de z.g ... rotten boroughs" of vervallen middel
eeuwse stadjes, die tot op die tijd nog een of meer vertegenwoordigers 
naar het Lagerhuis mochten sturen, hetgeen er natuurlijk op neer 
kwam, dat een paar aristocraten zich van dit recht plachten te be
dienen. - Overigens deed de Reform Bill van 1832 niets voor de 
arbeidende klassen, zo min als de kieswettten van andere liberale 
staten in die tijd. - Doch de overwinning der liberalen op de kei
harde aristocratische conservatieven wekte voorlopig toch de indruk, 
als zou de loop der maatschappelijke ontwikkeling zich allengs en 
zoetjesaan wel naar een wereld van grotere gerechtigheid en harmonie 
begeven ... 

Dit gevoel, deze verwachting, weerspiegelt zich in de vroege romans 
van Dickens, die er zich mee tevreden stelt, bepaalde misstanden 
bij het onderwijs (als in Nicholas Nickleby), of rechtsmisstanden, zoals 
de gijzeling wegens schuld, (in de Pickwicl,-papieren) mild aan de Imal( 
te stellen, zonder daarmee echter het systeem zelf als zodanig aan te 
tasten. De burgerlijl,e Radicalen hadden dit dan ook niet kunnen doen, 
zonder zich min of meer te vereenzelvigen met de Chartisten-beweging, 
de typische politieke vorm van actie, waarin de Britse werkende klasse 
haar wensen en wil naar een betere samenleving uitdrukte. Het Char
tisme was, naar het woord van Friedrich Engels, de .,eerste arbeiders
partij van onze tijd", die, onder de leuze van het Charter ( = oorkonde 
waarbij zekere voorrechten worden toegestaan) algemeen kiesrecht. ge
heime en jaarlijkse verkiezingen, onschendbaarheid van de volksverte
genwoordigers en vergoeding voor het werk der parlementsleden eiste. 
De Chartistenbeweging heeft een grote rol gespeeld in de geschiedenis 
van de Engelse arbeidersldasse en haar organisatorische ontwikkeling;
maar de Radicalen van de jaren 1830 en '40 waren veel te .. klasseloos" 
en veel te bevreesd voor de geweldsmiddelen, waarmee de Chartisten op 
wilden treden en hier en daar ook optraden, dan dat zij van zulk een 
volksbeweging iets wilden weten ... en zo ging het Charles Dickens ook . 
.. Barnaby Rudge" bijvoorbeeld is bedoeld als directe veroordeling van 
de geweldstheorieën, die de Chartisten huldigden als het enige middel, 
dat hun in de directe strijd werd gegund. - In dit boek behandelt 
Dickens de z.g. Gordon-opstootjes in Londen, die zich in het jaar 
1780 afspeelden, en waarbij een blindelings opgezweepte massa onder 
aanvoering van een ontoerelcenbare aristocraat (lord George Gordon) 
tot bloedige uitspattingen overging, omdat het de hoge heer niet 
beviel, dat de Rooms-Katholieken bepaalde vrijheden hadden ver
worven. Die opstootjes vormden natuurlijk al een zeer ongelukldg 
voorbeeld van .,massa-actie", en het daarbij gebleken .,geweld", 
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resultaat van de ophitserijen van een gekgeworden zonderling, die 
kans gezien had, 100.000 vrouwen en mannen in beweging te brengen, 
lmn moeilijk gelden als het politiel<e geweldsmiddel. waarvan de 
Chartisten zich wilden bedienen. Deze roman tekent dan ook vol
doende de uiterst verwarde politieke opvattingen, die Dickens in zijn 
jonge jaren (en toen niet alleen) bezat, terwijl hij tevens laat zien, hoe 
Dickens als jeugdig Radicaal alle heil van vreedzame evolut:e': en 
goede bedoelingen verwachtte, zoals er thans, na een reeks aanschou
welijke en bloedig-gevoelige lessen der historie, nog utopisten worden 
gevonden (maar niet meer bij de liberalen), die in "rust en warmte" 
geloven, opdat het gouden ei der Toekomst uitgebroed worde ... 

Doch naast de (mislukte) hnschetsing van het massa-geweld in 
.. Bamnhy Rudge" wijzen we onmiddellijk op een tweede dergelijke 
uitbeelding, en wel in Dickens' roman van de Franse revolutie, "De 
Roman van Twee Steden". Hier is de opstand der massa's, inplaats 
van als een dollemans-rebellie van misdadige en patholog'~che aard 
voorgesteld te worden, uitgebeeld met historische waarheid: als de 
rechtvaardige en noodwendige opstand van een volk. dat zolang was 
misbruikt en uitgeplunderd, dat er een einde aan de onderdrukking 
komen móest. Dickens schildert de volkswraak tijdens de z.g. Terreur, 
toen de revolutie een uitgesproken links karakter aannam; en voor het 
overgrote deel staat hij met al zijn sympathieën aan de zijde van het 
Parijse volk, ooi, wat zijn strijdmiddelen en -methoden betreft. 

We merken hier dus een belangrijke ommezwaai bij de schrijver 
op, en deze ommezwaai is het resultaat van een ldeine twintig jaren 
van teleurstellingen, die Dickens heeft meegemaakt; (Barnaby Rudge 
verscheen in 1841, De Roman vanTwee Steden in 1859), Oickeno had 
met eigen ogen aanschouwd, hoe het jeugdig enthousiasme der Radi
calen op los zand berustte, en dat men met goede bedoelingen niet 
verder kwam; hij had, in Engeland en daarbuiten, de wassende macht 
der reactie ervaren en tijdens zijn verblijf in Parijs (omstr. 1856) gezien, 
hoe de neef van de eerste Napoleon onder de naam van Napoleon UI 
een soort militaire dictatuur in Frankrijk vestigde, die even misdadig 
en erg was als de tyrannie der geld-dictatoren in het .. liberale" 
Engeland. Hij had, kortom, de ongeneeslijkheid van de euvelen des 
tijds leren inzien, en scheen, zijns ondanks, te moeten erkennen, dat 
een massa-verzet en zelfs gewapend verzet de enige middelen waren, 
om deze euvelen te genezen, door ze voorgoed uit de wereld te helpen ... 
en van deze erkenning levert zijn roman over de Franse revolutie het 
onmiskenbaar bewijs. - Dit bewijs is des te onmiskenbaarder, omdat 
er aan de "Roman van Twee Steden" twee andere waren vooraf
gegaan, waarin eenzelfde bittere aanval op de onrechtvaardigheden 
van de burgerlijke dictatuur werd gedaan - n.l. .. Kleine Dorrrt" en 
"Moeilijke Tijden", zodat het niet te gewaagd is, te veronderstellen, 
dat Oickens' vreedzame wensdromen van een betere wereld op latere 
leeftijd ernstig in hem aan 't wankelen waren geraakt en plaats hadden 
gemaakt voor andere inzichten. -
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"Moeilijke Tijden" (verschenen 1854) wordt gemeenlijl( de meest
sociale roman genoemd, die Dickens schreef. en het is daarom niet 
van belang ontbloot, er een korte blik op te werpen. In dit boek toch 
is het centrale gegeven de verhquding tussen meester en arbeiders, 
tussen kapitalist en proletariërs, en al heeft Dickens zich (door ver
keerde informaties, die zijn vriend Carlyle hem verschafte en door 
het mistekende beeld, dat de liberale bladen hem gaven) ster!( vergist 
in het kara!der van de vakbonden, - met dit boek bracht Dickens 
intussen een harde slag toe aan de overheersende economische opvat
tingen, zoals de Manchester School ze leerde en in gruwelijke practijk 
bracht. 

De Manchester School bracht n.l. de wil en het uitdrukkelijk ver
langen van de industriële bourgeoisie naar vrijheid tot uitdrukking ... 
wel te ver>taan, de vrijheid voor zichzelf, om op de onbeperldste wijze 
tegen elkaar te kunnen opconcurreren, een vrijheid, die gepaard ging 
met de toenemende verdrukking en exploitatie van de arbeidende 
klasse. Zoals Marx het uitdrukte, toen hij het proces van de opkomende 
kapitaalsvorming beschreef. die in de eis naar "vrijhandel" haar hoogte
punt bereikte: .. De voormalige geldbezitter schrijdt voorop als kap i
t a I is t, de bezitter van de arbeidskracht volgt hem na als zijn 
arbeider: de ene meesmuilt veelbetel(enend en vol zakenlust, de 
ander is schuw en weerstrevend, als iemand, die zijn eigen huid naar 
de marh heeft gebracht en nu niets anders meer heeft te verwachten 
dan - de Ie er I ooi er ij." (Het Kapitaal. d. I, 2e hfdst.) 

Van deze smartelijl;:e gang der arbeiders naar de ..looierijen", waar 
ze hun eigen huid in het productieproces wagen en gevild worden, 
geeft Oichns in .. Moeilijl,e Tijden" een waarachtig en bitter beeld. 
Hij schildert een stad, Coketown genoemd, waarin men makkelijk 
een der plaatsen uit de industriecentra van Engeland herkent, en de 
keiharde, onvermurwbare bourgeoisie, die daar met haar evangelie 
van .. harde feiten" de scepter zwaait en zich cynisch afvraagt, waarom 
de arbeiders toch in zulh bedroevende omstandigheden leven? Om 
Dickens zelf aan te halen: 

"Een kapitalist in die plaats, die zestigduizend pond had verdiend, 
na met zes stuivers begonnen te zijn, beweerde steeds, dat hij zich 
verbaasde, waarom de zestigduizend arbeiders in de omtrek ook ieder 
voor zich met zes stuivers geen zestigduizend pond verdienden; en hij 
verweet hun min of meer, dat zij deze kleinigheid niet tot stand konden 
brengen. \V at ik deed, kunt gij ook. \V aarom doet ge het dan niet?" 

Hier wordt de hondse moraal van de vrijhandels-industrieel wel op 
de directste en naakste wijze gehekeld, en op deze manier is het hele 
werk doortrol&en van opmer!dngen en een geest, die ten scherpste 
verzet aantekent tegen de teugelloze woekering van het kapitalisme. 

Doch om tot deze grimmige veroordeling te komen, had Oickens het 
een en ander mee moeten maken, waarop we een ogenblik nader in 
moeten gaan. 
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Wel is waar begon het Britse bourgeois-radicalisme na de Reform 
Bill van 1832 aanzienlijk te tanen en in conservatieve zijkanalen naar 
de reactie af te vloeien, doch de overheersende stemming onder de 
liberalen was er toch een, die het beste van de toekomst scheen te 
doen hopen. De komst van de spoorweg, de versnelling van het 
industrie-proces en de uitbreiding van de handel, de emigratie naar 
Californië en Australië (toen daar goud werd gevonden) welke de 
dreigende overbevolking in Engeland aanzienlijk minder dreigend 
maakte, tilde deze bourgeoisie geheel in het zadel. Sympathieke blikken 
werden geworpen naar de overzijde van de Atlantische Oceaan, waar 
de Verenigde Staten een nieuwe verzekering aan de mensheid schenen 
te bieden, dat er een tijd van algemene welvaart en maatschappelijke 
gelijkheid was aangebroken. 

Charles Diekeus was niet weinig bekoord door de aantrekkings
kracht, die er van de Verepigde Staten uitging, en besloot in 1842. 
om een bezoek aan Amerika te brengen. Zelden werd iemand meer 
teleurgesteld door zijn verwachtingen omtrent een ideaal-gedroomd 
land. In zijn "Amerikaanse Aantel{eningen", die in 1842 in twee 
delen verschenen, vinden we de terugslag van deze teleurstelling, die 
zal blijken, een crisis in Oickens' sociale opvattingen te weeg gebracht 
te hebben. 

Zoals we reeds opmerlden, werd Diekeus door zijn journalistenwerk 
op de parlementstribune een grondig hater van alle parlementarisme, 
en toen hij dan ook in Washington een zitting bijwoonde van het 
Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, waar juist heftige debatten 
gaande waren over de emancipatie, d.w.z. voorlopig over de vrij
making der negers (een strijd, die in de 6o-er jaren, onder president 
Lincoln, zelfs de vorm van een burgeroorlog tussen Noord en Zuid 
aannam), keerde Dickens' afkeer in dubbele mate terug. Hij zag slechts 
pruimende, zwetsende, hun waardigheid verliezende volksvertegen
woordigers, die elkaar de ongezoutenste dingen in het gezicht zeiden; 
moest hij deze lieden beschouwen als de steunpilaren van het land 
van gelijkheid, welvaart en vrijheid? - Zo was zijn eerste indruk een 
van duldloze grofheid en platheid, en ontging het hem, dat er zich 
achter deze vulgaire gevel toch levensl{westies afspeelden, die zijn 
gebrek aan historisch inzicht hem echter verhinderde te zien. Wat 
echter wel tot hem doordrong, en wat ooi{ op een volimmen waarheids
getrouwe opmerking berustte, was de onverholen geldjacht en dollar
verering, die overal de basis van het Amerikaanse leven scheen uit 
te maken; en walgend van een dergelijke, van aile idealisme ontdane 
bourgeoisie keerde Diekeus naar Engeland terug ... doch niet geheel. 
zonder dat hij aan het nadenken geslagen was. Weliswaar was het 
hem nog bij lange na niet duidelijk, dat de Amerikaanse vorm van 
geldjacht, speculeren en verdienen slechts de grove veruiterlijking was 
van het proces, dat zich in Engeland steelser, verborgener en daardoor 
gehuichelder en leugenachtiger afspeelde (en zich tot op de huidige dag 
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afspeelt), maar er scheen toch iets geknakt te zijn in zijn idealistisch 
Radicalisme. En het is zeer wel aan te nemen, dat hij, nadat de .. harde 
feiten", die hij later zo grimmig geselt, hem in Amerika zozeer onder 
de neus geduwd waren, ook thuis meer en meer het wezenlijk karakter 
der bourgeois-maatschappij leerde doorzien, in elk geval een zintuig 
ontwikkelde, dat de afschuwelijkheid dier harde feiten door de fraaie, 
door kerkelijkheid en schijnvooruitstrevendheid gedekte, bovenlaag van 
het Britse openbare leven héén voelde. - Het eerste resultaat van 
het bezoek aan Amerika wijst inderdaad op een innerlijke crisis ... 
er is iets in hem geraakt; maar nog weet hij, durft hij zichzelf niet 
te erkennen, dat er iets hapert; zijn waarheidsliefde strijdt tegen zijn 
idealisme; in zijn roman .. Martin Chuzzlewit", die op de .. Ameri
kaanse aantekeningen" volgde (en wel in 1844) komt deze strijd tot 
uiting door aanvallen op het Britse parlementarisme, dat dus niet 
langer als iets van betekenisloze aard opzij wordt geschoven, maar 
onder de harde focus van de critiek wordt gelegd. - Is dit de positieve 
zijde van de gevolgen der Amerikaanse reis (aanvallen op de Britse 
.. volksvertegenwoordiging" zouden zich in andere werken herhalen). 
Oickens' innerlijke verstoordheid en onbeslotenheid uiten zich niet 
minder in het feit, dat hij, in de nu volgende jaren, enkele van zijn 
beroemde Kerstverhalen schreef - geenszins zoetsappige, van (fari
zeïsche) naastenliefde doortrokken verhalen, zoals men ons soms 
wil doen geloven en zoals men in Engeland veelal probeert, deze 
verhalen te doen zien, opdat zij des te gemakkelijker in het burgerlijk
protestants beeld van het Zondags-Christendom zullen passen ... Wie 
deze verhalen, en met name het vermaarde .. Christmas Carol" met 
de onsterfelijke vrek Scrooge, goed leest, wordt getroffen door de 
stille en toch dringende aanklacht tegen een wereld, waarin tegen
over de geldhonger en schraapzucht van enkelen de ellende en het 
gebrek van duizenden staan; wie door de vorm heen weet te dringen, 
ontdekt, dat hier geen gelegenheidsredenaar, geen plichtmatig predi
kant aan 't woord is, maar iemand, voor wie het sociale probleem 
reeds een diepere betekenis gaat krijgen. Zeker, nog weifelt de schrij
ver tussen sentimentele romantiek en tussen krasse uitbeelding der 
werkelijkheid; beide elementen strijden in hem; maar, gelijk we zeiden, 
juist deze strijd is het belangwekkende van deze jaren: Dickens leert 
a c h t e r de werkelijkheid zien. 

5· 

Wat Oickens in de eerste plaats zag - naast de al gapender en 
zwarter tekortkoming van een huichelachtig parlementarisme, dat zich 
het vrijste ter wereld noemt onder welks bewind de wreedste onrecht
vaardigheden gepleegd worden - was het onrecht, dat in de zoge
naamde verlichte maatschappij het kind werd aangedaan. Wanneer 
de gevoelige kunstenaar met het goede, warme hart, die Dickens was, 
ergens in getroffen kon worden, dan zeker hierin op de scherpste 
manier. Dickens toch was, als Radiaal. een vurig voorstander van 
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een alzijdige opvoeding, die voor alle leden der gemeenschap en voor 
de gehele jeugd open hoorde te staan. Dit hield niet alleen in, dat 
hij de eis naar beter, door de staat bekostigd, in elk geval gesteund, 
onderwijs volkomen verdedigde, maar ook, dat hij krachtig opkwam 
voor de r e c h t e n v a n h e t k i n d en de jonge, wordende 
mens in 't algemeen, juist in een tijd, die als vreselijkste exces van 
van het kapitalisme, de beruchte arbeid van kinderen in de fabrieken 
had gekend en nog kende (in 1839 verklaarde J. R. Stephens, een voor
ganger der Wesleyaanse gemeente, die een eindweegs met de Char
tisten mee was gegaan, dat "elke steen in elke fabriek van Lanca<;hire 
en Y orkshire gemetseld was met het bloed van de kleine kinderen, 
die er in omgekomen waren"). 

Maar het is niet alleen tegen deze monsterachtige bijverschijnselen 
van de industriële revolutie, dat Dickens natuurlijkerwijs in verzet 
kwam; het was hem een gruwel. hoe, in een tijd. waarin de weelde 
en de verfijning voor de bezittende klasse hand over hand toenam, de 
jeugd uit de arbeidende ldasse en kleine middenlagen het slachtoffer 
was van een opvoedings- en schoolsysteem, dat wanbegrip voor de 
kinderziel aan barbaarse tucht paarde. Die jeugd kon zulk een slacht
offer worden, omdat zij slechts groot werd gebracht als toekomstige 
werkkrachten voor de fabriekskoningen, als toekomstige slaven in een 
stelsel. dat niet anders dan onderworpen en gedrilde sujetten ge
bruiken kon. Die onderworpenheid en tucht werden de kinderen 
dan ook opgedrongen op alle terreinen van het dagelijks leven, in de 
kerk en in de school; en de fundamentele wet was hier - oud
testamentisch hard en kapitalistisch bruikbaar - die van het .. Eert 
uw vader en moeder, opdat het u wel ga", nadat vader en moeder 
eerst dusdanig door de omstandigheden waren gebeukt, dat zij op 
hun beurt voortreffelijke tuchtmeesters voor hun kroost werden. Dat 
de willoze en zielloze gehoorzaamheid, die het jonge kind der arbei
dende klasse in het tg-eeuwse Engeland werd ingepompt en inge
ranseld, niet anders betekende dan een inbreuk op de geestelijh vrij
heid en onbelemmerde ontplooiing van de kinderzieL dan een voor
bereidende maatregel voor een latere, maatschappelijke slaafsheid, i s 
D i c k e n s r e e d s v r o e g n i e t o n t g a a n. Ja, aan deze scherp
ziendheid van Dickens danken wij zoveel ontroerend-beschreven 
kinderlevens (en ook. het dient er bij gezegd, enhle sentimentele 
sterfbedjes), danken ,wij tevens een aantal met moordende satire en 
verontwaardiging geschilderde "paedagogen", zoals mr. Murdstone 
in .,David Connerf<eld", mr. M'Choakumchild in "Moeilijl{e Tijden", 
Squeers in "Nicholas Nickleby", miss Manflaters in .. De Antiqui
teitenwinhl" e.d. Hoe ook gevarieerd van karalder, hoe ooi{ ver
schillend in opvoedkundige(T) methode, van grove lichamelijke 
kastijding af tot geraffineerde kwelling des geestes toe, al deze leer
meesters en leermeesteressen der jeugd zien het lánd niet als een 
zich ontwikkelend, spontaan jong wezen, met eigen karaktertrekhn 
en slechts vandaaruit beoordeelbaar en opvoedbaar, maar als een 
soort ding uit menselijke klei, dat zich klal{hloos laat kneden en 
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knijpen in de vorm, die "het hcste" voor hem is, en waarvan het 
waanzin zou zijn te veronderstellen, dat het ook nog rechten hadi 

En het zijn juist deze rechten van het kind - op liefde, genegen
heid, op een spontaan uitleven van spel en fantasiedrift, op bescherming 
tegen alle vormen van angst en verdruk!dng -, waardoor het zich tot 
een vrij m e n s zal kunnen ontwil.-kelen, die in Dickens een van 
hun felste propagandisten vinden. Dit gevoel voor natuurlijke groei 
en vrijheid doet hem evenzo woedend van leer trekken tegen alle 
soorten "weldadigheid", die het misdeelde, het onwettige of wees
geworden kind in een soort werkhuizen of in kazerne's opsluiten, waar 
het ook een uniform moet dragen, en waarvoor het ten slotte nog 
levenslang erkentelijk moet zijn (men zie .. Oiivier Twist", "Dombey 
en Zoon"). In het laatste boel< laat Dickens de heer Dombey zelfs 
onomwonden het standpunt van de zatte bourgeois tegenover de 
opvoeding van het jonge proletariaat als volgt bevestigen: 

"Ik sta helemaal niet zo welwillend tegenover hetgeen, wat door 
lieden met gelijkmakerssentiment algemene opvoeding genoemd wordt. 
Maar het is noodzakelijk, dat de lagere klasse Ieren, om te weten, waar 
ze staan, en zich fatsoenlijk te gedragen. In zoverre voel ik iets voor 
scholen ..... 

Hier treffen we reeds onomwonden de vaststelling aan, dat de op
voeding van het jonge kind iets te maken heeft met de maatschappij, 
die het een keer zal exploiteren. En Dickens gaat nog een stapje 
verder, ja, komt zelfs, gedreven door zijn absoluut inzicht en zijn 
behoefte tot het vaststellen der werkelijke feiten, tot een soort klasse
standpunt, een proletarisch klasse-standpunt wel te verstaan, als hij 
in .. Onze wederzijdse vriend", een van zijn laatste voltooide romans 
(uit 1864-'65) een critiek levert op de pas door de staat ingestelde 
kweekscholen. Met onverhulde blik zag Dickens hoe hier "eenvoudige 
jongens uit het volk" getraind werden tot schoolmeesters, om ze los 
te maken van hun klasse en hun in de "kleine herenstand" te ver
heffen, waardoor ze des te bruikbaarder zouden zijn voor de kapitalis
tische maatschappij. Hadley Breadstone is zulk een onderwijzerstype 
(het is helaas nog niet uitgestorven) aan wie Dickens op tweeledige 
wijze zijn afl<eer van de kweekscholen van Groot-Brittanje aan de 
dag legde: de ene kant van zijn critiek richt zich tegen de fabrica11e 
van deze gewillige slavendrijvers, dus tegen de Staat; de andere zijde 
richt zich tegen de volksjongens zelf, die hun klasse verlaten, in plaats 
van met die klasse mee te stijgen. - En die houding is ongetwijfeld 
bizonder kentel<enend voor de opvattingen, waartoe Dickens, de veel
gelezene, de veelbewonderde. in de laatste jaren van zijn leven was 
gekomen: n.l. in de scherpste tegenstelling jegens de kapitalistische 
staat van de Engelse bourgeoisie, tot de volste erkenning, dat al zijn 
verwachtingen van de liberale Radicalen op niets waren uitgelopen 
en zelfs tot de volgende merkwaardige slotsom, die zeker de moeite 
van het citeren waard is: 

.. Wat er wordt gedaan voor het welzijn en de vooruitgang van de 
werkman, moet door hem zelf worden gedaan, voor zover hij iets 
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van deze aard oprichten wil. En daarin mag ook maar geen vleugje 
neerbuigendheid en geen schaduw van beschermheerschap zijn." 

En in de laatste openbare rede, die Dickens uitsprak (hij hield 
de laatste jaren van zijn leven vele lezingen) bekende hij, dat zijn 
geloof in het volk ,.onbegrensd" was. 

Uit dit alles blijkt, dat Dickens, de liberaal van 1839. in 1870 een 
heel ander inzicht had opgedaan. Toch kan men dit inzicht niet opti
mistisch noemen, want ook al mag het gedragen worden door een 
sterke mate van sociaal gerechtigheidsgevoel. het ziet toch geen op
lossing, en bij alle erkenning, dat de ,.werkman" alleen door eigen 
kracht iets tot stand kan brengen, blijft er in Dickens de bitterheid 
en grauwheid van de teleurgestelde, die niet ziet, waarhéén zich 
de weg van de werkman en van de maatschappij in haar geheel 
beweegt. 

Reeds in 1855. toen hij in .. Kleine Dorritt" zijn aanvallen op het 
gevangenissysteem richtte, had hij in een brief aan zijn vriend en 
levensbeschrijver Forster, het volgende beeld van het Victoriaanse 
Engeland ontworpen: 

.. Een land, waarvan men ontdekt, dat het wat zijn oorlogen betreft. 
in vreselijke toestand verkeert; met een reusachtige donkere wolk van 
armoede in iedere stad, die zich met het uur verder uitbreidt en ver
dicht; en geen mens op de tweeduizend, die er iets van afweet, of zelfs 
in het bestaan van die armoede gelooft; met een aristocratie, die niet 
werkt en een parlement, dat niets zegt; en iedereen komt op voor zich
zelf en niemand voor de anderen; dat is het vooruitzicht, en ik geloof, 
dat het een zeer droevig vooruitzicht is." 

6. 

Dit vooruitzicht was het ook nog, wat Dickens aan het einde van 
zijn vruchtbaar leven zag - nergens een uitweg, nergens een remedie. 
Dat reeds in 1864 te Londen de ,.Internationale Arbeiders Associatie" 
was opgericht, waarbij een zekere Duitse doctor Marx de openings
rede hield, mag Dickens niet onbekend gebleven zijn; maar hij zal 
het berichtje in de krant gelezen hebben, zonder te vermoeden, dat 
deze doctor Marx en zijn vriend Engels bezig waren, om de wapens 
te smeden voor de bevrijding der mensheid, die Dickens ten slotte 
ook nastreefde en waarvoor hij leed, omdat hij de verwezenlijking steeds 
verder zag wegwijken. - Dickens is nooit ofte nimmer een socialist 
geweest, en van het socialisme wist hij hoogstens iets af door de 
verwrongen caricatuur, die zijn vriend Carlyle hem ervan gaf. of 
door het overwegend ethisch gekleurde medelijden met de verdrukte 
klasse van zijn andere vriend Ruskin. - Doch hij behoorde evenmin 
ooit tot de pseudo-artistieke .. afzijdige" kunstenaars - de ,.aristo
craten", die zich verre verheven wanen boven de verschijnselen der 
werkelijkheid. Dickens leefde vanuit die werkelijkheid, hij beschreef de 
Pecksniff' s. de Murdstone' s en Dombey' s, omdat hij ze haatte en in 
zijn haat jegens hen ontlaadde hij zijn verontwaardiging jegens het 
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stelsel, dat zulke aterlingen voortbracht. Dickens was verweven met 
zijn omgeving, voelde zijn verantwoordelijkheid met die omgeving, 
werd gedreven tot het uitspreken der waarheid omtrent die omgeving. 
Want al heeft het er dikwijls de schijn van, alsof ook Dickens niet 
ontsnapt aan bepaalde conventies van de Victoriaanse tijd - uit zijn 
boeken blijkt op beslissende punten telkens weer, dat hij zich daar
door in zijn eind-oordeel over mensen en toestanden niet in de war 
liet brengen, of zijn afwijzend standpunt tegenover staat, kerk. wet en 
burgerlijke instellingen van de gezeten kasten terwille van het .. fatsoen" 
wilde herzien. En daarom kunnen wij a f g a a n op zijn beelden
galerij uit het Victoriaanse Engeland, daarom zijn de gestalten, die 
hij voor ons oproept, in wezen j u i s t als zoveel vertegenwoordigers 
van de 19-eeuwse Britse bourgeoisie, haar geldzucht, rechtsverkrach
ting, haar volkomen verachting voor en despotie over de arbeidende 
klassen, die in het heden slechts andere vormen heeft aangenomen. 
Dáárom ook behoort Dickens, die trouw en moedig de weg van de 
liberale Radicaal ging - moedig, omdat hij de consequenties van 
wat hij zag, niet uit de weg liep, maar ze onverschrokken te boek 
stelde - aan diezelfde geëxploiteerde klasse, naar welke zijn sympathie 
steeds meer was uitgegaan, naar mate zijn eigen burgerlijk ideaal 
meer en meer door de realiteit werd doodgedrukt. 

* * * 
(Dit artikel wordt opgedragen aan de zoon van de man, die onder 

de naam Dut r i c het Nederlandse publiek voor het eerst bekend 
maakte met Oickens' mmans in die onvergetelijke uitgave met haar 
twee-koloms bladzijden en karakteristieke prenten). 

8fl 
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PRIJZEN EN LONEN 
door 

Dr. W. j. DE GROOT 

Sedert het uitbreken van de oorlog hebben we een regelmatige 
stijging kunnen waarnemen van de prijzen van de belangrijkste pro
ducten, die voor het levensonderhoud noodzakelijk zijn. De klein
handelsprijzen zijn gestegen en in nog veel sterkere mate de groot
handelsprijzen. Hiervoor zijn verschillende oorzaken. In de eerste plaats 
is de aanvoer van vele producten uit het buitenland en speciaal van 
overzee verminderd, terwijl de vervoersprijzen zijn gestegen, mede ten
gevolge van de verhoogde risico's van het vervoer over zee (duikboten, 
mijnen, controle), waardoor vrachtprijzen en verzekeringspremies zijn 
opgelopen. Verder tracht een deel van de groothandel door het op
voeren van de prijzen zijn voorraden te behouden, in de hoop deze 
later met nog grotere winst te kunnen verkopen. Bovendien worden 
de prijzen door de grote aankopen van officiële zijde (metalen, leer, 
levensmiddelen, enz.) omhooggedreven. Ook de voorraadsvorming door 
de bevolking zelf heeft een zekere verhoging van prijzen tengevolge 
gehad. Tenslotte zijn er vele verlwpers, die slechts van de omstandig
heden gebruik mal(en en hun prijzen verhogen zonder meer. Deze en 
andere oorzaken werkten nu gedurende 5 maanden en veroorzaakten 
een steeds verder stijgen van de groot- en kleinhandelsprijzen. Deze 
en dergelijke factoren werken ook nu en in de toekomst verder. Te 
verwachten valt dus, dat er een voortgaande stijging zal zijn van de 
prijzen van de producten, ook van de producten voor het levensonder
houd. Dit kan ooi( afgeleid worden uit de steeds toenemende stijging 
der prijzen, zoals die in de vorige grote oorlog door de werkende massa 
aan den lijve werd gevoeld. 

PRIJZEN VAN DE GROOT- EN KLEINHANDEL 

Het is practisch niet mogelijk, om in een maandblad als Politiek en 
Cultuur de cijfers van de prijzen tijdig te brengen, te meer niet, daar 
de belangrijkste statistiek (Maandberichten) over een bepaalde maand 
pas in de tweede helft van de volgende maand gepubliceerd wordt. 
De officiële cijfers gaan dan ook nog maar tot 21 November. Indien 
we de groothandelscijfers nagaan, dan zien we het volgende: 

I 
Voedingsmiddelen I 

Plantaardig Dierlijk Totaal 
Algemene index 

Nov. 1Q38 7 4· 1 1
) 70.8 72.2 70.2 

Aug. 1939 74-7 67.0 70.3 70-5 
Nov. 1939 8t.5 82.7 82.2 83.9 
Dec. 1039 ? ? ? ? 

1) index 1926-1930 = 100. 
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Oe groothandelsprijzen zijn dus tussen de 10 en t8 o/o gestegen, 
zelfs indien we de seizoensinvloeden mee laten gelden (daarom geven 
we als vergelijkingscijfer ook het cijfer uit dezelfde maand van het 
vorige jaar). Indien we een splitsing maken tussen de prijzen voor de 
grondstoffen en voor gebruiksproducten, dan zien we, dat alleen van 
Aug. tot Oct. de grondstoffenprijzen met 30.8 % zijn gestegen. 

Bij de kleinhandelsprijzen zien we een voortdurende stijging, die 
vooral bij de melk, de vetten, peulvruchten en in mindere mate bij de 
aardappelen en de groenten te vinden is. De lwloniale waren zijn ook 
sterk gestegen in prijs, soms tot 10 o/o en meer, reeds in November! 

Bovendien werkt zeer ongunstig, dat bepaalde peulvruchten, die 
anders zeer goedkoop en goed voedsel leveren, slechts in geringe mate 
te krijgen zijn, omdat ze opgeslagen worden en slechts via de distributie 
zijn te verkrijgen. Daardoor moet men in vele g·ezinnen overgaan tot 
het kopen van duurdere voedingsmiddelen. 

Behalve de levensmiddelen zijn de prijzen van de textielwaren ge
stegen, vooral van de goedkopere stoffen ( 10-23 o/o van Aug. tot Oct.); 
bij de leerwaren ziet men hetzelfde (3o-41 % van Aug tot Oct.). 
Ook deze prijsstijging doet zijn invloed in sterke mate voelen in de 
arbeidersgezinnen. De toeneming van de prijs van de brandstoffen 
(vooral van petroleum I 1 )) doet zich eveneens gelden. Vooral bij de 
werklozen, die naar verhouding meer petroleum gebruiken, dan de 
andere arbeidersgroepen (petroleum wás goedkoper). 

We zien uit het verloop van de cijfers dus, dat de stijging per eind 
November reeds ver was gevorderd; zij is intussen nog verder gegaan. 
De groothandelsprijzen zijn de kleinhandelsprijzen nog vooraan met de 
stijging. Deze moeten te eniger tijd volgen. Er valt dus een nog toe
nemende prijsstijging te verwachten. 

DE GEVOLGEN VAN DE PRIJSSTIJGING VOOR HET VOLK 

\\'at zijn de gevolgen van deze prijsstijging? In de eerste plaats, dat 
de hoeveelheid waren, die voor het inkomen, voor de steun of voor het 
loon gekocht kan worden, geringer is geworden. Er zullen minder 
voedsel. minder schoeisel en minder brandstoffen gekocht lmnnen 
worden. Niet door kleine, maar door grote delen van het volk. Want 
voor het grootste gedeelte van ons volk bestaat de mogelijkheid niet, 
om "overdadige luxe" dan maar te laten wegvallen, teneinde levens
middelen te kopen I Voor het grootste deel betekent de prijsverhoging 
een besnoeiing op de waren, die voor het levensonderhoud noodzake
lijk zijn, in de eerste plaats op de voedingsmiddelen. 

We hebben er in dit tijdschrift al zeer vaak op gewezen. dat vóór 
de oorlog reeds voor velen met kleine inkomens, met lage lonen en 
lage steun de uitgaven voor de voedingsmiddelen te gering waren; 
dat de budgetonderzoeken bij 598 gezinnen, de onderzoel{en betreffende 

1) Bij de petroleum tekenen we aan, dat hiervan voldoende voorraad 
voor lange tijd aanwezig is, zodat de prijsstijging, evenmin als de 
distributie, gerechtvaardigd is. 
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de werklozen in Amsterdam, betreffende de voedingstoestand der 
schoolkinderen te Amsterdam en Den Haag bewijzen, dat in talrijke 
gezinnen in ons land de voeding beneden de medisch wenselijl{e gren
zen ligt. Het is dus volkomen duidelijk, dat bij een slechter worden 
van de prijsverhoudingen deze toestand zal verergeren; dat de voeding 
en de kleding voor belangrijke delen van het volk steeds verder naar 
de minimumgrens zal afzakken! 

.. NIEMAND STERFT VAN HONGER" 

Herhaalde malen hebben de communisten deze ongunstige ontwik
I{eling van het levenspeil aangewezen. En van de zijde van reactio
nairen - en ook van sociaal-democraten - kreeg men dan te horen, 
dat er "in ons land toch niemand van de honger sterft". Neen, mijne 
heren, dàt wordt ooi{ niet beweerd! Zóver, dat de mensen direct van 
honger sterven, is het in ons I a n d nog niet gekomen; al zijn er in 
ons .. R ij k" - voor het deel dat in de tropen ligt - wel voldoende 
voorbeelden van directe hongersnood te vinden. Maar het gaat er ook 
hier in Nederland niet om, dat men de hongerdood sterft. Het gaat om 
de algemene gezondheidstoestand, om de voedingstoestand, om de 
weerstand tegen tuberculose, tegen besmettelijke kinderziekten. H e t 
g a a t e r o m, d a t s I e c h t e v o e d i n g e n o n d e r v o e d i n ll 
de gezondheidstoestand en de weerstand van grote 
d e I e n v a n o n s v o I k z u I I e n o n d e r m ij n e n - indien er 
geen maatregelen worden getroffen. De cijfers uit de vorige oorlog 
spreken een té duidelijke taal. De steeds dalende lijn van de sterfte 
per duizend heeft van 1915-1919 een duidelijke topl De steeds 
stijgende lijn van het bevolkingsaantal heeft in dezelfde jaren een 
duidelijh knik naar beneden! En deze dingen willen wij voorkómen. 
Niet, omdat een fraaie statistische grafiek wordt bedorven, maar omdat 
achter zo'n top en zo'n knil{ het leed ligt, en de nood ligt van tien
duizenden gezinnen; gezinnen, voor wier verdediging de communisten 
op de bres staan! Omdat de communisten in hun politiek slechts de 
belangen van het voll• verdedigen en niets anders! Daarom wijzen wij 
er met alie scherpte op, dat het noodzakelijk is, om een dergelijke ont
wikhling als in de vorige oorlog te voorkomen; dat het noodzakelijk 
is, om de lonen en de prijzen met elkaar in overeenstemming te brengen. 
Hoe, daarop komen we straks terug. 

DE .. CRISISWINST" DER ARBEIDERS 

In de avondbladen van 19 en 20 December 1939 van de Nieuwe 
Rotterdammer Crt. staan twee artilwlen over steun en loon. De schrijver 
spreekt over de 5 o/o steunverhoging; hij vindt deze nauwelijb gerecht
vaardigd en juicht het toe, dat ze slechts een tijdelijk karakter heeft, 
n.l. tot 2 Maart 1940. Over het algemeen is hij tegen verhoging van 
steun en loon, want 

"grote groepen van de bevolking - de draagkrachtigen zogoed 
als de minder draagkrachtigen - zullen met een verlaging van 
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het levenspeil genoegen moeten nemen. Wie dit thans niet reeds 
wil inzien en zich nu niet reeds daarop wil voorbereiden, zullen 
bittere teleurstellingen niet bespaard blijven." 

Wij wezen er boven reeds op, dat - indien er gedragen moet 
worden - er geen kwestie van is, dat de minder draagkrachtigen dat 
zullen moeten doen. De woorden van de schrijver der N.R.Crt. zeggen 
het eigenlijk zelf al: er zijn nog "draagkrachtigen" en volgens ons 
komen die in aanmerking! De schrijver van de N.R.Crt. denkt er 
echter anders over en één van zijn argumenten is, dat "de w e r k e n d e 
arbeiders in de jaren 1929-1935, ondanb loonsverlagingen, een 
crisiswinst aan levenspeil hebben behaald". 

Deze redenering, die men in allerlei toonaarden gezongen in de reac-
tionaire pers tegenkomt, berust op het volgende: 

t. in de jaren 1929-1935 daalden de lonen; 
2. in de jaren 1929-1935 daalden de prijzen sterker; 
3· dus konden de werkende arbeiders meer kopen, dus maakten 

zij "crisiswinsten "I 
Deze redenering lijkt zeer fraai, doch houdt weinig steek. In de 

eerste plaats is de berekening van de loonindex gegrond op het u u r-
1 o o n of op het d a g I o o n, dus niet op hetgeen p e r j a a r wordt 
verdiend. En indien een arbeider d o o r d e c r i s i s enkele maanden 
werkloos is geweest, dan is in een van de crisisjaren zijn gemiddelde 
jaar I o on veel lager, dan de index van het dag I o on of van het 
u u r I o o n dat aangeeft. Bovendien houden de uurlonen en de dag
lonen geen rekening met het feit, dat in vele bedrijven niet de gehele 
week werd gewerkt, dat verder vele arbeiders bepaalde dagen maar 
half werkten. De index van uur- en dagloon zegt dus maar, weinig 
over datgene, wat in een arbeidersgezin per jaar kan worden uitge
geven voor het levensonderhoud. 

Bovendien, die indexcijfers over uur- en daglonen zeggen op zich
zelf ook niet veel. Zij worden berekend naar gemiddelden. En het 
kan heel goed, dat in bepaalde bedrijven in crisistijd het g e m i d
d e I d e uurloon stijgt, terwijl de arbeiders een belangrijl{e loonsver
laging hebben ondergaan. De statisticus Kucinsky geeft in zijn boek 
over de arbeidstoestanden in West-Europa hiervan het volgende voor
heeld 1): 

In een fabriek werken 1000 arbeiders. Hiervan verdienen 200 

bekwame vakarbeiders 30 gulden per week, 8oo andere arbeiders 
20 gulden per week. Het gezamenlijke loon per week is dus 
200 maal 30 + 8oo maal 20, of 22.000 gulden; het gemiddelde 
loon is dus 22 gulden. 

Er worden nu 6oo slecht betaalde arbeiders o n t s I a g e n, van 
de anderen wordt het loon met 10 o/o v e r I a a g d. Thans ver
dienen ze gemiddeld 200 maal 27 + 200 maal 18 of 9000 gulden, 
het gemiddeld loon is 9000, gedeeld door 400 = 22.50 gulden. 

1) Labour Conditions in Western Europe: J. Kucinsky. Lawrence en 
Wishart, London 1937. 
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Aan dit voorbeeld zien we, hoe zelfs hij 10 o/o loonsverlaging het 
"gemiddelde loon" kan stijgen, alleen door een andere verdeling van 
de soort van de arbeiders. 

Aan de hand van voorbeelden van eigen onderzoek en van een 
onderzoek van Snow 1) toont Kucinsky dan aan, dat in crisistijden 
door dergelijke veranderingen in de bezetting der fabrieken, door ver
korte werkweel< of halve werkweek enz., de werk eI ij k e I o n en 
vaak tot wo/o onder de statistisch aangegeven 
loonindex liggenT 

Aan het eind van deze beschouwingen over de zogenaamde .,crisis
winst" vragen we aan de N.R.Crt. ten overvloede, waarom zij zo naar 
zich toe rekent. Tot nu toe missen we in haar kolommen een pleidooi 
voor vergoeding van het crisis v e r I i e s van honderdduizenden arbei
beiders T En indien het blad het zo eerlij I< en onpartijdig meende, zou 
een dergelijk pleidooi zo fraai gestaan hebben naast de aanklacht over 
de "crisis w i n s t" ... 

DE .. ARBEIDERS"-BUDGETTEN VAN AMSTERDAM 

EN DEN HAAG 

Voor we over kunnen gaan tot een nadere bespreking van de maat
regelen, die de regering heeft getroffen en de houding van de vak
verenigingen en de sociaal-democratie, moeten we nog de waarde 
onderzoel<en van een ander cijfer, dat we steeds tegenkomen in de dis
cussies over de lonen en de prijzen. Dat is de index van de kosten van 
het levensonderhoud van de arbeidersgezinnen. Dit cijfer wordt in 
Amsterdam en Den Haag berekend door de Gem. Statistische Bureaux. 
De betreffende .,arbeiders" gezinnen hebben echter nogal zonderlinge 
inkomens. In Amsterdam een gemiddeld jaarinkomen van J 1839.-. 

in Den Haag van ongeveer f 1700 (weeklonen van 35 en 32 gulden!). 
Dergelijke inkomens neemt men als .,normen" voor arbeiders
inkomens 2). 

Volgens het .. Statistische Jaarboek 1938 is het jaarinkomen in grote 
groepen verdeeld als volgt: 

ruim 500.000 minder dan f 8oo. 

ruim 717.000 van f Soo--1200. 

ruim 200.000 van f 1200-18oo. 

Ruim 1 .400.000 gezinnen en belastingplichtigen hebben dus een 
inkomen beneden de 1800 gulden. Ongeveer 500.000 hebben een in
komen, dat hoger is. Nu is het wel duidelijk, dat vrijwel alle arbeiders 
- o.a. ooi• de gemeentearbeiders van Amsterdam en Den Haag -
onder deze 1.400.000 vallen, samen met het grootste deel van de kleine 

1) J. R. Stat. Soc. 1935. 
2) Ter vergelijking geven we de gemiddelde lonen van de geme"nte

arbeiders. Deze waren in 1937 in Amsterdam 29 gulden, in Den Haag 
28 gulden. (Jaarboek v. d. Statistiek 1938, pag. 103). 
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neringdoenden, boeren, ambtenaren en werldozen. 17-1800 Gulden
het is geen geweldig inlwmen, maar het ligt aan de allerhoogste grens, 
van wat een arbeider verdient. En toch neemt men deze ciifers als 
"normen" voor de statistiek over de onkosten van het levensonderhoud. 
Dat is niet alleen onjuist, maar het is misleidend! Want men weet 
heel goed, dat de stijgende prijzen van de producten vooral drukken 
op de lage inkomens, omdat daarin de post voor voedsel. kleding en 
brandstof verhoudingsgewijs veel groter is. De "slechts" 5 o/o stijging 
van de kosten van het levensonderhoud, waarmede steeds zo geschermd 
wordt. zij moet dus in werkelijkheid hoger zijn! Dit werd aan berel,e
ningen betreffende de gezinnen van werldozen en weinig verdienende 
arbeiders ooi, reeds herhaaldelijk in .. Het Volhdagblad" aangetoond. 
Men gaat in de reactionaire bladen echter rustig door met het gebruik 
van statistieken, die berusten op een zeer scheve basis - om het niet 
erger te zeggenT 

We znll en dus de cijfers over de kosten van het levensonderhoud 
in "arbeidersgezinnen" voor de toekomst rustig als veel te laag mogen 
aanzien tenzij men werkelijke doorsnee-arbeidersgezinnen zal gaan 
nemen voor het vaststellen van de index. 

DE PRIJZENPOLITIEK DER REGERING 

De regering heeft tot nu toe herhaaldelijk schone klanken laten 
horen en is gekomen met de Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 1939. 
Hoe men ook over de effectiviteit van deze wettelijke maatregelen moge 
spreken, h e t i s e n b I ij f t e e n f e i t, d a t d e p r ij s s t ij g i n g 
va n v e I e I e v e n s b e h o e f t e n n i e t v o I d o e n d e i s t e g e n
g e ga a n! En dat zal in de toekomst niet veranderen. De "vervan
gingswaardetheorie" die door de handelaren naar voren wordt ge
bracht om pl'ijsverhoging te rechtvaardigen, wordt door de regering 
dan ook geenszins afgewezen, doch men bepaalde alleen 

.. dat die waarde niet uitsluitend richtsnoer mag zijn en dat 
met andere elementen rekening moet worden gehouden". (Mem. 
v. Antwoord bij Begroting 1940, hoofdst. I). 

Hiermede wordt dus toch de "vervangingswaarde" als een belangrijke 
factor voor de prijsvorming erkend. Het is geenszins onze bedoeling om 
te eisen, dat de kleine zakenmensen van de detailverkoop, ondanks de 
noodzaal, door de stijgende groothandelsprijzen, hun prijzen niet mogen 
verhogen 1 Doch indien men onder het molto van "vervangingswaarde" 
of welk ander motto ook de prijzen laat stijgen, ten einde de zaken
mensen te bewaren voor verliezen, dan eisen de communisten een vol
doende bescherming van de arbeiders en van de andere werkenden 
met weekinkomens, opdat zij voor hun weekinkomen voldoende waren 
kunnen lwpen! Dat komt bovendien de omzet en daarmede de ver
dienste van de kleinhandel ten goede. 

De .. vervangingswaarde", die vooral een rol speelde in de eerste 
tijd van de oorlog, toen men nog met oude voorraden zat, wordt ge
leidelijk van minder betekenis. Th a n s w i I de re ge r i n g de 
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p r ij z e n v a n d e g r o n d s t o f f e n e n d e g r o o t h a n d e I s
p r ij z e n b e w a r e n v o o r e e n ,.o n r e d e I ij k e p r ij s o p d r ij
v i n g". De regering wil in dat opzicht een verschil maken tussen 
.,geoorloofde prijsverhoging" en ,.strafbare prijsopdrijving" (Persconfe
rentie 3 Nov. 1939). Doch iets eerder zei men op de persconferentie: 

.. De kosten van het levensonderhoud zullen aldus niet meer 
stijgen, dan strikt noodzakelijk is." 

Men geeft hiermede van te voren reeds aan, zoals ook uit de ver
dere redeneringen over het internationale prijsniveau blijkt, dat de 
prijzen verder zullen stijgen, al is het niet meer .. dan strild nood
zakelijk"! 

Het is duidelijk, dat wij op grond van de ervaring weinig verwach
ten van de prijzenpolitiek der regering in deze oorlogstijd. Reeds 
in de crisis was de politiek der regering op het gebied van de land
bouwcrisiswetten en dergelijke een zodanige, dat de zwaarste lasten 
kwamen te drukhn op de lage inkomens. In de gegevens door het 
Centrale Bureau v. d. Statistiek betreffende de druk van de landbouw
crisisheffingen en de indirecte belastingen (Jan. 1939) vindt men zeer 
duidelijk aangetoond, d a t d e c r i s i s h e f f i n g e n o p d e I a g e 
i n k o m e n s d r i e m a a I z o z w a a r d r u k k e n, a I s o p d e 
hoge inkomens! 

Indien de .. prijsvorming" door de richtprijzen van de landbouwcrisis
politiek dan ook één van de richtsnoeren is, waarmede de regering 
haar mobilisatiebeeld voor de toekomst wil aangeven, dan lijkt ons 
op grond van de ervaring dit ingrijpen geen ontlasting, maar een nieuwe 
belasting van de grote massa der Nederlanders met kleine inkomens! 

DE LOONPOLITIEK EN STEUNPOLITIEK DER REGERING 

Deze politiek heeft tot nu toe één resultaat gehad. Tot 2 Maart 
1940 zijn de steunen met 5 o/o verhoogd. In verband met de stijging 
van het prijsniveau is dit - we behoeven dat niet nog eens aan te 
tonen - veel te weinig. De eis van 10 °/o steunverhoging, door de 
communisten gesteld, is op grond van de prijsstijging volledig juist. 
Bovendien vallen nog vele werklozen buiten de 5 o/o regeling; n.l. zij, 
die nog onder de werkloosheidsverzekering vallen en nog niet uit
getroleken zijn. Hiervoor is nog geen enkele regeling getroffen. 

\\'at betreft de I o n e n v a n h e t o v e r h e i d s p e r s o n e el, 
heeft de regering to nu toe geen behoorlijke consequenties getrokken. 
Zij delibereert en overweegt nog steeds I De provincies en de gemeen
ten staan er evenzo voor! Eveneens de Staatsspoorwegen. Allerwegen 
eisen de arbeiders in deze overheids- en semi-overheidsbedrijven een 
verhoging van het loon. Doch de regering heeft tot nu toe geen enkele 
verhoging gegeven. Men was indertijd, toen de lwsten van het levens
onderhoud daalden, heel wat vlugger met het in overeenstemming 
brengen van de lonen en de prijzen. Maar toen beteleende dat ook 
een loons v e r I a g i n g I Thans, nu het een Ioons v e r h o g i n g be
treft, is men .. bedachtzamer". En zou thans een loonsverhoging van 
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5 o/o nog maar iets anders zijn, dan een tenietdoen van de loonsver
laging van 5 % in 1936? 

Zo zien we, dat de regering met het beschermen van de bevolking 
inzake de stijging van de kosten van het levensonderhoud tot nu toe 
wel zeer bij haar plicht is achtergebleven. Ja, zelfs is achtergebleven 
bij datgene, wat in enkele bedrijven reeds is geschied, waarin loons
verhogingen werden ontvangen. De regeringspolitiek is een rem op de 
juiste ontwikkeling van de verhouding van lonen en prijzen. En dat 
onder een regering met twee sociaal-democraten er in! Dat is trouwens 
ook geen wonder, als we zien naar de houding die wordt aangenomen 
door 

DE SOCIAAL-DEMOCRATIE EN DE VAKVERENIGINGEN 

Deze houding is wel typerend! Toen de 10 % steunverhoging aan 
de orde werd gesteld in de Kamer, stemden de sociaal-democraten tegen. 
Toen de 5 o/o steunverhoging voor de duur van enkele maanden werd 
aangekondigd, juichte de .,Arbeiderspers" over de .. heugelijke mede
deling", terwijl slechts een zuchtje van kritiek opging: 

.. Alles bijeengenomen kunnen wij vaststellen: het ging niet 
snel en het heeft ongetwijfeld de minister van Sociale Zaken 
(v. d. Tempel) enige weken bezig gehouden, maar het resultaat 
is goed" (t8/12 1939). 

Zo stelt de sociaal-democratie de 5 % als een .,goed resultaat" voor, 
terwijl inderdaad 10 o/o nauwelijks voldoende zou zijn! Deze voor
stelling van zaken wordt nog verergerd, daar in hetzelfde artikel er op 
gewezen wordt, hoeveel het wel kost. Wel 90.000 tot 100.000 gulden per 
week! Hieruit volgt dan volgens het blad, .. dat de zorg voor de werk
lozen bij de minister van Sociale Zaken in goede handen is en dat het 
kabinet de ernstige wil heeft, om op sociaal gebied met de arbeiders
klasse samen te werken". 

Het zou meer in het belang van de arbeidersklasse zijn geweest, 
indien de sociaal-democratie en de vakverenigingen hun gewicht in 
de schaal hadden geworpen voor de 10 %. Indien zij er op hadden 
gewezen, dat het niet aangaat om de arbeidersklasse "mede te laten 
dragen" in de onkosten van een imperialistische oorlog, die thans 
in mobilisatietijd per week vele millioenen méér kost, dan de ton per 
week voor werklozensteun. Doch geen woord van kritiek, slechts 
slaafse ophemelarij van een reactionair ministerie. 

Wél is de sociaal-democratie vervallen tot de diepste diepten: ver
dedigster en gangmaakster voor de reactionaire politiek, willige propa
gandiste voor de imperialistische klassebelangen bij de arbeidersklasseT 

Bij de vakverenigingen is het weinig beter. Ook daar vindt men geen 
enkel perspectief voor strijd - behalve voor een strijd, zij aan zij met 
de Lappo-fascisten en de Mannerheims. Men vindt voor het aller
grootste deel slechts p r o p a g a n d i s t i s c h e v e r g a d e r i n g é n 
v o o r I o o n s v e r h o g i n g, met afwijzing van iedere druk. Boven
dien vindt men, zowel in de moderne als in de R.K. en Christelijke 
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vakbladen iedere week een lijst van de "toeslagen", die op de lonen 
in verschillende bedrijven zijn verhegen. Dat lijkt zeer haai en actief. 
doch in werkelijkheid is deze hele toeslag voor de duurte slechts een 
zeer geringe tegemoetkoming. Vrijwel alle toeslagen zijn 5 o/o en geen 
10 o/o; slechts een matig aantal bedrijven heeft de toeslagen gegeven 
(in totaal voor ongeveer 200.000 arbeiders), terwij I de g r o te 
massa der arbeiders nog geen toeslagen heeft 
gek re ge n. Bovendien zijn de cijfers op zichzelf geflatteerd. Bijv. 
heeft in de metaalbedrijven de patroonsbond wel tot toeslagen be
sloten, doch hebben de patroons dit slechts ten dele en dan nog 
soms op afbetaling (Fokkerfabriek) tot uitvoering gebracht. Tenslotte 
blijven de lonen in feite in zeer vele gevallen bij de vastgestelde con
tractlonen achter, terwijl grote bedrijfsgroepen nog zonder contractlonen 
zijn (de metaalbewerkers, vele landarbeiders, enz.). 

Doch deze en dergelijke kritiek wordt uit de vakbladen met grote 
zorg gev1eerd. Daar leest men ook slechts van de fraaie resultaten van 
de - pap:eren 1 - actie en er wordt met geen woord op gewezen, 
dat de arbeidersklasse thans in de aanval moet 
gaan. In de aanval tegen de oorlog, tegen de prijsverhoging, tegen 
de kritieldoze verheerlijking van een 5 o/o-fooi voor enhle maandenT 
Er wordt met geen woord op gewezen, hoe thans de klassentegen, 
stellingen zich verscherpen en hoe het de taak van de arbeidersklasse 
is, om zrch te verzetten tegen iedere aantasting van haar levenspeil 
tengevol!!,e van een oorlog, die de imperialisten zelf hebben gemaakt. 
Daarentegen vloeit de .. Arbeiders"- en de vakpers over van godsvrede
frasen over gezamenliik gedragen leed, over "de jongens aan de 
Q'renzen", enz. De "Fabrieksarbeider" van 9/12 1939 brengt dit zelfs 
w beeld. De fabrieksarbeiders moete!", "Op post" zijn; "vóór de 
o o r J o g bij stakingen (waar zijn die stakingen thans, nu de nood 
stijgt?), tijdens de oor I o g voor de veiligheid van het land; n à 
::1 e oor I o g voor een wereld van vrede, vrijheid en welvaart." 

Zo doet men thans niets dan de klassentegenstellingen verdoezelen. 
en roept men op voor een vage toekomst, voor vage idealen, zondel' 
een weg aan te wijzen I Doch de taak van de vak beweging 
I i g t i n h e t h e d e n. D e z e t a a k i s t h a n s, i n d e z e o o r-
1 o g s- e n m o b i I i s a t i e d a g e n, d e v e r d e d i g i n g v a n h e t 
Ie ven spe i I der arbeiders tegen iedere ver I a gin g1 
Ook, als het strijd zal lwsten T 

DE OPLOSS1NG- HET URGENTIEPROGRAM DER C.P.N.T! 
Üp grond van het voorafgaande zal het duidelijl, zijn, dat het urgen

tieprogram van de C.P.N. geen program is, dat zonder tegenstand 
van de kapitalistische en reactionaire groepen zal kunnen worden uit
gevoerd. Integendeel, het i s een g r o n d s I a g voor de m a s s a
strijdT Het zal de uiterste inspanning vereisen van de werkende be
volking en speciaal van de arbeiders, om dit program te kunnen ver
wezenlijken. Doch met het verdergaan van de oorlog, met het stijgen 
der prijzen en het steeds meer achterblijven van de lonen, met het 
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verscherpen van de klassentegenstellingen, zal het aan een groeiend 
aantal Nederlanders duidelijk worden, dat slechts een actieve en vast
beraden politiek een uitweg kan geven; dat slechts een grondige 
verandering van de huidige verhoudingen verbetering kan brengen. 

De eisen van het urgentieprogram in verband met ons vraagstuk, 
dat der lonen en prijzen, zijn duidelijk en kort; maar bovenal - zij zijn 
de precieze formulering van de belangen van de werkende bevolking! 

Verhoging van de lonen en werklozensteun met 
minstens 10 o/o. 

Op grond van het voorafgaande is deze eis volimmen duidelijk en 
gerechtvaardigd. 

Uitvoering van grote openbare werken tegen normaal 
loon en voortzetting der arbeiders-woningbouw. 

Ook deze eis is duidelijk. We behoeven, na de propaganda, die de 
Ilociaal-democraten en de vakbeweging voor het "Plan van de Arbeid" 
hebben gevoerd, deze eisen niet nog eens te onderstrepen. 

Maatregelen tegen huurverhoging door instelling van 
huurcommissies. 

Ook hier behoeven we op de wenselijkheid niet nader in te gaan. 
De huren zijn in het algemeen nog weinig gestegen, doch de stop
zetting van de woningbouw en het oplopen van de prijzen doen ver
wachten, dat de stijging niet lang meer op zich zal laten wachten. 

Overname door de regering van alle voorraden en 
de gehele opbrengst van industrie, landbouw en vee
teelt, zowel als van de invoer van alle noodzakelijke 
levensmiddelen en gebruiksartikelen voor de werkende 
massa s. 

Deze eis is de enige waarborg, dat er geen ongewenste achterhouding 
van voorraden en dat er geen prijsopdrijving plaats vindt. We hebben 
gezien, dat de maatregelen, die de regering nu zelf voorstelt, reeds van 
te voren door haar worden aangekondigd als niet voldoende. We zagen 
de frasen van de "noodzakelijke stijging", van "geoorloofde stijging" 
en "strafbare stijging" optreden. Doch geen enkele garantie voor een 
behoorlijk vasthouden van het prijspeil. Dat kan inderdaad alléén maar, 
indien de regering de gehele productie en de voorraden direct onder haar 
eigen beheer brengt. Het is duidelijk, dat voor dat geval de uitvoering 
niet in handen mag zijn van de huidige belanghebbende .. deskun
digen", die in de regeringscommissies en controle-apparaten zitten. 
Een goede controle wordt niet verkregen door hen, op wie controle 
moet worden uitgeoefend; een goede controle kan slechts uitgaan van 
hen, die belang bij deze controle hebben, van de arbeiderspartijen en 
valwrganisaties, van de vertegenwoordigers van middenstand en van 
boeren! Controle is geen kwestie van .. deskundigheid" alléén, maar ooi, 
een kwestie van levensbelang; controle is een stuk klassenstrijd op 
zichzelf! 
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Verdeling van de pmducten door de kleinhandel en 
de arbeiderscoöperaties zonder rantsoenering, onder 
uitschakeling van de groothandel. 

\\" e zagen in het voorafgaande, dat het vooral de groothandelsprijzen 
zijn, die het eerst en het sterkst oplopen. We zagen, dat ook de 
regering ziet, dat hier de wortel van het prijsstijgingskwaad kan worden 
gevonden. Is het nu niet een zaak van het eerste belang, dat deze groot
handel wordt uitgeschakeld? Niet, dat men zal moeten ophouden met 
in het groot in te kopen en te verkopen; doch men moet de thans 
oncontroleerbare winstschakel van de groothandel uitbannen, teneinde 
de prijzen zo goed mogelijk te kunnen regelen. De maatregelen achteraf, 
die de regering voorstelt, zijn niet voldoende. Bovendien, wat ver
staat men onder gerechtvaardigde winsten en dito "winstmarges"? 
In bepaalde bedrijven acht men een winst van 20-100 o/o in tijden 
van oorlog heel normaal! En dan kan men over die "marges" gaan 
redelmvelen en het einde is, dat er niet wordt ingegrepen. Daarom is 
er slechts één juiste en volledig te controleren wijze van bestrijding 
van de "groothandels poliep", n.l. de uitschakeling T 

Dekking van het verschil met de marktprijzen door 
het Rijk. 

Hier komen we tenslotte aan een van de belangrijbte problemen, 
n.l. aan de financiering van de maatregelen. De reactionaire bladen, 
politici en ministers willen slechts één wijze van financiering. N.l. de 
finan6ering door de werkende massa. Geen loonsverhoging, doch 
behoud van de winsten. Geen voldoende prijzenpolitiek doch "gecon
troleerde" stijging der prijzen, die dan het zwaarst drukt op de 
Ideine inkomens. In het algemeen - sparen van de winsten der onder
nemers en beleggers en verlaging van het levenspeil der massa. Deze 
politiek vindt in de communisten haar felste tegenstanders. Wij wensen 
in overeenstemming met de belangen der werkende bevolking, dat de 
lonen en de prijzen met elkaar in overeenstemming zullen blijven. 
Betekent het dan, zoals de N.R.Crt. en anderen zo gevoelvol jammeren, 
een in fIat ie; betekent dat een voortdurende stijging van de lonen 
en verminderde Iwopkracht van de lonen 7 Dat betelcent het geenszins. 
De drukkerij van de Nederlandse Bank zal niet harder behoeven te 
draaien. Wij eisen n.l., dat de prijzen niet verder zullen stijgen en 
dat mogelijke verschillen tussen het niveau van de wereldmarkt het 
niveau van de binnenlandse markt zullen worden gedekt uit de in
komens der "draagkrachtigen". Laatder ij I, en bet a Ie nT 
Dat is de grondeis van de communisten; dat is het eerste belang voor 
het werkende volk T G e e n i n f I a t i e, m a a r v e r m i n d e r i n g 
v a n d e w i n s t e n T G e e n p r ij s s t ij g i n g, m a a r v o I I e d i g e 
b e h e e r s i n g v a n d e p r ij z e n e n d e p r o d u c t i e d o o r d e 
r e g e r i n g, o n d e r c o n t r o I e v a n d e o r g a n e n v a n h e t 
V 0 lkT 



Buitenlands Overzicht 

door FINlAND 
Mr. A. JACOBS 

Er zijn mensen, die u zo argeloos en naïef iets vrag·en kunnen, dat 
het niet alleen aardig is, maar ook leerzaam. Zo vroeg mij dezer dagen 
een vriend, die meer cultureel en justitieel dan politiek ingesteld is, 
het volgende: 

.. Leg mij dit toch eens uit - waarom is er in de wereld zo'n ont
zaglijke opwinding over Finland? 11{ lees in de kranten over politici 
en schrijvers in vele landen, die boze redevoeringen houden en boze 
stukken schrijven over een arme kleine Westerse democratie, die door 
slechte Mongoolse horden wordt overvallen - en ik dacht eigenlijk. 
dat juist de Finnen Mongolen waren en dat de Russen volkenkundig 
geredeneerd veel meer .. familie" van ons zijn dan zij. Niet dat die 
familieband me zoveel schelen kan, maar je vraagt je toch af: waarom 
draaien ze de dingen om? En dan lees ik, dat de Finnen moeten 
worden geholpen, omdat ze aangevallen zijn." 

.. Dan herinner ik me, dat de Chinezen in de afgelopen tien jaar 
nogal eens aangevallen zijn door Japan en dat ze van de landen, waar 
de mensen zich nu zo opwinden, maar een schimmetje hulp gekregen 
hebben, en dan nog tegenstribbelend, en dat ze eigenlijk alleen maar 
echt flink hulp gekregen hebben van de Russen." 

.. En dan herinner ik me, dat de Abessiniërs een paar jaar geleden 
aangevallen werden door Italië, en dat Engeland en Franhijk, die 
koloniën vlakbij hebben, hen zo goed hebben kunnen helpen, met 
wapens en zo, of door er troepen heen te sturen, of door het Suez
kanaal te sluiten voor de Italianen, en dat ze niets van dat alles gedaan 
hebben, en alleen maar in schijn wat "sancties" hebben toegepast, niet 
eens de enige, die doeltreffend had kunnen zijn, de olie-sanctie." 

.. En dan herinner ik me, dat de Spanjaarden een paur jaar geleden, 
met behulp van een aantal rebellen, die de aanvaller in de kaart 
speelden, werden aangevallen door Italië en door Duitsland, en dat 
de landen, waar de regeerders en sprekers en schrijvers zich nu zo 
opwinden, toen alles hebben gedaan om de aanvallers te helpen door 
iets wat ze "non-interventie" noemden, en dat het eigenlijk alleen weer 
de Russen waren, die zo goed en zo kwaad als het ging (het was hun 
niet zo gemakkelijk om in de buurt te komen) die Spanjaarden ge
holpen hebben met dingen om tegen hun aanvallers te kunnen vech
ten - en dat werd die Russen dan nog kwalijk genomen ook!" 

.. En dan herinner ik me, dat er zulke gruwelijl{c luchtbombarde
menten zijn geweest, in China, in Abessinië (de jonge Mussolini heeft 
daar zo lekl{er sadistisch over geschreven) en in Spanje, en dat de 
kranten, die ik lees, daar zo bijzonder zelden en weinig over schreven -
waarom eigenlijk?" 
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NOG MEER HERINNERINGEN 

.. En dan herinner. ik me - werkelijk, kerel. de herinneringen be
stormen me - dat de Oostenrijkers door Duitsland werden overvallen. 
juist toen en omdat ze een volksstemming gingen houden om de wereld 
te vertellen, dat ze vrij wilden zijn. En er was niemand, die een vinger 
voor ze uitstak." 

.. En weet je nog - mijn goede vriend werd nu bijna plagerig in 
zijn toon - dat er eens een land bestond, dat T sjecho-Siowakije heette? 
En weet je nog, hoe Duitsland daar eerst de schil afplukte, zodat de 
Tsjechen zich later niet meer zouden kunnen verdedigen - en hoe 
diezelfde staatslieden, die nu zo tekeer gaan vanwege Finland, meneer 
Chamberlain en meneer Daladier (om van meneer Mussolini te zwijgen) 
toen meneer Hitier zo netjes geholpen hebben om die schil eraf te 
plukken, en hoe ze hemel en aarde bewogen hebben om de Russen 
buiten die hele zaal{ te houden, omdat ze bang waren, dat die niet 
mee zouden doen en liever de Tsjechen zouden helpen hun onafhan
kelijkheid te bewaren?" 

.. En ik herinner me nog best, dat daarna heel Tsjechoslowakije eraan 
ging, en dat toen op Goede Vrijdag de Albanezen door de Italiaanse 
vloot gebombardeerd werden en in een ommezientje als vrij volk van 
de kaart gemept, en herinner je je nog, hoe hartstochtelijl{ meneer 
Chamberlain en meneer Daladier en de paus, die nu over Finland ook 
zo opgewonden is, daarin hebben berust? Ja, dat was een mooie tijd." 

.. En al~ ik me dat dan allemaal nog eens goed heb herinnerd en 
me er werkelijk zelf een beetje boos om heb gemaakt, dan vraag ik me 
toch wezenlijk af: waarom is er dan eensklaps in dezelfde kringen, die 
al die jaren zo lauw en onverschillig zijn geweest als het om de 
Chinezen, de Abessiniërs, de Spanjaarden, de Oostenrijkers, de Tsje
choslowaken en de Albanezen ging, nu eensklaps zo'n dolle woede en 
zo'n hartstocht om te helpen, nu een deel van het Finse volk - en 
juist dat deel. dat (zoals ook in een groot Amsterdams blad is betoogd) 
al die jaren een slechte en gevaarlijke buur voor de Sowjet-Unie is 
geweest - ruzie heeft met een ander deel van dat volk en met de 
Sowjet-Unie, waarmee dat laatste deel bevriend is?" 

"Leg me dat toch alsjeblieft eens uit", smeekte mijn vriend, die, 
zoals de lezer gemerkt zal hebben, aardig op de hoogte was van de 
feiten, al was hij dan politiek ongeschoold. 

\\'AT IS HET VERSCHIL? 

Ik was een beetje moe geworden van zijn opgewonden toespraak. 
maar ik wilde toch proberen hem te helpen. En il{ antwoordde dit: 

Als je eens goed samenvat wat je allemaal verteld hebt, dan valt 
je misschien iets op. Wie waren de landen, waartegen Engeland en 
Frankrijk zich hadden moeten wenden, als ze in al die genoemde 
gevallen de aangevallene hadden moeten helpen? Dat waren Japan, 
Italië en Duitsland, een ongeveer-fascistisch, een fascistisch en een 



Mr. A. J ACOBS FINLAND 

nationaal-socialistisch land. Maar de regeerders in Engeland en 
Frankrijk. en in elk geval de mensen, die in werkelijkheid aan de 
touwtjes trekken, voelden er niets voor om tegen landen met zulk een 
regime te \echten, zolang zij nog de hoop hadden. Duitsland en Japan 
tegen de Sowjet-Unie te kunnen opjagen. 

Nu bij Finland evenwel staat de zaak heel anders. Door het witte 
regiwe van baron Mannerheim en zijn vrienden te helpen, zoals de 
Duitsers dat predes zo deden in 1918, hopen de regerende hingen in 
Engeland en Frankrijk en al diegenen, die zich daarmee naar de geest 
of naar de geldbuidel verwant voelen, een slag toe te brengen aan de 
eerste socialistische staat op aarde, wiens bestaan alleen reeds een 
voortdmende uittarting is van hun afstervend stelsel. en tevens een 
nieuw front te vormen voor een aanval op Duitsland. Er zijn mensen 
genoeg, J:e dat eerlijk erkennen. Üp een treffend-eenvoudige wijze heb 
ik het erkend gezien in ... een ingezonden stuk in een rose Haags week
blad voor de betere standen. Dat was een antwoord op een ander 
ingezonden stuk, waarin betoogd was, dat de mensen, die nà geld 
geven voor baron Mannerheim, er beter aan zouden doen, te denken 
aan de nood, die in Nederland geleden wordt. Ge bel<ijkt de zaak 
verkeerd. zo heette het in dat openhartige antwoord. ..Degenen, die 
een hele of halve ton aan Finland schenken. denken daarbij niet in 
de eerste plaats aan Finse noodlijdenden, maar aan het Finse leger, 
dat strijd voert tegen het Westwaarts opdringende bolsjewisme. Het 
bolsjewisme is een bedreiging voor de bezitters, en degenen, die halve 
tonnen te missen hebben, behoren over het algemeen tot die groep. 
Zo'n halve ton is dus een soort risico-dekking en heeft niets met lief
dadigheid te maken ... Het is alles een kwestie "'~n percenten". 

KLASSE-INSTINCT 

Het dient erkend. dat deze inzender in het rose-weekblad-met-de
aard•rte-inhoud in zeer kort bestek heel duidelijl< het klassenstrijd
karal<ter van de huidige strijd in Finland belicht heeft. Jl< heb dezer 
dagen in een verheerlijkende biografie van baron Manoerheim (die in 
z'n jonR"e jaren met animo het tsarisme diende. want dat was ook wel 
Russisch. maar stond aan de "goede zijde" in de klassenstrijd) ge
lezen, dat hij indertijd. na duizenden Finse arbeiders te hebben laten 
afslachten (dat heet dan: na het "rode gevaar" te hebben bedwongen), 
niets liever had gewild dan ook nog een bloedbad aanrichten in 
Petrograd (zoals Leningrad toen heette). Voor deze man en zijn kor
nuiten is een vrij Finland nooit een ideaal geweest. Neen. zij dienden 
met graagte ieder regime, dat paraat stond ter onderdrukking van de 
arbeiders en ter stuiting van de maatschappelijl<e vooruitgang. Dat kon 
het tsarisr-e zijn of het Pruisische jonkerdom of het Britse imperialisme, 
dat was hun om het even. En dáárom worden een Mannerheim en 
een kidnapper-generaal Wallenius thans in een veile pers voorgesteld 
als reine aartsengelen-met-het-zwaard, die de nobele heirscharen van 
de particuliere eigendom der productiemiddelen thans wi!Ien voorgaan 
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in de kruistocht tegen Moskou, via Leningrad - zoals het geprofeteerd 
staat in de .. Times", jaargang 1919. En dáárom sturen de Nederlanders, 
die onbekend wensen te blijven, hun ton of hun halve ton, of, als ze 
wat kleiner behuisd zijn, hun tientje of hun riks naar Finland. Want 
wat men van hen ook moge zeggen, hun klasse-instinct is zuiver en zij 
beseffen wat risico-dekking betekent. 

DE UITERSTE NOODZAAK 

Maar daarom is de zaak tevens ook zo duidelijk als men haar van 
de andere zijde van de barricade, van de Sowjet-zijde, van de arbei
derszijde, beziet. De Sowjet-Unie heeft geweigerd zich te laten mee
sleuren in de imperialistische oorlog, en zij heeft. uiteraard, van die 
oorlog, toen hij eenmaal uitgebroken was, gebruik gemaaid om haar 
eigen positie, d.w.z. de positie van het socialisme in de wereld. te 
versterken. Zij heeft daarbij terstond ontzaglijke successen kunnen 
boeken. Zij heeft de nog onder Pools regime levende gebieden van 
Oehaine en Wit-Rusland gevoegd bij het socialistische deel der 
wereld. Zij heeft zich - zonder ook maar iets te ondernemen tegen 
de politieke en economische structuur van Letland, Estland en Litauen, 
sterke militaire posities in die landen verzekerd, die ertoe bijdragen 
de veiligheid van de Sowjet-Unie en dus mede van het wereld
proletariaat, te vergroten. Zij heeft datzelfde ook gewild met betrekking 
tot Finland. Door de tegenstand van de Mannerheims en de sociaal
democraten, die daarmee samenwerkten, kon dat doel niet op vreed
zame wijze worden bereikt. Welnu, de feiten hebben aangetoond en 
tonen nog iedere dag aan, dat de kapitalistische wereld Finland heeft 
gezien als springplank voor een nieuwe interventie-oorlog tegen de 
Sowjet-Unie. Men heeft dit kleine land, dat een goede buur voor de 
Sowjet-Unie had kunnen zijn, als het beter geleid en minder misleid 
ware, volgepropt met wapens. - "Verwacht van mij niet, dat ik zeg 
waar de kanonnen vandaan komen", heeft de Belgische generaal 
Badoux, een der bouwers van de Mannerheim-linie, gezegd, maar wij 
weten het wel; zij komen, net als de militaire instructeurs, uit landen 
als Italië zo goed als uit Engeland, Frankrijk, België en Zweden. 

Men is te Moskou niet gek; men wist er eind November zeer wel. 
dat het seizoen en het terrein allerongunstigst waren voor een veld
tocht in Finland. Dat men, toen met de hoofdige lieden te Helsinki 
geen accoord te sluiten viel. toch tot die veldtocht besloot, is een bewijs 
te meer - een bewijs uit het ongerijmde als je wilt - van de onver
mijdelijkheid van deze strijd. En dat men gebruik heeft gemaakt van 
de staat van oorlog tussen de imperialistische staten om de risico's 
voor de volken der Sowjet-Unie zoveel mogelijk te verminderen, is 
niet anders dan een daad van wijs beleid. 

In laatste instantie ziet men thans in Finland gebeuren wat Lenin 
reeds tijdens de wereldoorlog als mogelijk veronderstelde voor het geval 
het socialisme in één land de overwinning zou hebben behaald ... Het 
zegevierende proletariaat van dat land", zo schreef hij, .. zou zich na 
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de onteigening der kapitalisten en nadat het in eigen land de socialis
tische productie georganiseerd heeft, tegenover de overige kapitalistische 
wereld stellen, de onderdrukte klassen van andere landen op zijn 
lmnt brengen, in die landen tot opstand tegen de kapitalisten aan
sporen e n i n g e V a I V a n n 0 0 d z e I f s m e t m i r i t a i r e 
kracht tegen de uitbuitersklassen en hun staten 
optreden." (Lenng, "Over de leuze der Ver. Staten van Europa", 
Verz. Werken, Deel V). 

Dit "geval van nood" heeft zich thans voorgedaan, met betrekking 
tot Finland. De Finse volhregering steunend, treedt de Sowjet-Unie 
met militaire kracht op tegen de Finse uitbuitersklasse, die harerzijds 
gesteund wordt door de overige kapitalistische wereld voorzover die 
niet door Moskou' s beleid tot neutraliteit gebracht is. 

Begrijp je nu de opwinding in die kapitalistische wereld? 
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door 

A. STRUIK 

DE STRIJD VOOR EEN 
VRIJ INDONESIË 

De huidige oorlog heeft de herverdeling van het koloniale bezit van 
de imperialistische mogendheden aan de orde gesteld. De strijd tussen 
Engeland en Frankrijl, enerzijds en Duitsland anderzijds gaat immers 
in wezen om een nieuwe verdeling van de wereld in invloedssferen, 
koloniën en grondstoffengebieden. 

Dat betekent, dat ook de Nederlandse bourgeoisie zich voorbereidt 
op aanslagen op haar rijk koloniaal bezit. Met grote nadruk worden 
dan ook de vraagstukken van nieuwe vloot- en luchtvlootplannen in 
Nederland aan de orde gesteld. Leidinggevende bladen, zoals de 
Nieuwe Rotterdamse Courant, bepleiten de noodzakelijkheid van de 
bouw van grote slagkruisers. Ze wensen, dat de Nederlandse bour
geoisie onafhankelijk wordt van de Engelse vloot bij de verdediging van 
Indonesië. Hier ligt wel één van de voornaamste bronnen van oorlogs
gevaar voor het Nederlandse volle de Nederlandse bourgeoisie bereidt 
zich voor om ook met wapengeweld "haar" koloniën te verdedigen. 
De Nederlandse soldaat die gemobiliseerd is, kan er zeker van zijn, 
dat de vraag of hij actief aan de hijgsbedrijven zal moeten deelnemen, 
er voor een belangrijk deel van afhangt of dit nodig wordt geacht door 
de leidende kringen der Nederlandse bourgeoisie met het oog op het 
behoud van de koloniën. 

De Nederlandse gewapende macht is een werktuig tot instand
houding van het huidige "Rij!, der Nederlanden", dus een rijk met 
koloniën, en het feit, dat dit rijk berust op nationale afhanhlijkheid en 
onvrijheid voor het grootste deel van zijn bewoners; vergroot het oor
logsgevaar voor de bewoners van dit rijk. 

De strijd voor de zelfstandigheid van Indonesië is dus een onmis
baar deel van een doeltreffende strijd voor het behoud van de vrede 
in Nederland. 

Zij, die Nederland buiten de oorlog wensen te houden, moeten het 
dus toejuichen, dat in Indonesië zelf onder invloed van de veranderde 
wereldsituatie een opleving valt waar te nemen in de nationale be
weging, die in zijn doeleinden naar het recht van nationale zelfbe
schikking voor Indonesië streeft. 

Aan Indonesië is de huidige oorlog in \,\; est-Europa niet ongemerkt 
voorbijgegaan. Een verlevendiging van de politieke activiteit is onmi•
kenbaar. Uit de bestaande Indonesische politieke partijen is door samen
werking een nieuwe kracht ontstaan, de Gaboengan Politiek lndonesia 
(de Nationale Concentratie, afgekort Gapi). 

Zeven politieke partijen hebben zich hierin verenigd, te weten: de 
Parindra, de Gerindo, de politieke partij der Minahassa, de partij Islam 



A. STRUIK DE STRIJD VOOR EEN VRIJ INDONESIË 

lndonesia, de inheemse Katholieke Partij, de Pasoendan (politieke 
partij van West-Java) en de Partai Sarekat lndonesia. Deze Nationale 
Concentratie heeft in haar vergadering van 19 September 1939 een 
manifest samengesteld. waarin de aangesloten partijen .. in verband met 
de internationale gebeurtenissen" vaststellen, .. dat met den dag de 
gevaren groter worden, die de veiligheid van het Nederlands-Indisch 
gezag en van de Indonesische samenleving bedreigen". Zij menen, dat 
het gewenst is, dat er samenwerking bestaat tussen het Nederlandse 
en het Indonesische volk en .. dat deze samenwerking zal moeten worden 
verluegen langs de weg van verlening van nieuwe en meerdere rechten 
aan het Indonesische volk". Zij verlangen in dit manifest een staats
regeling, .. waarbij de regering voor haar beleid verantwoording schuldig 
is aan het door en uit het volk gelwzen parlement." De leden der aan
gesloten partijen zullen geen zelfstandige actie voeren, maar slechts 
handelen in Gapi-verband, terwijl tevens uitdrukkelijl< verklaard werd, 
dat men samen wenste te werken met andere Indonesische organisatiE-s. 
Uit de formuleringen van dit manifest is op te maken, dat deze Natio
nale Concentratie zich niet uitdrukkelijk keert tegen het Nederlandse 
imperialisme. Immers het manifest verklaart, dat .. als een parlement 
binnen een tevoren vastgestelde tijd tot stand komt, de Gapi bereid is 
het Indonesische volk op te wekken tot steunverlening (aan Nederland) 
in de meest uitgebreide zin van het woord." 

Dit manifest wijst duidelijk op het karakter dezer Nationale Con
centratie. Men heeft hier te doen met een burgerlijk-nationale be
weging, ter verkrijging van een parlement, om zo een einde te maken 
aan de toestand van staatkundige rechteloosheid van het Indonesische 
volk. Dat deze eis wordt gesteld is toe te juichen. De strijd om de 
verwezenlijking van deze eis kan een machtig middel zijn om de massa's 
van Indonesië te mobiliseren voor hun belangen en kan een inleiding 
worden voor actieve strijd voor de nationale zelfstandigheid. De burger
lijk-nationale en feodale elementen in de leiding der Nationale Con
centratie blijken echter bereid deze strijd voor de nationale onafhanl,e
lijkheid prijs te geven en het Nederlandse imperialisme in zijn moeilijk
heden waarin het door de huidige oorlog is geraakt, de behulpzame 
hand te bieden, indien zij door een Indonesisch parlement de gelegen
heid krijgen hun machtspositie tegenover het eigen volk te ver
beteren. 

De Nederlandse bourgeoisie maakt echter voorlopig nog geen aan
stalten, staatkundige hervormingen in Indonesië in te voeren. Zij vol
hardt bij haar oude koloniale politiek. waarbij zij niet bereid is con
cessies, die iets om het lijf hebben, aan de burgerlijke nationalisten van 
Indonesië te doen. 

De nationale beweging gevoelt echter, dat de moeilijl,heden, waarin 
de Nederlandse bourgeoisie verhert. een gunstiger gelegenheid voor de 
verwezenlijking van de doeleinden der nationale beweging scheppen 
dan voorheen. De actie voor een parlement is dan ook krachtig aan
gepakt. De Gapi heeft op 24 en 25 December te Batavia het .. Congres 
Ra'jat lndonesia" ( .. Indonesisch Volkscongres") bijE-engeroepen, waar-
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aan alle Indonesische partijen en andere organisaties konden deel
nemen. Niet minder dan 26 organisaties hebben hun afgevaardigden 
naar dit congres gezonden, waaronder naast de bovengenoemde 7 poli
tiel(e partijen zich verschillende vakverenigingen, o.m. de vakcentrale 
P.V.P.N .. de Pandhuisbond en de Bond van Gemeente-arbeiders te 
Batavia, massa-organisaties zoals de Moehamadiah (Culturele lslamie
tische organisatie), vrouwen- en studenten-organisaties bevonden. Ook 
de grote boerenorganisatie van Soerakarta (onder feodale leiding) was 
vertegenwoordigd. Dit congres was bijeen geroepen met een oproep, 
waarvan de centrale leuze was: .. Een parlement voor Indonesië". 

Aan de bijeenroeping van het congres ging vooraf een z.g. "moment
actie" voor een Indonesisch parlement, op 17 December ingezet door 
een reeks van openbare vergaderingen in bijna 100 plaatsen, niet alleen 
op Java, maar ooi( op Borneo, Sumatra en Celebes, die op vele plaatsen 
een massaal karakter kregen. Deze vergaderingen, waaraan door ruim 
8o.ooo personen werd deelgenomen, spral(en zich alle in een motie 
voor een parlement voor Indonesië uit. 

Het Indonesische Volkscongres beperkte zich niet tot het populari
seren van deze leuze alleen. Het besprak o.a. ook het immigratie
vraagstuk. het gebruik van de Indonesische eenheidstaal (de .. Bahasa 
lndonesia") in de vertegenwoordigende raden, het adatrecht. Het be
sloot tot het permanent verklaren van het Congres en stelde het natio
nale lied en de nationale vlag vast. 

Üp de openbare vergadering te Batavia, die op het Congres volgde, 
werden massa-eisen besproken, zoals de eis van een vastgesteld mini
mum-loon, terwijl ook een uitvoerige inleiding werd gehouden over de 
economische toestand van het Indonesische volk. 

Een en ander wijst op het groeiend inzicht, dat de grootst mogelijke 
eenheid van de nationale beweging in de strijd voor haar doeleinden 
geboden is. 

De tactiek van het volhfront, onmogelijk geworden in de imperialis
tische landen door het verraad van de sociaal-democratie en haar onder
steuning van de oorlog, is in de koloniale landen in de bevrijdingsstrijd 
een noodzakelijkheid. De vorming van de Nationale Concentratie moet 
als een stap in de richting naar aan anti-imperialistisch volksfront 
worden begroet, al spelen thans nog uiterst reactionaire elementen in 
de leiding der Gapi een rol. Zo was het zeer kenmerkend, dat op het 
nationale congres de voornaamste leuze: een parlement voor Indonesië 
toegelicht werd door de reactionaire nationalist Dr. Soekiman, een voor
stander van samenwerking van de nationale beweging met het Japanse 
imperialisme. Het massale bezoek van de voorbereidende vergaderingen 
tot het Nationale Volkscongres wees er op, dat de vooruitstrevende ele
menten uit de arbeidersklasse en uit de boeren de actie der Gapi onder
steunen. Verschillende sprekers op deze vergaderingen zetten dan ook 
de noodzakelijkheid van het verkrijgen van meerdere democratische 
rechten voor het Indonesische volk in zijn strijd om een beter levens
bestaan uiteen, maar tegelijkertijd klonken op sommige dezer vergade
ringen bedenkelijk reactionaire !danken. In Cheribon ging zelfs een 
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Indonesisch sprei,er zover om in de vergadering, die door 1000 per
sonen bezocht was, het "nationalisme" van Hitier in Duitsland ten 
voorbeeld te stellen. 

Er bestaat ernstig gevaar, dat de nationale beweging in Indonesië, 
als ze onder de leiding blijft staan van dergelijke reactionair-burgerlijke 
elementen, een werktuig wordt in handen van het imperialisme. Er 
werken feodale en burgerlijke elementen in, die bereid zijn in dienst 
van het Japanse of Duitse imperialisme op te treden. Maar nog talrijker 
zijn de elementen, die een handeltje willen drijven op de ruggen 
van de Indonesische noodlijdende massa's met het Nederlandse impe
rialisme. "Geef ons enige rechten en de mogelijkheid iets van de 
schatten, die gij uit het Indonesische volk perst, in onze zakken te 
steken," zo zeggen deze elementen tot het Nederlandse imperialisme, 
"en wij zijn bereid om er voor te zorgen, dat het Indonesische voJI, een 
willoos werktuig is in Uw handen." Hierbij zweeft hun het voorbeeld 
voor de geest van bepaalde corrupte elementen in de Franse en Engelse 
koloniën, die in ruil voor enige voorrechten bevorderen, dat koloniale 
troepen de belangen van het vreemde imperialisme aan de fronten in 
Frankrijk gaan verdedigen. Wil de oplwmende massa-beweging in 
Indonesië zich ontplooien in een beweging ten bate van het Indone
sische volk, dan is het noodzakelijk, dat de vertegenwoordigers van het 
volk zelf, dus de vertegenwoordigers van de arbeiders- en boerenorga
nisaties een vooraanstaande en steeds belangrijker positie in de leiding 
der nationale beweging veroveren. 

Reeds thans is te bemerken, hoe het vele figuren uit de "Nationale 
Concentratie" zelfs geen ernst is met de leuze: Een parlement voor 
Indonesië. Met opzet houden zij deze leuze algemeen. Zij concre
tiseren deze eis niet; zij zwijgen over het algemene kiesrecht voor 
mannen en vrouwen, dat noodzakelijk is, over het invoeren van demo
cratische rechten, zoals vrijheid van drukpers, vereniging en vergade
ring, zij strijden niet voor de opheffing van de exorbitante rechten van 
de gouverneur-generaal, op grond waarvan nog steeds en vrijwel onge
merkt de beste vertegenwoordigers van het Indonesische volk op 
administratieve wijze, dus zonder vonnis, voor onbepaalde tijd naar het 
in de oerwouden van Nieuw-Guinea gelegen verbanningsoord van de 
Boven-Oigoel worden gezonden. Zij strijden niet voor de opheffing 
van de bepalingen, die het de arbeiders practisch onmogelijk maken, 
om door staking kracht aan hun eisen ter verbetering van hun arbeids
voorwaarden bij te zetten. 

En de huidige toestand dringt als het ware de Indonesische volks
massa's tot de strijd voor hun directe belangen. De loonstandaard is zo 
laag, de levensvoorwaarden van de boeren zijn zo tot het uiterste neer
gedrukt, dat de stijging van de prijzen der eerste levensbehoeften niet 
anders dan catastrophaal zal moeten werken; en de duurte doet zich 
reeds voelen I Verschillende organisaties van het volk hebben al pogin
gen ondernomen om zich tegen de duurte te verweren. Reeds zijn 
duurtecommissies gevormd en hebben verschillende vakverenigingen van 
ambtenaren en ander overheidspersoneel het verzoek tot loonsverhoging 
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ingediend. Deze verzoeken zijn tot nu toe geheel en al afgewezen. De 
regering immers - de intrede van sociaal-dernocraten in de Neder
landse' regering heeft hierin natuurlijk niet de minste wijziging ge
bracht - zet haar politie!, ter bescherming van de grote monopolie. 
winsten en de winsten van de grote imperialistische ondernemingen 
(petroleum, tin, enz.) onverdroten voort. Reeds worden oorlogswinsten 
gemaakt en de heren hopen op meer, zoals uit het Voorlopig Verslag 
van de Tweede Kamer over de Indische begroting van 1940 uit het 
volgende betekenisvolle zinnetje blijlü: .. Terwijl het bedrijfsleven hier 
te lande van de oorlogstoestand een remmende invloed ondergaat, mag 
verwacht worden, dat Indië zal profiteren van de grotere behoefte der 
wereld aan grondstoffen, van een stijging der prijzen van vele stapel
producten, waarvan reeds thans de tekenen zich beginnen te ver
tonen, en van een verhoging van het rendement van zijn scheepvaart
verbindingen op niet-Europese landen." 

De heren verwachten groter winsten, en dat deze er reeds zijn. 
blijkt wel uit de mededeling van andere leden, die op een zoveel moge
lijk bespoedigen van het tot stand komen van een heffing op oorlogs
winsten aandringen, omdat het wel vast staat, dat een aantal bedrijven 
in Indonesië deze reeds hebben gemaakt. 

Als in het Voorlopig Verslag wordt opgemerkt, dat "Indië zal 
profiteren", wordt niet Indonesië bedoeld of het Indonesische volk maar 
de ondernemingen in Indonesië in niet-Indonesisch bezit, waarvan de 
winsten buiten Indonesië terechtkomen. 

De gevolgen van de duurte in Indonesië: grotere winsten voor be
paalde imperialistische ondernemingen en zwaardere drul, op het volk. 
bevestigen het algemene verschijnsel. dat door de oorlog de tegen
stellingen tussen de belangen van het Indonesische voll, en de Neder
landse overheersers toenemen en dat daardoor de noodzakelijkheid van 
strijd in Indonesië tegen het Nederlandse imperialisme toeneemt. Zowel 
ten gevolge van de grote verandering in de wereldpolitiek als tenge
volge van de binnenlandse verhoudingen geldt thans voor Indonesië, 
dat de vijand van het volk in de eerste plaats het Nederlandse impe
rialisme is en dat de koers van de nationale beweging van vóór het 
uitbreken van de imperialistische oorlog, om Indonesië in de eerste 
plaats te beschermen tegen de oorlogsdreiging van het Japanse en 
Duitse fascisme, onjuist is geworden. Zeker, deze imperialistische 
machten, en men kan er de Britse aan toevoegen, bedreigen Indonesië, 
maar de voornaamste vijand, waarvan thans het oorlogsgevaar uitgaat 
en die zijn belangen behartigt op kosten van het Indonesische volk, is 
het Nederlandse imperialisme en daartegen zal de strijd in de eerste 
plaats moeten worden gevoerd. 

Hieruit volgt, dat onder geen enkele vorm ondersteuning kan worden 
verleend aan de weermacht van het Nederlandse imperialisme. De ver
sterking van deze weermacht in Indonesië, waaraan thans gewerkt wordt 
en waarbij speciaal de luchtvloot en de vloot worden uitgebreid, dient 
in geen enkel opzicht de belangen van het Indonesische volk. maar is 
de gewapende macht van de onderdrukker. Het geldt dus niet alleen 
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te strijden tegen de politiek, om de kosten voor de leger- en vlootuit
breiding in Indonesië op het Nederlandse en Indonesische volk te 
leggen, maar te strijden tegen alle uitgaven voor de imperialistische 
weermacht. Onder de verhoudingen van de imperialistische oorlog is 
een leuze als: democratisering van het leger in Indonesië, b.v. door de 
opname van Indonesiërs in dit leger, of de invoering van dienstplicht 
voor Tndonesië, een verkeerde leuze, omdat zolang de koloniale ver
houdingen tussen Nederland en Indonesië blijven bestaan, deze weer
macht een imperialistisch karakter heeft, dus een wapen is in handen 
van de vreemde overheerser tegen het inheemse volk. 

Zowel in Nederland als in Indonesië zal dus de leuze, waaronder 
de volbmassa .. < voor hun belangen strijden, moeten zijn: Geen cent 
voor de imperialistische weermacht. 

Door de oorlogstoestand en door de intrede van sociaal-democraten 
in de Nederlandse n~gering, zal ook de houding moeten veranderen, 
die de Indonesische nationale volksbeweging inneemt tegenover de 
sociaal-democratie, in well{e vorm deze haar Iwloniale politiek ook 
moge !deden. De sociaal-democratie is door haar deelname aan de 
regering verantwoordelijk geworden voor de koloniale onderdrukking 
en voor de gruwelijke gevolgen, die deze voor het Indonesische volk 
heeft. fîeze sociaal-democratie, die in woorden opkomt voor de natio
nale zelfstandigheid van onderdrukte volken, houdt het Indonesische 
volk op de wijze der imperialisten voor - zoals onlangs in een artikel 
in .. Het Voll{" te lezen stond - dat het voor zelfstandigheid, en ook 
voor een parlement, nog niet rijp is. Maar ook als ze - bij monde 
van het Tweede Kamerlid Stokvis in dat zelfde .. Volk" -onder aan
moedigende woorden aan de nationale beweging de indruk van de 
brute afwijzing "an de vrijheidseisen voor het Indonesische volk poogt 
weg te werken, is het er haar om te doen contact te houden met de 
reactionaire elementen in de nationale beweging in een noging deze 
dienstbaar te maken aan de belangen van het Nederlandse imperia
lisme. Zo was het het sociaal-democratisch bestuur van J,et N.V.V., 
dat hier te lande Dr. Soekiman als vertegenwoordiger der Indonesische 
vakbeweging heeft aanvaard, die zijn aard toonde door bij zijn terug
h~er in Indonesië lof te gaan toezwaaien aan... de minister van 
Koloniën Welter. 

Fen partij als de S.D.A.P .. die in de imperialistische oorlog feitelijk 
stelling heeft genomen aan de zijde van het Britse imperialisme, is 
duidelijl{er dan ooit tegenstander van de strijd van de koloniale vol
keren om hun bevrijding. 

Het werkende volk van Nederland echter heeft er meer dan ooit 
belang bij de nationale beweging in Indonesië te steunen en haar 
belwirnaam te zijn in haar strijd tegen het Nederlandse imperialisme. 
Het Nederlandse volk wenst buiten de oorlog te blijven. Het oorlogs
gevaar voor Nederland vindt zijn voornaamste bron in het !wloniale 
bezit der bourgeoisie en daarom is een doeltreffende vredespolitiek in 
Nederland onmogelijl{ zonder het strijden voor de leuze: Indonesië vrij! 
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HET TWEEDE 
MINISTERIE-DE GEER 

D. j. WIJ N K 0 0 P 

Nadat op 11 Nov. '25 het amendement-Kersten betreffende opheffing 
van het gezantschap bij het Vaticaan was aangenomen en daardoor 
het eerste Ministerie-Colijn reeds in hetzelfde jaar waarin het was 
opgetreden, was verslagen, trad na veel geboorte-weeën op 8 Maart '26 

het eerste Ministerie-De Geer als extra-parlementair Kabinet op. Reeds 
dit nood-ministerie was uiterst zwak. Het verdrag met België werd 
door de Eerste Kamer verworpen, en in de plaats van de reactionaire 
Van Karnebeek kwam toen de slappere, maar minder Entente-gezinde 
Beelaerts van Blokland bij Buitenlandse Zaken. Voor Binnenlandse 
Zaken kon men geen eigenlijk politiek Minister vinden en daarom 
werd de bekende liberaal-sportieve Mr. Kan met dit departement belast, 
waaronder toen ook nog Landbouw ressorteerde. 

Er was enig gedoe met Defensie, waarbij voor het eerst land- en 
zeemacht onder één leiding kwamen, voorbereiding - zij het dan 
onder zogenaamd democratische leiding van de Katholieke Minister 
Lambooy - van een nog groter imperialistisch Rijks-overwicht over 
de militaire verdediging van de Nederlandse heerschappij in Indonesië. 
De heer De Geer nam zelf evenals nu Financiën. en de wacht bij 
de belangen van de vaderlandse brandkast was dus verzekerd. De Geer 
was het ook die de sociaal-reactionaire heer Slotemaker de Bruïne voor 
het eer~t als Minister uitvond, oorspronkelij}, notabene bij het toen
malige Departement van Arbeid. Handel en Nijverheid, wat zo onge
veer zowel Economische als Sociale Zahn omvatte. Dit ministerie 
van Jhr. De Geer, die toentertijd het premierschap aan de toenmalige 
ex-Vrijzinnig-Democraat Limburg net voor de neus wegpikte, was wel 
zó zwak, dat het niet eens voor de kiezers dorst komen en daarom 
in Aug. '29 reeds vóór de periodieke verkiezingen zijn ontslag aan
bood. Ziehier een ietwat oppervlakkige, maar toch wel karakteristieke 
aanwijzing van de parlementairP situatie van het eerste Ministerie
De f'·eer, dat ten onder ging gelijk het ontstond, met weinig glorie. 

Om de betekenis van het tegenwoordige tweede Ministerie-De Geer 
te karakteriseren, dat op 10 Aug. '39 na de val van het 4e en se 
Ministerie-Colijn (25 Juli en 10 Aug.) optrad. hebben we in de eerste 
plaats de personen te bezien waaruit het bestaat en vooral de tijd 
waarin het ontstond. en dan natuurlijk de troonrede en de algemene 
be~c"houwingen over de staats-begroting en haar hoofdstukken, die van 
26 Üct. tot 21 Dec. zijn gehouden. 

Het personeel van het Ministerie is n i e t g e m a k I< e I ij k bij 
elkaar te halen geweest, al ging het wel gauw, en het zijn dan ook 
in zekere zin vogels van zéér diverse pluimage, al hebben ze natuurlijk 



D. J. WIJNKOOP HET TWEEDE MINISTERIE-DE GEER 

dit gemeen. dat ze allen even reactionair kunnen zijn als hun premier. 
De premier was bovendien op dat moment al een zeer rare vogel op 
deze plaats, omdat hij immers gestemd had t e g e n de afkeuring van 
het optreden van het hem voorafgaande Kabinet en toch maar de 
plaats van zijn voorganger, Colijn, innam. Zo is nu eenmaal de 
politiek van deze Jhr. De Geer, een nuance n.l. van Colijns politiek, 
met evenveel nadrul( echter op de nuance als op de voortzetting van 
diens reeactionair-imperialistische politiek. De begroting voor 1940, die 
Colijns mannen reeds klaar hadden is dan ook in hoofdzaak onver
anderd door het Kabinet-De Geer aangeboden; en alle begratings
beschouwingen van meer dan twee maanden lang en ook het optreden 
van de twee sociaal-democraten Albarda en Van den Tempel hebben 
daaraan natuurlijk niets veranderd. 

Maar we spreken nog over het personeel van het Ministerie. Een 
vaste gast is de oer-reactionaire heer van Boeyen gebleken, die al 
in de twee laatste Ministeries-Colijn zat. en ook nu bleef zitten, zowel 
om de woningbouw in de stad en op het platteland door middel van 
zijn bureaucratie zooveel mogelijl( te torpederen, als - en dat is zijn 
nieuwe functie - om de gemeenten, vooral de massale grote gemeenten, 
via het Ministerie van Binnenlandse Zal(en zoveel mogelijk van de 
reactionaire Rijh-politiek afhankelijk te maken. Dat heeft Van den 
Tempel n.b. toegelaten, hem op te dragen I Overigens heeft deze 
Minister van Boeyen bij de begratings-beschouwingen op zichzelf geen 
grote rol gespeeld. 

Voorts heeft De Geer uit het voor-vorige Ministerie-Colijn over
genomen de Minister voor Economische Zaken (en Landbouw) en die 
voor Koloniën, de heren Steenberghe en Welter. Van deze twee 
nco-reactionaire katholieken, die hun stokstijve politieke geloofsgenoten 
Goseling en Romme buiten het Ministerie lieten staan, zullen we het 
in deze beschouwing alleen over het beleid van Steenberghe behoeven 
te hebben. De heer Welter komt pas in Februari bij de begroting van 
Indonesië aan de beurt. 

Merkwaardig is het tweetal dat de heer De Geer opgepild heeft 
voor Buitenlandse Zaken en voor Defensie, de heren Van Kleffens 
en Dijxhoorn, beiden waarschijnlijk bekwame deslmndigen, maar 
liberaal (al behoren ze dan ook niet tot een bepaalde partij) en men 
weet wat dat tegenwoordig zeggen wil. Liberaal dat is het 'vVesterse 
imperialisme pur s a n g, zonder door enige sociale tendentie hoege
naamd verzwakt te zijn. En die twee liberale reactionairen staan dus 
met al hun bekwaamheid aan het hoofd van de op het moment naast 
Financiën en Economische Zaken allerbelangrijkste departementen: 
Defensie en Buitenland. 

Ook voor Justitie en Onderwijs vond De Geer twee politieke 
,.nieuwelingen": Gerbrandy, een niet geheel gedisciplineerd anti
revolutiona'r. maar die als Calvinist nog heel wat contra-revolutionaire 
sprongen zal vertonen; en Bolkestein, een vrijzinnig-democraat, met 
grote tamtam aangekondigd, maar al direct evenals indertijd Mr. 
Marchant voor het volks-onderwijs een uiterst gevaarlijk heerschap 
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gebleken. Maar daarover straks nog iets. 
Ten slotte de heren Albarda en Van den T ernpel om het ministeriële 

stel te completeren, eigenlijk in zekere zin als gijzelaars in het Minister:e 
gekomen, om er voor te waken dat in de geweldige tijden van nu en 
die komen, de arbeiders en kleine middenstanders, voorzover zij die 
althans beheersen, de imperialistische avonturiers in hun voor het 
Nederlandse volk zo uiterst gevaarvolle politiek niet tussen de benen 
zullen lopen. En daarmee komen we dus op het tweede en belangrijkste 
punt: de omstandigheid waaronder het Ministerie-De Geer eigenlijk 
optrad. 

Leest men de meest officiële commentaren dan was de reden van 
aftreden van het voor-laatste Ministerie-Colijn, en dus intrinsiel( ook 
van het niet-slagen van het laatste, de werkloosheidspolitiek. De 
historie heeft al bewezen dat het niet waar is, want het l'vlinister;e
De Geer-Van den T ernpel zet bijna tot in kleinigheden de verarm in gs
politiek der grote massa's van het Westhof-program op dit geb:ed 
voort. Niet ten onrechte moet zelfs een groot-kapitalistisch roepende in 
de woestijn als de heer Sickesz in zijn .. Quo Vadis" erop wijzen dat 
ook deze zgn. democratische regeerders slechts .,armoede in plaats van 
arbeid" brengen. 

Van andere kant heette het dan ook. dat niet de werkloosheidspolitiek 
maar de finantiële politiek van Colijn de oorzaal{ van zijn ministeriële 
val waren. Maar ook dat kan moeilijk worden vastgehouden, waar 
naar aller oordeel tot dusver deze politiek van de Minister De Geer 
al even onmeedogend is tegenover de werkende massa's als die van 
de heer Colijn ooit is geweest. 

Mogen dus deze twee punten en het daarmee samenhangend 
geharrewar tussen demagogische Roomseh-Katholieke en imperialisti
sche Anti-Revolutionairen een ogenblik in het geding zijn geweest, de 
doorslaggevende rol hebben ze niet gespeeld bij de Kabinets-wisseling. 
Doorslaggevend waren ongetwijfeld de tijdsomstandigheden, de reeds 
aanstormende oorlog. Het was immers reeds 10 Augustus. Binnen 14 

dagen waren de werkelijke bedoelingen van het door Chamberlain 
geleide wereld-imperialisme reeds voor de hele wereld klaar belicht door 
het voor Hitier noodzakelijl( geworden anti-agressiepact met de S.-U. 
Het ging de oorlogsprovocateurs van Britse en daarmee verbonden 
zijde in elk geval om de oorlog, en wel om een oorlog op den duur 
tegen de S.-U. en wie daarmee verbonden was. Dat heeft de doorslag 
gegeven bij de val van Colijn en het optreden van het nieuwe Kah·net. 
Deze tijdsomstandigheden rnaakten immers meer dan ooit het politiek 
laveren voor de Nederlandse bourgeoisie, zowel in de binnen- als in 
de buitenlandse politiek noodzakelijk. Schipperen is nooit Colijns sterk
ste lmnt geweest. Als goed Calvinist houdt hij meer van slaan. Schip
peren en De Geer-politiek zijn evenwel zéér nauw verwante begrippen. 
Al begrijpe men goed dat de zigzag-beweging van De Geer natuurlijk 
geen ander doel heeft dan de meer rechte lijn van Co lijn: de massa van 
het door het kapitaal uitgebuite volk thans vooral met de stroom van 
het Nederlandse imperialisme mee te drijven. Ze wisselen elkaar dan 
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ook trouw af als Eerste Ministers, Colijn en De Geer, en ook nu is 
Colijn bijv. in Genève en te Rome met al zijn halsstarrigheid en soms 
contrarie-politiek de trouwe, hoogst belangrijke doorzetter van zekere 
met Engeland verwante bedoelingen van het thans door De Geer ge
leide Nederlandse imperialisme midden in de oorlogspolitiek. 

De tijdsomstandigheden, d.w.z. de komende oorlog maakten dus 
de godsvrede nodig m de binnenlandse politiek. En als gevolg daarvan 
moesten aan een paar sociaal-democraten de zozeer begeerde regerings
baantjes eindelijk toegewezen worden. Hetgeen geschiedde. Maar ze 
traden zelfs niet, deze sociaal-democraten, zoals ze zich dit vroeger 
wel voorgesteld hadden, als gelijkberechtigde co-partners met de R.K. 
in een hoofdzakelijl, door deze beide partijen bezette regering. Geen 
sprake van. Ue werkelijke situatie is, dat ze evenals de katholieken op 
het moment moesten buigen voor de wil van de Kroon. Ze traden als 
ondergeschikten in een Ministerie van de door de Kroon niet alleen 
formeel maar ook feitelijk aangewezen premier: De Geer. In de honende 
wijze waarop De Geer reeds direct na de formatie sprak over de manier 
waarop de heren Albarda en Van den Tempel dit met hun partij zou
den moeten klaar spelen, en in 't feit dat de S.-O. heren deze striemende 
hoon direct als slaven volledig accepteerden kwam reeds, zoals bij 
tientallen andere feiten in de dagen en maanden daarna, hun volkomen 
onderwerping aan het doel der bourgeoisie duidelijk uit: gijzeling, 
onderpand voor het vredig gedrag hunner volgelingen in de koa1ende 
katastrafale tijden, die het imperialisme bezig is o o k i n N e d e r-
1 a n d door de oorlog te brengen. Üp zichzelf ware het niet uitgesloten 
dat ook Colijn deze kleine kunst, volledige onderwerping der S.-D. 
leiders aan de oorlogsbelangen der Nederlandse bourgeoisie, had vol
bracht. Wel ging het met de op het moment weer nieuwe De Geer 
ietwat makkelijker. Maar de inlijving der S.-O. politiek in de burger
lijke godsvrede was de door de tijdsomstandigheid voor de Ned. 
bourgeoisie nodig' geworden en daarom bij de overgang van Ministerie 
direct uitgevoerde bedoeLng. 

Bij de buitenlandse politiek stond het in zoverre anders, dat daar 
indertijd een zekere te grote openlijke vasthoudendheid van een man 
als Colijn als permanente vooruitloper op de Britse imperialistische 
bedoelingen, in het oorlogstijdperk dat ging aanbreken, in de eerste 
plaats tussen Engeland en Duitsland, voor een Nederlandse l\!linister
President wel wat al te compromittant, althans niet al te aanlokkelijk 
leek. De aanstaande internationale commissaris van het Unilever
concern en in de vorige oorlog petroleum-directeur van de Shell. was 
in deze tijd een ie zeer direct blootgesteld premier voor een tussen de 
oorlogvoerenden inliggend land als Nederland. Niet alsof De Geer de 
lof van Chamberlain ooit minder gezongen had dan Colijn, - men zie 
slechts naar de München- .. vrede"-debatten in het Ned. Parlement 
in de herfst van 1938! - maar we zeiden het al: De Geer is meer 
,.gewandt" in de schipper-politiek. De bedoeling blijft echter gelijk: 
hoe krijgen we een zo groot mogelijk deel ook van het Nederlandse 
volk mee in de godsvredepolitiek die het de Nederlandse imperialisten 
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mogelijk moet maken, ongestoord hun doeleinden in deze oorlog na 
te jagen. De Volkenhondsvergadering te Genève heeft bewezen, dat 
Colijn als De Geers vertegenwoordiger, zij het dat hij misschien zelf 
nog scherper had willen optreden, toch ten slotte de Britse bedoelingen 
tegen de S.-U. inzake hulp aan Finland niet alleen heeft ondersteund, 
maar ook bezig was ze te Rome met Mussolini, de Paus, enz. vrijuit en 
ongehinderd verder internationaal te organiseren, op gevaar al - maar 
we weten dat de heren dat desnoods accepteren; dat kan men in de 
anti-revolutionaire .. Standaard" (onder leiding van Colijn) lezen -
Nederland in de oorlog te brengen. In dit verband is de beschouwing 
van de Amsterdamse privaat-docent in het Volkenhondsrecht Dr. Van 
Raalte van belang, natuurlijl, niet in een der grote bladen, ook niet in 
de sociaal-democratische opgenomen, maar enkel in provinciale bladen 
als bijv. de Zwolse Courant van 20 Dec. '39. onder de veelzeggende 
titel .. Politieke goochelkunsten". Naar deskundige opvatting is het 
besluit van de Raad van de Volhnbond ten aanzien van de uitsluiting 
van de Sowjet-Unie ongeldig. Ook constateert hij, dat de houding van 
de Nederlandse regering te Genève in strijd was met het Volkenbonds
recht En dat in het land van Grotius, in de .. rechtsstaat" NederlandT 

Wat het Ministerie De Geer in het algemeen betreft kan men aan
nemen dat het, meer dan een ministerie onder de signatuur van Colijn, 
staat in het teken van dat "evenwicht", zoals de heren dat noemen en 
zoals dat ook het tehn is van de Nederlandse bourgeoisie in het alge
meen in deze oorlog, dat voor zichzelf nog niet heeft uitgemaakt of het 
voordeel van deze oorlog, waarvan geprofiteerd kan en dus moet 
worden door de heren, eer naar de land- dan naar de zeemogendheden 
zal gaan. Natuurlijk een wel uiterst gevaarlijke positie voor het Neder
landse arbeidende volk. dat in èlk geval zich van ieder meedoen in deze 
imperialistische roof-oorlog hoegenaamd wil - en ondanks S.D.A.P. -
ook zal moeten weten te onthouden. 

Bezien we nu nog even de onbenullige troonrede van het Ministerie
De Geer. Daar wordt maar onvervaard beweerd, dat onze vriendschap
pelijke betrekkingen, dat zijn die van de regering v~n Nederland, met 
alle mogendheden onverzwakt voortduren. En vergeten wordt alleen 
maar het één zesde deel van de wereld, waar de Sowjet-Unie huist. 
en dat in wereldpolitiel,e zin de doorslaggevende mogendhe•d i~. en 
dat de Nederlandse bourgeoisie enkel maar kent en dan uiterst vriend
schappelijk, als er te verdienen valt. Zie het afleveren van de "Josef 
Stalin" en andere prachtige zeeschepen aan de S.-U. door .. Goedkoop". 

"Velen blijven de hoop koesteren, dat door vreedzaam overleg betere 
internationale verhoudingen kunnen worden in het leven geroepen." 
Wat ook onbeduidend moge zijn in de troonrede, deze passage, predes 
op!.(esteld, gelijk alle woorden van dit officiële document, had vèr
reikende betekenis. "Vreedzaam overleg" dat zijn de gehe:me d·ploma
tieke besprekingen, die vooralsnog zelfs in deze oorlog een gewichtige 
rol spelen. En daar spelen de Nederlandse en Belgische onderhande
Iaars van het financie-kapitaaL Colijn en Van Zeeland, een grote rol 
naast de mannen van de Londense City, van het Amerikaanse W all 
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Street, van de 200 Franse families en van de Paus. En onder "betere 
internationale verhoudingen" verstaan ze het uitschakelen van de S.-U. 
uit de wereldpolitiek, althans uit Europa, zo mogelijk ook uit Azië, 
wat men dan noemt München-politiek, of ook - maar dat gelooft 
haa~t niemand meer - vredespolitiek. 

Men leest ook in de troonrede dat "het verkeer ter zee is ontwricht". 
Natuurlijk is een dergelijke passage tegen Engeland gericht, en geeft 
ze enige voldoening aan de vele bourgeois die, zoals de KatholieJ, 
Struycl<en in de vorige wereldoorlog, de minder handige Romme als 
tegenstander van Colijn, thans waarschuwen "zich door geen schone 
lePzen der :;trote oorlogvoerende mogendheden te laten begoochelen". 
Wij herhalen, dit is vooral tegen Engeland gericht, en is geheel ge
sproken naar het hart der vooral Brabantse fabrikanten, die door de 
met "schone" liberale leuzen verdedigde daden van het Britse roof
imperiali''P1P niet meer weten hoe ze aan de grondstoffen moeten 
komen. Dat neemt niet weg, en dat is weer karakteristiek, dat de 
regering-De Geer zich, hoe ze ook bij Engeland geprotesteerd heeft, 
nooit heeft willen aansluiten bij het principiële scherpe en volkomen 
op de be~taande rechtsverhoudingen gegronde protest van de S.-U. 
tegen En geland ter zake. 

Hoewel we juist in het vorig jaar de geweldige histories met Mendels
sohn en de Amsterdamse Bank beleefden, waarbij trouwens ook de 
Nederlandse Bank en de Handelmaatschappij indirect betrokken waren, 
licht de troonrede ons voor: "Van een ernstige schok bij ons geld- en 
bankwezen is geen sprake geweest." Dat zegt Oe Geer, en moeten 
Albarda en Van den Tempel slikken. Een dergelijl,e voorlichting geeft 
de troonrede van De Geer over de prijs-opdrijving, waar het heet 
"niet in verontrustende mate voorgekomen", niet verontrustend n.J. 
vooralsnog voor de heersende ldasse. Of, wanneer ditzelfde document 
inhoudt, dat er ten aanzien van de regelmatige voedselvoorziening "voor
lopig geen enkele reden tot ongerustheid behoeft te bestaan", terwijl 
iedereen weet en zeker elke boer, dat bijv. met de voederquestie voor 
de Nederlandse landbouw in de ruimste zin des woords, dus ook voor 
de pluimw~ehm,der, door Minister Steenberghe in '39 .zo is gehandeld, 
dat er in werkelijkheid groot gevaar bestaat niet alleen voor het voort
bestaan var een massa Nederlandse boeren in de loop van de oorlog, 
maar vooral ook daardoor voor de voorraadvorming en de voedsel
voorz;ening van mens en dier. Maar genoeg van de troonrede. 

Het spreekt vanzelf dat de algemene beschouwingen niet anders 
werden dan een volimmen bevestiging van datgene wat reeds uit de 
formatie, uit de personen der Ministers, uit de tijds-omstandigheden en 
de troonrede omtrent dit Ministerie te vrezen viel. Om dit te doen zien 
willen '""on~ dus nog met die beschouwingen, maar ooi, even met enige 
der hoofdstukken bezig houden. Natuurlijk kan men voor de arbeidende 
klasse en voor het werkende volk van Nederland in het algemeen het 
Kabinet alleen beoordelen van ons klasse-standpunt uit in de nieuwe 
omstandigheden. Dit standpunt is aangegeven in de uitmuntende be
grotingsrede die De Visser op 27 Oct. uitsprak en voorts in de redevoe-
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ringen der communistische Kamerleden bij de hoofdstukken. Daarbij 
wordt ons afzijdig standpunt ten aanzien van de huidige oorlog aan
gegeven en direct erop gewezen dat in de imperialistische oriëntatie 
van de Nederlandse bourgeoisie zelf het grote gevaar zit, dat Neder
land in de oorlog meegesleurd wordt. Voorts werd reeds in de algemene 
beschouwingen de aanval gericht op het groot-kapitaal. dat volgens 
ons in de eerste plaats de kosten der katastrofe zal hebben te dragen. 
Als men weet dat alleen reeds het bezit van Amerikaanse fondsen 
in Nederland van eind '35 tot midden '39 is toegenomen van 50 tot 
220 millioen dollar (dus vierenhalf maal zo groot als het was, en in 
Nederlands geld tot ongeveer 420 miljoen gulden geklommen); als men 
verder weet dat het Nederlands bezit aan goud plus dollarwaarden 
van 1914 tot 1939 is gestegen van + 760 miljoen op 1780 miljoen dollar 
(dus 2Yz maal zo groot als bij het begin van de vorige oorlog en 
geklommen tot 3 1

/ 3 duizend millioen guldens); als men nagaat- en nu 
citeren wij letterlijk .. De Katholieke Werkgever", let wel Werkgever -
"dat het nationale i n I{ o m e n van Nederland (zo noemen ze dat, 
al is het natuurlijk bijna uitsluitend van de· rijken. Wp.) op een kleine 
vijf ruihard (d.i. 5000 miljoen) gulden per jaar wordt aan
genomen" en dat de Indische cultuur-ondernemingen in Nederland 
door de belangrijk gestegen prijzen van thee, tin, rubber, suiker, copra, 
palmolie, sisal enz. over het algemeen nieuwe winst maken; als men 
alleen maar dit weet, dan begrijpt men dat het communistische voorstel 
tot een heffing ineens op het grote kapitaal met gemak voorshands 
ettelijke honderden miljoenen guldens kan opleveren, en dat daaruit 
alleen al de zo nodige en ook door ons voorgestelde 10 o/o steun- en 
loonsverhoging voor werklozen en overheidspersoneel kan worden be
taald. Duidelijk zette De Visser dan ook ons standpunt uiteen. De 
imperialistische Nederlandse bourgeoisie is mede schuld aan de oorlog; 
geen enkele deelneming of steun van Nederland aan de imperialistiscl->e 
oorlog naar welke kant ook. dus evenmin militair, als economisch, 
financieel diplomatiek of politiek; géén godsvrede met de bourgeoisie en 
de door haar gevormde regering. En toen hij met zijn moties van een 
heffing-ineens op het grote kapitaal en loons- en steunverhoging voor 
arbeiders en werklozen kwam, waren het, voordat de regering zich 
zelfs er tegen kon uitspreken de sociaal-democraten die hem in de 
steek lieten I Ziehier reeds het eerste resultaat van het S.-O. verraad 
aan de proletarische en volks-belangen in de Nederlandse regering. 

Het was bij de hoofdstul{ken al niet anders.We behoeven ze niet 
alle meer een voor een na te gaan. Terwijl Defensie tegenwoordig 
één miljoen 700.000 gulden per d a g verslindt is er onder mede
verantwoordelijkheid der sociaal-democraten voor lonen, maatschappe
lijke noden en onderwijs geen cent van het tegenwoonlige Ministerie 
los te krijgen. Het eerst kwam Economische Zaken en Landbouw aan 
de beurt. Niets werd verbeterd. De uitbetaling der aan de boeren 
toekomende gelden, die door de bureaucratie eeuwig lang duurt, terwijl 
de boeren en tuinders uiteraard geen moment erop kunnen wachten, 
werd niet versneld. De clearina-pot die voor een groter deel ten goede 
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zou kunnen en moeten komen aan de boeren werd in dezelfde voo1· 
de kapitalisten gunstige verhouding gehandhaafd. Richtprijzen, mini
mum-prijzen, vergoedings-prijzen, die alle zo geregeld moeten 
worden dat de boeren er behalve hun kostprijs ook een redelijk bestaan 
uit kunnen halen, bleven ondanks alle mooie woorden evenals 
tevoren zelfs beneden de productie-prijs. Het vaste lasten-vraagstuk. 
waardoor de moordende schuldenlast eindelijk van de massa der boeren 
moest worden afgewenteld, kwam zijn oplossing geen stap nader. Het 
bodem-kapitaal blijft ook onder de door de S.-O. mede-gevormde 
regering onaangetast, al repeteren de heren S.-O., mits ze geen Ministers 
z'in, steed~ weer de meest onaangename leuzen voor het grond-kapitaal. 
De oude boer blijft met zijn schulden zitten en de jonge boer zonder 
de mogelijkheid van een behoorlijk stukje grond, en beiden zonder de 
goede kans op een redelijk bestaan, vooral ook omdat deze regering 
niet alleen de koopkracht der arbeidende massa's niet verhoogt, maar 
zelfs door prijs-opdrijving en belasting-opdrijving deze nog helpt ver
lagen. Met een zeker opzet werd bovendien dit jaar deze allerbelang
rijkste begroting van Economische Zal,en benevens Landbouw in een 
dergelfike ,.orde" en tempo behandeld, dat zij met haar honderden 
verschillende belangen één grote chao~ werd. Van communistische 
zijde is in het algemeen tegen dit tempo gewaarschuwd, maar tevergeefs. 

Bij Sociale Zaken kan geconstateerd worden, dat de sociaal-demo
cratc'l zelfs in hun eisen ver achter bleven bij wat zij zelf in vroeger 
gevallen wel hadden geëist, bijv. van Romme. Zo is het de S.-D. heer 
Van Gelderen geweest die vroeger wel om direct 130 miljoen gulden 
boYen de begroting uit vroeg voor openbare werken, toen Romme er 
nog was, en die nu evenals zijn pg. Van der Goes van Naters de lof 
zong van Minister Van den Tempel die met het van Co lijn bekende 
sukkelgangetje met hoogstens enkele tientallen millioenen guldens daar
vonr kwam aandragen. Niet beter maakte het natuurlijk Albarda voor 
Waterstaat. Al wat voor de spoorwegarbeiders, de mijnwerkers, de 
Zuiderzee-slachtoffers sinds jaren, soms ook door sociaal-democraten 
als Drop, maar zeker ook door arbeiders en belanghebbenden werd 
gevraagd, werd door de Minister vaak met hoon en spot afgedaan. De 
arbeiders legden als gewoonlijk bij deze sociaal-democraat het loodje. 

En karakteristiek voor het geheel was het droevige slot, n.l. van de 
Minister van Onderwijs. Niet alleen dat hij de kleinere klassen, basis 
van ook maar emgszins behoorlijk onderwijs, evenals zijn reactionaire 
voorr<anger weigerde, en de zo goed als onbetaalde kwekelingen tevens 
handhaafde, maar door een reactionair-"idealistische" draai dre:gde 
hij het openbaar lager onderwijs, het enige dat althans een goede 
grondslag voor volksonderwijs biedt, tot een armelijke secte-school te 
verlagen. Zoals het eind was, zo is het geheel van dit tweede Ministerie
De Geer, thans gesteund door Albarda c.s. Het kan dunkt ons niet 
genoeg zijn dit Ministerie enkel te bestrijden. Dit godsvredeproduct 
dient zo spoedig mogelijk te verdwijnen door een werkelijk verenigde 
massa-beweging van het werkende volk. boeren en arbeiders van 
Nederland. 
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Natuur- Wetenschappelijke Varia 

WAT ZIJN KORALEN? 
Vervolgen wij de lange ontwik:,elingsgeschiedenis der levende natuur, 

in de loop waarvan langs vele tussentrappen uit de meest eenvoudig 
gebouwde wezens de meest ingewikkelde zijn ontstaan, dan zien wij reeds 
vroeg de koralen optreden. De koralen zijn betrekkelijk eenvoudig ge
bouwde, kleine weke waterdiertjes, dit tot dezelfde stam behoren als het 
ook wel in onze streken voorkomende zoetwaterpoliepje. Terwijl echter 
de meeste mensen bijna niets weten van het poliepje, omdat zij het kleine 
·wezentje regelmatig over het hoofd zien, zijn de koralen reeds vroeg 
opgemerkt en hebben zij zelfs een zekere beroemdheid verkregen, dank zij 
het "werk", dat zij collectief kunnen verrichte11. 

Spreken wij van een "poliep", dan denken wij onwillekeurig aan een 
vraatzuchtig wezen met vele vangarmen, die een buit grijpen en in de 
grote mond stoppen. Het zoetwaterpoliepje - zowel als de koraal -
beantwoordt ook wel aan deze beschrijving. Aan het ene uiteinde van 
hun kleine lichaampje bezitten zij werkelijk een krans van vangarmen, 
die rondom een opening zijn geschaard, die echter niet alleen als mond 
dienst doet, maar waardoor ook het afval wordt uitgeworpen, dat na de 
vertering van de buit nog in de "maag" is overgebleven. Deze "maag" 
is de enige lichaamsholte van de koraal. Het hele dier heeft de vorm 
van een zak, waarvan de binnenruimte deze "maag" is. De vangarmen 
zijn slechts uitstulpingen van deze zak; zij herinneren aan de vingers 
van een handschoen. 

De zak zelf bestaat uit drie cellagen: een binnenlaag, die tevens de 
"maagwand" vormt, een tussenlaag en een buitenlaag, waarop wij later 
nog terugkomen. 

De onderkant van de zak zit vast op de bodem van het water, waar de 
koraal in leeft; het dier kan zich dus niet zelf voortbewegen, om zijn 
voedsel te gaan halen. Dat is ook niet nodig, als de buit maar naar hem 
toe komt. Enkele van de kleine diertjes, die de koraal als voedsel dienen, 
bewegen zich vrij rond en komen vanzelf wel in de vangarmen terecht; 
voor de rest is de koraal aangewezen op stromingen in het water; wij 
zullen dan ook koralen steeds in bewogen water vinden. 

De meeste koralen leven in de kustwateren der warme, tropis~he zeeën, 
op geringe diepte onder de waterspiegel. Hier heerst de temperatuur en 
bewegingstoestand:, waarin zij zich het beste kunnen ontwikkelen en 
vermenigvuldigen. 

De koralen vermenigvuldigen zich enerzijds langs geslachtelijke weg, 
anderzijds langs ongeslachtelijke; hierbij ontwikkelt zich eenvoudig op een 
of andere plaats van het ondergedeelte van het zakvormige lichaam een 
kleiner, nieuw dier, in letterlijke zin een "spruit" dat wel uit het oude 
schijnt te zijn voortgekomen als een tak, die aan een boomst:lm is ge
groeid. Het oude en het jonge dier blijven ook dan nog met elkaar in 
verbinding wanneer het jongere Z<!lf reeds volwassen is en op zijn beurt 
eveneens nakomelingen voortbrengt, Op deze wijze kunnen hele kolonies 
van koralen ontstaan, die met elkaar verbonden zijn. 

Deze koralen scheiden nu ieder een eigen skiet af, een kalkgeraamte, 
waarvoor zij de grondstoffen onttrekken aan het zoutrijke zeewater, 
waarin zij leven. Dit geraamte wordt bij een aantal gevormd door de 
cellen van de middenlaag. Doordat echter alle koralen van de '·:olonie 
met elkaar verbonden zijn groeien ook deze afzonderlijke kalkgeraamten 
tot één groot geraamte aaneen. Bij sommige soorten scheidt daarentegen 
de buitenste cellaag kalk af; ook deze afscheidingen groeien aaneen en 
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vormen tenslotte een langgestrekt en vertakt voetstuk van kalk, dat geheel 
met koralen overdekt is. 

De kalkgeraamten van aan elkaar grenzende kolonies kunnen ook weer 
aan elkaar groeien tot de meest ingewikkelde vormen, zodat het tenslotte 
lijkt, alsof langs een gehele kilometerlange kuststrook in het ondiepe 
water een oerwoud van kalkplantjes is gegroeid. Men spreekt dan van 
een koraalrif. 

Een dergelijk koraalrif van enige breedte kan de scheepvaart en kust
visserij ernstig belemmeren, want het maakt een normale landing onmoge
lijk en het vissen met netten langs de kust ondenkbaar. Gelukkig wordt 
het op sommige plaatsen door de natuur zelf doorbroken. Bij rivier
mondingen waar het water betre~kelijk zoet is, kunnen de koralen niet 
leven; daar is in de barrière een bres geslagen, zodat men met een boot 
in en uit kan varen. Rondom sommige kleinere eilandjes echter hebben 
de koralen hun rif als een ring kunnen sluiten. 

Er vinden echter in de aardkorst voortdurend veranderingen plaats. 
Enkele delen stijgen, andere dalen langzaam, andere weer schommelen 
in de loop van duizenden jaren op en neer. Ook het eiland, waaromheen 
de koralen hun rif hebbben "opgebouwd", kan langzaam dieper in zee 
zinken. Op grotere diepte kunnen de koralen niet meer leven, en de 
onderste dieren sterven af en alleen het kalkgeraamte blijft over. Maar 
bovenaan hebben zij nu weer plaats gekregen in het water, om hun rif 
hoger op te trekken, wat zij dan ook doen. Voor een oppervlakkig toe
schouwer lijkt het dan later, alsof rondom een klein ei1and een strook 
water staat, die wordt ingesloten door een ring van koraalkalk, die schijn
baar ver in zee is ontstaan. Gaat dit proces nog verder dan ziet men 
tenslott2 van het eiland niets meer; ergens in zee ontmoet men slechts 
een ring van grillig vertakte kalkzuiltjes, die door de koralen is gevormd. 
Door een nieuwe rijzing van de zeebodem kan de ring ook zo hoog 
worden opgeheven dat hij boven de zeespiegel uitsteekt en een eilandje 
vormt: een zogenaamd atol. 

Voor de vorming van een dergelijk atol zijn vele milliarden koralen 
nodig, verenigd in vele honderden kolonies. Maar waar zij in voldoende 
aantal aanwezig zijn kunnen deze diertjes ook werkelijk grote werken 
scheppen. 

De eerste geleerde, die een bruikbare en ook nu nog geldige theorie 
heeft opgesteld over het ontstaan van de koralen was Charles Darwin, 
de eigenlijke schepper van de ontwikkelingsleer der levende natuur in 
het algemeen. Juist door zijn veelzijdigheid, zijn gelij~ltijdige geologische 
en biologische belangstelling was hij ook in staat, voor de verklaring van 
de atollen de resultaten van beide wetenschappen samen te vatten en 
daarbij een nieuwe zijde te belichten van de algemene wisselwerking 
tussen biologische en geologische verschijnselen. 

Wij zeiden reeds dat de koralen tot de oude diersoorten behoren. Bij 
het onderzoek van vele gebergten, zoals bijvoorbeeld de Dolomieten, heeft 
men gesteenten gevonden, die niet anders dan door koralen gevormd kon
den zijn. Daaruit heeft men dan kunnen besluiten, dat deze gesteenten 
in een vroeger tijdperk van de geschiedenis der aarde de kuststrook van 
een zee hebben gevormd. Pas later ontstonden door veranderingen in de 
aardkorst op deze plaats de huidige bergen, die zich enkele duizenden 
meters boven de zeespiegel verheffen. Zo maakt de geologische weten
schap gebruik van de resultaten der biologie bij haar onderzoel;: naar de 
geschiedenis der aarde, en omgekeerd levert zij soms waardevolle bijdragen 
tot het onderzoek naar de geschiedenis der levende natuur. De 11:1tuur is 
een in alle onderdelen samenhangende eenheid; en waar enerzijds de 
onderzoekers zich moeten specialiseren omdat zij niet alle natuurverschijn
selen kunnen overzien, daar reiken toch anjerz;jds deze specialisten 
elkaar ook weer de hand en komen tot samenwerking. 
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Tijdschriften-overzicht 

"ll BERTÉ", Brussel 
(verschijnt de 10e en 25e van elke maand) 

Dit te Brussel verschijnend tijdschrift (rue des Moissons 13) verdient 
de aandacht, omdat wij er een poging in zien, om van vooruitstrevend
burgerlijke zijde zich te onttrekken aan de golf van Duitse en vooral 
Engelse imperialistische oorlogspropaganda, die België niet minder be
dreigt dan Nederland. De leider van het blad is Emile Hambresin, een 
links-gericht katholiek journalist. 

Uit het 5e nummer, op 10 Januari j.l. verschenen, nemen wij een deel 
van een artikel van Hambresin over, dat inderdaad een goede kijk geeft 
op de betekenis van de veel-geroemde Engels-Franse economische en 
politieke samenwerking, en de verderfelijke gevolgen, die daarvan voor de 
Franse volksmassa's te vrezen zijn. 

Onder de andere artikels noemen wij nog een lange aanhaling u't een 
arti~{el van een Franse Jezuïet over Sowjet-Polen, waarin deze verwoede 
tegenstander van het communisme wel gedwongen is te erkennen. dat 
het Rode Leger zich tegenover de burgei•ber;olking "met respect rn 
voorkomendheid" gedroeg, en dat de vernietiging van het P:l'llse gro::t
grondbezit de West-Oekraïne en West-Wit-Rusland voor aWjd aan de 
Sowjet-Unie gehecht heeft! 

(Red.) 

Uit "WAARHEEN GAAT FRANKRIJK", door Emile Hambresin. 

De stilte waarmee men de maatregelen uit de laatste tijd, die de 
toekomst van Frankrijk bepalen, heeft omringd, is verontrustend en veel
betekenend. 

Na het tezamen met Groot-Brittannië onder gemeenschappelijk beheer 
stellen van de grondstofbronnen is er nu het accoord dat tot aan h2t einde 
van de oorlog de aaneensluiting op valuta-gebied tat stand brengt, waarbij 
de koers is vastgesteld op 176.50 francs voor het pond sterling. Het grote 
publiek ontgaat de historische draagwijdte van deze maatregelen. 

Dit laatste accoord heeft tot dired en onvermijdelijk gevolg dat de 
financiële r;olitiek der beide landen ten nauwste aan elka:'\r pc1:o;;"cld 
moet worden. Hun goud- en deviezenvoorraden moeten gemeenschappeli.ik 
beheerd worden. Geen van de beide landen zal een internation'lle lening 
kunnen uitgeven of aangaan zonder toestemming van de a:1den partij. 
Maar de gevolgen zijn nog ver-strekkender, want de situatie o•J fin:mdcd 
gebied wordt beïnvloed door de economische en so~hle situatie en ied?re 
overeenkomst, tot stand gekomen op het eerste terrein, zou 7onc!er enige 
waarde zijn indien zij niet gepaard zou gaan met een gelijksoortige 
overeenkomst op het tweede terrein. 

Het is voortaan verboden om tegen de andere partij nieuwP tolmnren 
op te richten, die bestemd zijn om de nationale industrie te b~schermen. 
De beide regeringen zullen een nauw contact bewaren b;; het v·lstlt·?ll"'1 
van hun prijzenpolitiek En opdat er geen enkele dubbelzinnigheid zij 
wat betreft d? verbintenissen die de-e finan~iële ovel:"een1<:o"'lst Y'1d '''··h 
brengt, schrijft het weekblad van de Londense City, The Economist 
(16-12-1939): 

,.Hieruit vloeit voort, hoewel de beide regeringen het feit niet 
duidelijk voor ogen hebben dat de beide landen dezelfde economische 
politiek zullen moeten volgen. Wanneer de beide munteen!:teden ann 
elkaar gekoppeld zijn, dan zal elk land het recht hebben om zich-
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zelf te verzekeren van de fundamentele gezondheid der financiën 
van het andere land. Er zijn momenten geweest in de laatste 
kwarteeuw dat de Britse Schatkist er in het geheel niet mee inge
nomen zou zijn geweest het pond sterling in één tuig gespannen 
te zien met de franc." 

Men herleze deze onschuldige tekst eens, waar de werkelijke bedoelingen 
van de City in doorklinken. 

Op het eerste gezicht schijnt er een volmaakte gelijkheid bereikt te 
zijn door dit accoord. Maar de meest volmaakte gelijkheid in theorie 
tussen twee partners kan de werkelijkheid van een wezenlif'e ongelijk
heid in de practijk verbergen als deze theoretische ongelijkheid voor elk 
van hen het recht inhoudt, zich te mengen in de zaken van de ander, 
voor het geval deze zijn gezondheid zou komen te verliezen, en als men 
bovendien vantevoren met zekerheid weet wie van de twee het eerst 
ziek zal worden. In de Frans-Engelse overeenkomst verbergt de theore· 
tische gelijkheid het recht van Engeland om binnen korte termijn de 
gehele politieke, economische en sociale politiek van Frankrijk te contro
leren. 

* * * 
Er kan niet de minste twijfel aan bestaan, dat de Franse franc het 

eerst bedreigd zal worden. Er zullen :buitengewone maatregelen genomen 
moeten worden om deze munt te redden. En Engeland zal door dit accoord 
het "recht o m z i c ,h te v e r z e k e r e n v a n d e f u n d a m e n
t e I e g e z o n d h e i d de r Fr a n s e fin a n c i ë n" vinden. Men 
oordele hierover aan de hand van de cijfers der oorlogsbudgets van de 
beide landen! 

Men schat de oorlogsuitgaven van Engeland op zes millioen pond sterling 
per dag. Ze overtreffen nauwelij''s die van Frankrijk, terwijl de Engelse 
inkomsten zeer veel aanzienlijker zijn dan de Franse en tevens minder 
door de oorlog zijn aangetast. 

De Franse begroting voorziet een bedrag van 250 milliard francs aan 
oorlogsuitgaven, waaraan men een bedrag van 15 milliard moet toevoegen 
voor de ondersteuning van de gezinnen der gemobiliseerden, hetgeen samen 
265 milliard maakt. Nu stellen de meest optimistische schattingen in 
vredestijd het Franse nationale inkomen op 30J milliard francs. De oorlog 
heeft daar een geweldige bres in gemaakt. De oorlogsuitgaven slorpen 
alleen het nationale inkomen van Frankrijk op en overschrijden dit wellicht 
zelfs. Er blijft voor het normale leven van de natie niets over. De krach 
is dus zeker. Het voortduren van de huidige situatie leidt dus tot onover
komelijke moeilijkheden, waarvan de gevolgen op mon?hir, economis2h 
en sociaal gebied op dat moment de Engelse tussenkomst zullen recht
vaardigen. De buitengewone maatregelen die zich zullen opdrin'5en, zullen 
niet door het Franse volk noch door zijn regering genomen worden, maar 
door Londen. 

Het onder gemeenschappelijk beheer stellen van de oorlogsgrondstoffen 
vormde een eerste instrument, dat Engeland in staat stelde zich de leiding 
te verzekeren van de Franse economie gedurende en na het huidige 
conflict. De financiële overeenkomst is een nieuw instrument, dat de 
controle van Londen over geheel het geldelijke, economische en sociale 
leven van Frankrijk zal vergemakkelijken. 

In hun strijd om sociale vooruitgang stuitten de Franse arbeiders tot 
nog toe op de tegenstand van de Fra'1se patroons. Voortaan zul!e'l zi.i op 
hun weg niet alleen de Franse patroons ontmoeten, maar achter hen 
nog oneindig veel machtiger en geduchter tegenstanders, de bankiers 
van Londen. 

* * .. 
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Over een dergelijk vooruitzicht maken alle vrienden van het Franse 
volk zich zeer terecht ongerust. Alle sociale veroveringen van Frankrijk 
uit de laatste tijd zijn reeds verloren gegaan. Maar de zaak is nog 
ernst"ger! De erfenis van de Revolutie van 1789, die men onaantastbaar 
waande, wordt zelve bedreigd en is gedeeltelijk reeds vernietigd. 

Een decreet uit de laatste tijd voert ons op het punt van onderdrukking 
terug naar de somberste tijden van het absolute koningschap: 

"Gevaarlijke individuen kunnen op bevel van de prefect door 
de militaire autoriteiten verwijderd worden uit de plaatsen waar ze 
verblijf houden en zo nodig gedwongen worden te verblijven in een 
centrum, aan te wijzen door de minister van Nationale Defensie 
en Oorlog en door de minister van Binnenlandse Zaken." 

Om geïnterneerd te worden, behoeft men geen misdrijf begaan te 
hebben, het is voldoende dat een prefect u als verdacht beschouwt. Daarmee 
is de weg vrij voor de meest volstrekte willekeur, de terugkeer naar de 
oude "lettre de cachet". De Verklaring van de Rechten van de Mens zeide: 
"Niemand kan vervolgd worden tenzij hij schuldig is bevonden." Deze 
verovering van 1789 is te niet gedaan en vervangen door het concentratie
kamp. De heer Daladier schrijdt met reuzenpassen in Hitlers voetsporen. 

Om dat verachte regiem van de "lettre de cachet" om ver te werpen, 
ging het volk van Parijs over tot de aanval op de Bastille. Moet zij deze 
voor de tweede maal innemen ? 

Hoe zou het zijn, indien de City, de vijand van de vrijheid en de 
vooruitgang, door hulp te verlenen aan de door de oorlog geruïneerde 
Franse financiën, het recht zou verkrijgen om geheel het sociale, econo
mische en politieke leven van de Republiek te controleren? 



Korte Aankondigingen 

F. Engels, De ontwikkeling van het Socialisme 
van Utopie tot Wetenschap. Uitgeverij 
Pegasus, Amsterdam 1940 Prijs f 0.40. 

Engels' beroemde boek, de "Anti-Dühring" heeft hij geschreven om 
een aantal onjuiste opvattingen omtrent het so;:ialisme ti! weerleggen, 
die onder de invloed van de BerhJnse privaat-docent Dühring in de 
Duitse arbeidersbeweging ingang begonnen te vinden. De naam Dühring 
is allang vergeten en als .l'.<ngels :olJn polemiek niet tegen hem had 
geschreven, zou niemand zelfs meer weten, dat er eens een zekere heer 
Dühring heeft bestaan. Engels' boek ontleent zijn betekenis dan ook 
aan iets heel anders dan dat het "anti-Dühring" was. Zoa1s de grote 
grondlegger van het wetenschappelijk socialisme het in ziJn voorrede 
zegt, vond hij daarnaast gelegenheid op een aantal wezenlijke punten 
zijn en Marx' opvattingen omtrent het socialisme, de ontwikkeling van de 
maatschappij en de levensbeschouwing van het dialectisch materialisme 
op bevattelijke wijze uiteen te zetten. 

En van deze gelegenheid heeft Engels op zo'n bijzondere wijze gebruik 
weten te maken, dat de enkele hoofdstukken, die hij later samenvatte 
in de brochure, waarvan >ve nu h<et genoegen hebben een hernieuwde 
uitgave aan te kondigen, nog steeds gelden als een van de beste middelen 
om met de gedachtewereld en de leer van het wetenschappelijke socialisme 
kennis t" maken. Het boekje geeft zonder bijzondere voorkennis te vereisen 
zo'n rijk inzicht in de behandelde problemen, als wel zelden in een 
dergelijke beknopte en populaire vorm nadien is gegeven. 

Het boekje is eenvoudig en bevattelijk en gaat toch steeds tot op de 
kern van de vraagstukken; en daarenboven is het een genot om het 
te lezen; een waar meesterstuk. 

Aan het eind van het boekJe is nog een opstel van Engels opgenomen 
over "De Mark", de maatschappijvorm, waarin de oude Germanen leefden, 
en die gedurende vele eeuwen voor de Duitse boeren van de grootste 
betekenis is geweest. 

• 
F. Engels, Beginselen van het Communisme. -

Uitgeverij Pegasus, Amsterdam 1940, Derde Druk. 
Prijs f 0.25. 

Wie in de tijd van een uur het doel en het wezen van het communisme 
zoals het het eerst door Marx en I.;ngels verkondigd is, wil leren kennen 
die kan geen beter geschriftje ter hand nemen dan dit. 

Een katechismus van de Marxistische leer zou men het kunnen noemen, 
omdat het in de vorm van vraag en antwoord is geschreven, ware het 
niet dat een starre katechismus al te zeer in tegenspraak is met het 
dialectische wezen van deze leer. In 25 vragen en antwoorden wordt een 
verrassend duidelijke en volledige kijk op de rol van de arbeidersklasse 
en haar ideaal gegeven. Hoe zeer dit boekje in trek is, bewijst dat hiervan 
een derde druk nodig was. Het is een teken, dat de leermeesters van 
het socialisme niet alleen groot waren in hun gedachten, maar ook in 
de kunst om deze gedachten onder de massa te brengen . 

Aan het boekje is toegevoegd de rede, die Engels op het graf van Marx 
heeft uitgesproken en waarin hij Marx' betekenis voor de mensheid 
uiteenzette. 

• 
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door DAMMEN 
F. RAMAN 

EEN PRAATJE OVER 
PROBLEMATIEK 

Als algemeen bekend mag wor
den verondersteld, dat een dam
probleem wat bouw en samen
stelling betreft aan bepaalde eisen 
moet voldoen. 

Composities uit het grijs ver
leden wijzen er op dat bel<wame 
componisten uit die tijd, deze 
wetten reeds bij intuïtie aanvoel
den, waardoor zij ons werk van 
grote betekenis nalieten. 

Zoals men weet, dient een 
probleem om de geestige, interes
sante mogelijkheden van het dam
spel te illustreren. Echter gebon
den aan vaste lijnen. 

Elke stand, waarin een combi
natie verborgen zit, is daarom nog 
geen probleem. 

Als in een uit de partij voort
gekomen stand een fraaie combi
natie mogelijk is, kan men zeggen, 
dat de partij op problematische 
wijze beëindigd kan worden. Na 
het nemen van zulk een combi
natie blijven er meestal stukken 
op het bord staan, die voor de 
uitvoering hiervan geheel onnodig 
zijn. 

Dit nu is in een probleem niet 
geoorloofd. Elk stuk van de win
nende kleur - bijna zonder uit
zondering laat men de winst door 
wit uitvoeren - moet dien~t doen. 

Dit houdt in, dat het de 
probiemist (en terecht!) niet ge
oorloofd is door toevoeging van 
voor de combinatie onnodige 
stukken de winstgang te ver
bergen. 

De thans geldende eisen aan 
het volmaakte probleem gesteld, 
zijn terwille van hen die hiermede 

nog niet bekend zijn, hieronder 
in 't kort samengevat: 

t. De laatste zet van wit zowel 
als van zwart moet volkomen 
verklaarbaar zijn. 

2. De aanvangszetten van wit 
mogen niet verwisseld kunnen 
worden. 

3· Alle stukken van wit moeten 
dienst doen. 

4· Er mag maar één winstmoge
lijkheid zijn; tenzij deze van 
dusdanige aard is dat van een 
dubbel-probleem kan gesproken 
worden. 

5· Deze laatste regel houdt in, 
dat in de aanvangsstelling van 
een probleem de winnende 
kleur niet door overwegend 
sterkere positie of wel door 
grote meerderheid van stukken 
(overmacht) mag kunnen win-
nen. • 

Grote waarde wordt toegekend 
aan problemen, welke op een 
motief gebouwd zijn. Een motief 
is een eindstand waarin een ver
rassende winst aanwezig is. 

Men bewerkt dit zodanig, dat 
een stand ontstaat waarvan de 
afwikkeling op het motief eindigt. 
Vooral bij motiefproblemen geldt 
de eis, dat na de afwikkeling geen 
overbodige stuld<en op het bord 
overblijven. 

Een motief moet, zoals men het 
noemt, rein bewerkt zijn. 

Het is veelal ondoenlijk uit te 
maken of een motief origineel is. 
Dikwijls duikt hier en daar nog 
wel een vergeten probleempje op, 
waarin zulk een stof reeds ver
werkt is. Hoofdzaak blijft echter 
de bewerking. 

• 
Onderstaande compositie van 

D. A. L. Schröder, Amsterdam 
een van Neerlands grote 

mannen op het gebied van de 
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dam-problematield - rs eveneens 
op een motief gebouwd. 

We willen hiervan geenszins 
beweren, dat het moiief or. glneel 
is. Doch zoals het nu is, 1 enen 

Zwart 

door SCHAKEN 
F. RAMAN 

NIEUW RUSSISCH 
PROBLEEM 

Auteur N. lwanowsky, Sowjet-Unie 

.. 64" 

8 

7 

6 

a JJ c g h 

DAMMEN 

wij, dat het nog nimmer be
werkt is. 

De ontleding laten we aan de 
lezers zelf over. Oplossingen 
hiervan zien we gaarne tegemoet. 

~wart: s. 7, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 26, 27 = 10. 

Wit: 28. 3o. 32. 33. 34. 37. 
38. 39. 41. 48 = 10. 

Wit speelt en wint!!! 

Wit: Kg2. Das. Tb. Pc4, Pe2. 
pi. fs (6). 

~wart: Ke4. T ds. b4. es. d2. d6. 
d7, e7 (8). 

Wit geeft mat in 2 zetten. 
Hoe? 
Oplossingen worden gaarne 

ingewacht. 

UIT DE MATCH 
EU\\ -E-KERES 

Keres' eerste winstpartij. 

Op het ogenblik, dat we dit 
schrijven, wordt een belangwek
kende match gespeeld tussen 
onze landgenoot dr. Max Euwe 
en de Estlander Paul Keres. 

In een der volgende rubrieken 
komen we uitvoeriger op deze 
match terug. Thans beperl,en we 
ons tot het puLlieeeren van de 
eerste winstpartij van Keres. 

127 



F.RAMAN 

128 

Nimzo-lndische verdediging 

Dr. M. Euwe, Wit: 
P. Keres, Zwart: 

t. d2-d4 
2. C2-C4 
3· Pbt-C3 
4· Ddt-C2 
s. Lct-gs 
6. Lgs-h4 
7· e2-e3 

Pg8-f6 
e7-e6 

Lf8-b4 
o--o 

h7-h6 
Pb8-c6 
Tf8-e8 

Gespeeld om es voor te be
reiden. 

8. Lft-d3 e6-esT 
Üp 9 es: kan zwart nu heel 

sterk Pc6: laten volgen. 
9· d4-d5 e5-e4 T 

to. dsXc6 e4Xd3 
tt. Dc2Xd3 d7Xc6 
12. Dd3Xd8 Lb4Xc3t 
13. Dd8-d2 Lc3Xd2t 
14. Ket Xd2 Pf6-e4t 
15. Kd2-e2 Lc8-e6 
16. Tat-ct g7-g5 
17. Lh4-g3 T a8-d8 
Zwart dreigt nu met ld2i·. 

18. Pgt-b c6-c5 
19. Tht-dt 
Minder goed zou zijn Lc7: 

wegens Td7; Las. g4; Pes?. 
Lc4: t: Tc4:, Tes: met beter spel 
voor zwart. 

19. Td8Xdt 
20. Ke2 X d 1 g5-g4 
21. Pf3-gt Te8-d8t 
22. Kdt-et Td8-d2 
23. h-f3 T d2 X g2 
24. f3Xe4 Tg2X gtt 
2s. Ket-d2 Tgt X ct 
26. Kd2Xct Le6XC4 
27. b2-b3 Lc4-d3 
28. Lrn x c7 h6-hs 
29. Kc1-d2 Ld3-bt 
30. Kd2-c3 hs-h4 
Hier rekende Euwe waarschiin

lijk nog op remise, het verd~re 
verloop leert echter dat Keres er 
anders over dacht. 

31. a2-a4 
32. Kc3-c4 
33· a4-as 
34· Kc4Xc5 
35. Kcs-bs. 

SCHAKEN 

Lbt Xe4 
b7-b6 
b6Xas 

Le4-c2 

Üp 35· Las: volgt g3 I. terwijl 
op Kc4 natuurlijk a4 volgt en a7 
wordt een vrijpion. 

35· 
36. Kbs><as 
37· Kas-a6 
38. e3-e4 
39· h2>< g3 

Hier gaf dr. 
wonnen. 

Lc2Xb3 
Kg8-g7 
Kg7-g6 

g4-g3 
h4-h3r 

Euwe zich ge-

Slotstelling na (zet) 39· h4-h3 
van Zwart. 

Z w a r 1: K e r e s 

abcdefgh 

Wit: dr. Eu we 

Er had hier nog kunnen volgen: 

40. g3-g4 Kg6-gs 
41. Ka6Xa7 KgsXg~ 
42. Ka7-b6 Kg4-b 
43· Kb6-c5 Kb-g2 
44· Kcs-d4 h3-k~ 
45· Lc7Xl12 Kg2Xh2 

Pion e4 gaat nu altijd verloren, 
waarna de zwarte pion f7 aan wit 
de doodsteek toedient. 

Een door Keres fraai gespeelde 
partij! 



DE SLAGKRUISERS 
• Het begon in Amsterdam. Het Nederlandse volk moest warm 

gemaakt worden voor het bouwen van een grote vloot, met slaghuisers 

en alles wat daarbij behoort; voor dit schone doel werd er in een 

van de hoofdstraten van de stad een mooie winkel geopend. Daar 

kon men modellen van onderzeeërs en slagschepen bewonderen, af

beeldingen van de zeeslagen van Miehiel de Ruyter en Maarten 

Harpertszoon Tromp, een opgezette krokodil uit ,.Ons heerlijk Indo

nesië" en een echte schout-bij-nacht op sterl< water. 

Maar het volk van de hoofdstad liet zich niet warm maken, en zo 

verdween de propaganda-winkel weer, zoals hij gekomen was. 

De campagne voor een geduchte vloot-uitbreiding werd daarom niet 

minder sterk. Marine-officieren schreven hun orgaan .. Onze Vloot" vol, 

de .. Nieuwe Rotterdammer Courant" pleegde het ene hoofdartikel nu 

het andere, Mussert gromde, de N.S.B.-ers tierden, de .. blanke ballast" 

in Batavia en Soerabaja riep steeds dringender om een sterke oorlogs

vloot. Er werden in het burgerlijke kamp ook enige, weliswaar schudl

tere, afwijzende stemmen gehoord, ten dele van deskundigen, dit.' 

grote schepen voor ondoelmatig verklaarden, ten dele van katholieken, 

ten dele ook van sociaal-democraten. De S.D.A.P., nietwaar, de partij 

van de ontwapening, de partij van de strijd tegen het militarisme en 
het marinisme ... 

Achter de schermen, meer nog dan in het openbaar, vochten en 

wroetten de deskundigen en de belanghebbenden tegen elkaar, maar 

de aanhangers van een grote vloot kregen nog niet zo spoedig hun 

zin. Zelfs het reactionaire ministerie-Colijn in zijn laatste formatie 

durfde een maatregel niet aan, die honderden millioenen zou kosten 

en die aan de lasten, well<e het Nederlandse volk reeds te torsen 
heeft, een nieuwe en ondragelijke last zou toevoegen. 

Dat Nederlandse volk wilde maar niet in geestdrift ontvlammen 

over de heerlijkheden van een vloot, die een actieve deelneming zou 

mogelijl< maken aan de naderende conflicten in de Stille Oceaan, waar 

de gehele wereld al jarenlang over spreekt. Daarom bedacht men iets 

nieuws; niet minder dan vier oud-gouverneurs-generaal werden opge

trommeld, om hun naam te lenen aan zo'n handige kleine goed geïl

lustreerde agitatie-brochure, die erop berekend is om zelfs een hart van 

steen te vermurwen, des te meer omdat ze gratis verbreid wordt. Het 

is een echt wetenschappelijk werkje geworden, dat moet men zeggen. 

Op blz. 9 lezen wij, dat er in Indië een half millioen Nederlanders 
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wonen, en op blz. 12 zijn daarvan al 250.000 zoek geraakt, want daar 

wonen er nog maar een kwart millioen. Maar voor zo'n kleine ver

gissing worden wij ruimschoots schadeloos gesteld door de portretten 

van zulke strijders voor de Europese cultuur onder de heidenen, als 

de zachtmoedige Jan Pieterszoon Coen en de voorname van Heutsz. 

Ook over de toestanden in Indonesië licht deze brochure ons in. 

Vooral met het onderwijs schijnt het daar bijzonder goed gesteld te 

zijn, tenminste de vier G.G.'s geven er hoog van op. En daarop gaan 

.zij voort: 

.. Maar dit alles is nog slechts ten goede gekomen aan een 

betrekkelijk kleine groep van mensen, ongeveer 1 % van het 

aantal inwoners." 

Eén procent! Eén op de honderd! Wie zal er nu nog ontkennen, 

dat de drie honderd jaar van Nederlandse koloniale overheersing de 

culturele ontwikkeling van het Indonesische volk toch maar enorm veel 

goed hebben gedaan! En toch zijn er nog deugnieten, die bij zulk 

een zegenrijk beheer van grotere vrijheid voor het Indonesische volk 

dromen, en zelfs van zelfstandigheid en onafhankelijkheid! 

Maar daar willen die vier G.G.'s niets van weten. Niet omdat zij 

voor Nederlandse kapitaal-belangen opkomen, de hemel beware. Maar 

ziet ge, áls Indonesië vrij zou worden, dàn zou het hulpeloos over

geleverd zijn aan "de overheersing, de dictatuur en de uitbuiting van 

een kleine goed georganiseerde minderheid". Dat is op het ogenblik 

namelijk helemaal niet het geval. en de .. kleine goed georganiseerde 

minderheid" van ~ millioen Nederlanders heeft natuurlijk noch met 

overheersching, noch met uitbuiting of dictatuur ook maar het geringste 

te maken ... 

Wij voorspellen, dat deze brochure, die versierd is met de hand

tel-eningen van Mr. P. Graaf van Limburg Stirum, Mr. D. Fock. 

Jhr. Mr. A. C. de Graeff en Jhr. Mr. B. C. de Jonge, het Nederlandse 

volk al evenmin warm zal doen lopen voor een grote slagvloot, als 

de propaganda-winkel in de Reguliersbreestraat de Amsterdammers in 

verrukking heeft gebracht. 

Maar per slot van rekening is dat ook niet het voornaamste. De 

militaristen en de grote financiers, de olie- en de rubberbelangen weten 

hun wil toch wel door te zetten. Zij hebben zo lang gewerkt achter de 

schermen, waar de belangrijke beslissingen genomen worden, dat de 

kogel nu door de kerk is. Het ministerie de Geer-Alberda heeft aan

gekondigd, dat het zal voorstellen, drie slagkruisers te bouwen, met 

alles wat daarbij behoort, en volgens een lage schatting zal dit grapje 



De vriend van de kleine naties. 

John Bull tot het Nederlandse Volk: 

"Ga jij maar vooruit kleintje, hij doet je niets!" 
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300 milhoen gulden ineens lwsten, benevens 30 milhoen per jaar voor 

onderhoud. Volgens een andere en juistere schatting, kunnen wij 

rekenen op het dubbele van dat bedrag. De .. Niemve Rott." juicht . 

.. Onze Vloot" juicht. en de Nederlandse arbeidersbeweging heeft alle 

reden om zich rekenschap te geven van de betekenis van een besluit, 

dat voor de toekomst van het Nederlandse volk van niet-te-overschatten 

betekenis zal zijn . 
.. Ontwapening". ,.Geen man en geen cent" ... Dappere ongehoorzaam-

heid". Dat waren de leuzen, waarmee de S.D.A.P. tientallen jaren 

lang het Nederlandse volk blijgemaakt en misleid heeft. Het was de 

reformisten nooit ernst met deze leuzen. evenmin als met de strijd 

tegen militarisme en imperialisme, evenmin als met de bevrijding van 

Indonesië, waarmee de kopstukken van de S.D.A.P. ook al gekoket

teerd hebben. Maar honderdduizenden arbeiders, boeren, midden

standers. hebben eraan geloofd. Zij hebben meegedaan aan de grote 

demonstraties in Den Haag, zij hebben de S.D.A.P. hun stem ge

geven. En de eerste Nederlandse regm·ing, waarin sociaal-demokratisclw 

ministers zitten, is nu juist de regering. die het besluit neemt, waartoe 

zelfs Colijn nog niet kon overgaan. Het zijn Albarda en van den 

Tempel. die hun handtekening zetten onder een wetsvoorstel. dat er 

toe zal leiden, ons volk uit te mergelen ten behoeve van de belangen 

van koloniale winshnakers, scheepswervenbezitters en officiersklieken; 

een voorstel. dat het oorlogsgevaar voor Nederland, niet alleen in Azië 

maar ook in Europa. in schrikwekkende mate zal vergroten. lVIaar het 

sociaal-democratische dagblad .. Het Volk" mummelt in een laf hoofd

artikel op 13 Februari al zo iets over ,.een technische vraag, die hoe 

belangrijk zij ook moge zijn, bezwaarlijk tot een strijdpunt van binnen

landse politiek kan wordet)". l\1et andere \voorden, de parlemenis

fraktie van de S.D.A.P. mag. wat .. Het Volk" betreft. voor de 300 

milhoen stemmen, evengoed als de fractie van de N.S.B .... 

Het gaat echter in het geheel niet om technische vragen. Het gaal 

om politieke vragen van het grootste gewicht. De wijziging in de 

wereldsituatie is de reden, waarom dit voorstel nu wordt ingediend. 

Het doel is het behoud van de imperialistische overheersing van 

Indonesië, de voornaamste beweegreden is de verzwakking van Enge· 

land als wereldmacht. Totnogtoe immers, baseerde het Nederlandse 

imperialisme zich voor een goed deel op een soort stilzwijgende over

eenkomst met het Britse Rijk. De Engelse oorlogsvloot, geconcentreerd 

in Singapore, zou ook voor Indonesië een beschermer zijn. Maar die 

vloot wordt nu bezig gehouden in de Noordzee en de Atlantis~he 
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Oceaan; in de Middellandse Zee is Italië een onzekere factor, waarop 

men te Londen voortdurend het oog moet houden; daarentegen wordt 

de Japanse vloot met het jaar sterker, en in Tokio ldjkt men verlangend 

uit naar de rijke eilanden in de .. Zuidelijke Zeeën". Reeds heeft Enge

land zijn troepen uit het Noorden van China moeten terugtrekken. Hoe 

zal de toestand worden, wanneer de tegenwoordige oorlog jaren duurt? 

Daarom dringt het Nederlandse koloniale kapitaal, dat, zoals men 

weet, ten nauwste met het Engelse verbonden is, er met steeds toe

nemende kracht op aan, dat Nederland een deel van de taak van de 

Engelse vloot over zal nemen, en het ziet nu zijn lmns schoon - tenzij 

het Nederlandse volk het gevaar nog bijtijds bemerkt en dan ook daar
naar handelt. 

In Japan verbergt men zijn ontstemming niet. De .. woordvoerder" 

van het Japanse departement van marine, Kanazawa, heeft verklaard, 

dat de Nederlandse plannen "misschien het gevolg zijn van een ver

keerde opvatting van Japans politie!, in het Zuiden, die louter econo

misch van opzet is." In Japanse mond betekent deze hoffelijke taal. .. 
een bedreiging. 

Men denke ook niet, dat de aanschaHing van eigen slagkruisers 

Nederland meer zelfstandig zal doen staan tegenover de Engelse 

wereldmacht: het tegendeel is waar. De nieuwe Nederlandse vloot zal 

slechts de betekenis hebben van een aanvulling van de Engelse, om 

daarmee voor het geval van oorlog samen te werken. Dat betekent 

een toenadering tot Engeland, die voor Nederland het gevaar, om in 

de tegenwoordige Europese oorlog meegesleept te worden - denk aan 

de oproep van Winston Churchi!I, de Engelse minister van marine, 

aan de neutralenT - nog moet vergroten. Dat betekent een toenadering 

tot dat Engeland, dat op het ogenblik poogt, zoveel mogelijk neutrale 

staten in de oorlog te slepen en de imperialistische oorlog tegen Duits

land met een contra-revolutionaire kruistocht tegen de Sowjet-Unie 
te combineren. 

Deze uitbreiding van het militaire apparaat is niet alleen tegen 

imperialistische mededingers gericht, maar niet minder ook tegen .. de 

binnenlandse vijand". De aankondiging van het vlootplan gaat gepaard 

met een brute afwijzing van de bescheiden verlangens der Indonesische 
nationale beweging. 

Minister Welter, de man, die tijdens de economische crisis, nu acht 

jaar geleden, het eerste "aanpassingsplan" uitwerkte, wil van geen 

parlement of uitbreiding van de democratische rechten in Indonesië 

weten. Zoals steeds, gaan dus ook nu weer militarillme en politieke 

13-3 



DE SLAGKRUISERS 

134 

reactie hand in hand - ook in het "Rijk in Europa". Het vlootplan 

werd aangekondigd tegelijk met het aftreden van de opperbevelhebber. 

De redenen van de verdwijning van Generaal Rijnders zijn niet bekend 

gemaakt, maar wel heeft men de gelegenheid aangegrepen om een 

wet voor te bereiden, die de minister van justitie grotere bevoegdheden 

zal geven. Wie zijn oog gericht houdt op wat er gebeurt in België, 

Zweden, Zwitserland en andere kleine Europese landen, die weet wat 

dit zeggen wil: nieuwe dwangmaatregelen tegen de pers en de activiteit 

van de strijdbare arbeidersbeweging. 

Deze vloot zal honderden millioenen kosten. Dat betekent lagere 

lonen, hogere belastingen, slechter onderwijs, afbraak van de sociale 

wetgeving en van de werklozensteun. 

De sociaal-democratische pers mag mompelen, dat een volk zulke 

lasten slechts op zich kan nemen, als de regering andere noodzakelijke 

eisen en met name de voorzieningen van sociale aard, met dezelfde 

maat meet - de "Nieuwe Rotterdammer Courant", het kapitalisten

orgaan, dat zich als triomfator voelt, haalt voor zulk machteloos gepraat 

de schouders op. Hoe meer militaire uitgaven, des te meer "bezuini

ging" en "aanpassing" op al het overige, schrijft de pers van het 

kapitaal - en van den Tempel en Albarda zullen onder het juk 

doorgaan. De coalitie van de S.D.A.P. met de burgerlijke partijen be

tekent een verslechtering van de levensomstandigheden van het v.·er

kende volk, hand in hand met de groei van een reactionair militarisme. 

Üp de uitbreiding van de vloot zal een vergroting van het leger 

in Indonesië volgen. Het is niet alleen om geld te doen, maar ook om 

mensen. Hoelang zal het duren, of men komt met het voorstel. om 

Nederlandse dienstplichtigen naar Indië te zenden? 

Een kleine twintig jaar geleden waren er ook plannen tot vlootuit

breiding; toen werd de Vlootwet echter verworpen. Destijds waren de 

burgerlijke partijen zelf verdeeld, en de S.D.A.P. kon zich daarom bij 

liberalen en katholieken aansluiten. Thans vormen de burgerlijke par

tijen, tezamen met de sociaal-democratie één blok. Maar dat wil nog 

niet zeggen, dat zij nu ook met al hun propaganda, hun brochures en 

vlootfilms, de Nederlandse werkende massa's voor hun politiel< van 

reactie en militarisme gewonnen hebben. Er was in 1922-23 een 

volksbeweging tegen de Vlootwet, en een beweging, die succes had. 

Ook thans zal er zo'n beweging moeten komen, tegen de burgerlijke 

partijen en tegen de S.D.A.P. in. 
Het zal de taak van de Communistische Partij van Nederland zijn, 

om tot deze beweging het initiatief te nemen. 



DE SCHELVIS EN 
DE KABELJAUW 

door 

ARIE VAN RIJKOM 

Een en ander over de werkloos

heidspolitiek der regering-De Geer 

Als we een regering op een onderdeel van haar politiek willen 
beoordelen, dan dienen we haar eerst als geheel te bezien. 

Daarom is het nodig allereerst een verklaring te vinden voor haar 
optreden, en te weten door welke oorzal,en zij aan het bewind kwam. 

Als wij de "bevoegde" kringen mochten geloven, was de oorzaak 
van de val van het voorlaatste kabinet-Colijn gelegen in de verschillen 
in de boezem van dit kabinet over het vraagstuk van de werkloosheids
bestrijding. Inderdaad slaagde men er aanvankelijk in, deze verklaring 
ingang te doen vinden. 

Thans weten we beter. Aan de hand van de, ook door de huidige 
regering gevoerde werkloosheidspolitiek, kan worden vastgesteld dat 
omtrent deze politiek geen wezenlijke verschillen bestaan en bestonden. 
De gehele zaak wordt toch op precies dezelfde wijze als onder de 
vorige regeringen voortgezet en als van enig verschil sprake mocht zijn, 
dan is dat op ondergeschikte onderdelen zonder ingrijpend belang. 

Het is thans voor ieder duidelijk waarom Colijn verdween. De 
kapitalistische kringen, die de huidige ontwikkeling van de oorlog, en 
de daaruit ontstane situatie voor ons land voorzagen, ja mede positief 
als belanghebbenden die ontwikkeling bevorderden, wilden zich bij 
voorbaat verzekeren van de volledige medewerking der z.g. arbeiders
vertegenwoordigers en hun invloed, vooral in de vakbeweging, ten 
gunste van de kapitaalsbelangen misbruiken. 

\Vij weten thans, dat de bourgeoisie haar Pappenheimers wel zeer 
goed moet kennen. De leidende figuren van S.D.A.P. en moderne 
vakbeweging leenden zich maar al te graag voor dit spel. Zo ontstond 
ons huidige kabinet van .. Nationale Concentratie" waarin de leiders 
van de moderne arbeidersbeweging hun rol met ongekende handigheid 
vervullen. 

Het spreekt welhaast vanzelf. dat deze dienstbaarheid aan de be
langen van het kapitaal op geraffineerde wijze moet worden ge
camoufleerd, ja dat zelfs de indruk moet worden gevestigd alsof met 
het aan de regering deelnemen der sociaal-democratische ministers 
bepaalde verbeteringen voor de in hen gelovende arbeiders zouden 
worden tot stand gebracht. 

En in sommige gevallen gaat men er zelfs toe over inderdaad 
(natuurlijk op zeer kleine schaal, wat dan groots wordt voortgesteld) 
enl,ele verbeteringen op sociaal gebied in te voeren. 
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Dit is nu het beroemde schelvisje, dat wordt uitgeworpen om de 
niet minder beroemde kabeljauw te vangen. 

Want wat aan de ene zijde in microscopische afmetingen wordt 
gegeven, wordt aan de andere kant in enorme proporties weer terug

gehaald. 
Om duidelijker en concreter te zijn: 
Üp de begroting voor Sociale Zaken is meer uitgetrokken voor 

diverse voorzieningen (waarover straks meer) een totaal bedrag van 
24% millioen, gespecificeerd als volgt: 

Bestrijding jeugdwerkloosheid .................... . 
Levensmiddelendistributie voor werklozen 
Herscholing werklozen .......................... . 
Vervroegde pensionering .......................... . 
Arbeid buiten de woonplaats ................... .. 
Subsidies T.B.C.-bestrijding .................... . 
Werkverruiming (kapitaaldienst) .............. . 
Uitbreiding arbeidsinspectie .................... . 

f 500.000 

- 3.000.000 

8oo.ooo 
200.000 

50.000 

t9{Ï.500 

- 20.000.000 

34.000 

Voegt men hier nog bij de 30.000.000 van een nieuw crediet voor 
werkverruiming, welk bedrag reeds gevoteerd is, dan komen we aan een 
totaal van 54% milhoen gulden. 

Vergelijken we dit nu even met het cijfer, dat wordt genoemd voor 
de aanbouw van enige slagkruisers met toebehoren, voor oorlogs
doeleinden dus (de genoemde kapitaalsbelangen). Volgens een voor
lopige raming kost alleen de aanbouw meer dan drie honderd milhoen 
gulden. Mogen we echter welingelichte marinekringen geloven, en 
waarom zouden we hen niet geloven., dan zullen de totale kosten 
zes tot zeven honderd millioen gulden bedragen! 

Deze cijfervergelijking kunnen we nog op velerlei gebied doorvoeren 
en overal zullen we hetzelfde concluderen. 

Tegenover een kleine concessie aan de arbeiders staat steevast een 
enorme som ter verdediging van de kapitaalsbelangen. 

En hiermede is de rol der reformisten in de regering getekend. 
Zij moeten bij de arbeidersmassa de illusie wel{ken, alsof door de 
regeringsdeelneming iets voor hen wordt gedaan, en tegelijkertijd moeten 
kleine verbeteringen, die in vele gevallen nog niet eens werhlijke 
verbeteringen zijn, als de schone vlag dienen om de bedenkelijke lading 
der uitgaven voor oorlogsvoorbereiding te dekken. 

Nu wij aldus hebben geleerd, Sociale Zaken aan de andere departe
menten te verbinden en dus de politiek van de minister van dat 
departement niet als iets afzonderlijks te bezien, gaan wij eens na 
welke werkelijk positieve verbeteringen door deze minister alzo zijn 
bereikt, om deze, van alle opsmuk en franje, waarmee ze door de 
reformistische leiders zo rijkelijk zijn overgoten, te ontdoen en tot de 
juiste proporties terug te brengen. 

Het werkprogram van Minister J. v. d. Tempel op het terrein van 
de werldoosheidsbestrijding beperkt zich tot slechts twee dingen: her
scholing en uitbreiding der werkverschaffing. 
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Voor het eerste werd een bedrag van 8oo.ooo gulden op de begroting 
uitgetrokken en deed de minister, blijkens de Memorie van Antwoord 
op het Voorlopig Verslag van de Eerste Kamer, met medewerldng 
o.a. van de grote werkgeversorganisaties, een beroep op het bedrijfs
leven. Een beroep dat blijkbaar slechts weinig uitrichtte. 

En dit, hoewel deze werkgevers de grote mogelijkheden op dit terrein, 
ook te hunnen voordele, waren uiteengezet. 

De ondernemers zien er dus blijkbaar geen voordeel in. Nu zijn 
ooi< wij voorstanders van scholing en herscholing, omdat het op peil 
blijven van de arbeidsgeschiktheid van groot belang voor de betreffende 
arbeiders is. Deze scholing en herscholing zal echter op kosten der 
ondernemers moeten geschieden, die daarvan toch uiteindelijk de voor
delen zullen genieten. Zo zien we dat deze herscholing hoewel een 
voordeel voor arbeiders lijkend, in werkelijkheid bedoeld is in het 
voordeel der ondernemers. De motivering bewijst zulks. 

Dan Je werkverruiming. Men zal opmerken dat door de regering, 
en ook door de vakbondsbestuurders, niet meer over werkverschaffing 
wordt gesproken. Het is de bedoeling van de minister het aantal 
tewerkgestelden van ongeveer 50.000 te verhogen tot 8o à 90 duizend. 

Dit is eenvoudig de uitvoering van een onderdeel van het beruchte 
plnn- .. Westhoff". dat deze zoals men weet, in opdracht van ex
minister Romme samenstelde. Nu komt het natuurlijk óók aan op 
het werk verschaffen aan zoveel mogelijk arbeiders, maar waar het 
niet minder op aan komt, dat is de beloning, die deze tewerkgestelden 
voor hun arbeid zullen ontvangen. En het is juist hierover dat de 
minister niet concreet is. Hij bepaalt zich tot de opmerldng dat ver
band moet blijven bestaan tussen de werkverschaffingslonen en de 
lonen volgens collectieve arbeidsovereenkomst. Wij vragen welke 
lonen? Van de landarbeiders misschien? Het spreekt vanzelf dat dit 
niet juist zou zijn. 

Vooral omdat arbeiders uit alle beroepen in bodemontginning tewerk 
worden gesteld en dus o.i. de lonen moeten gelden, die gelijl< zijn 
aan het gemiddelde der contractlonen in de plaats van waaruit de 
arbeider word tewerkgesteld. 

Er is echter een andere, veel belangrijker kant aan deze zaak. 
Namelijk dat deze bodemontginning, met het oog op de te verwachten 
noodzakelijke .. zelfvoorziening" dringend productief werk is geworden. 
Wij zeggen dringend, omdat het steeds productief was. De winsten 
der .. dikke" boeren (de kleinen worden er buiten gehouden), van de 
hypotheekbanken, de Heide en Grond Mij enz., zij zijn er om de 
juistheid van deze bewering, die nogal eens bestreden is, te staven. 

Nu echter de bodemontginning een zeer noodzakelijk werk is ge
worden en "van nationaal belang", zoals de minister het noemde, nu 
spreekt het ook vanzelf dat de lonen aan dit belang moeten worden 
aangepast en dat de z.g. werkverschaffingsarbeiders met het stijgen 
van de economische waarde van hun arbeid ook in een andere positie 
l<Omen te verkeren, n.l. in die van volwaardige arbeiders met alle 
rechten daaraan verbonden. 
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En het is niet dit, wat de minister nastreeft. Als hier van werk
verruiming wordt gesproken in plaats van werl<verschaffing dan bedoelt 
men hiermede wat ook Westhoff bedoelde, n.l. de werklozen in bodem
ontginning tewerk te stellen, z.g. als vrije arbeiders, maar dan tegen een 
loon dat het steunbedrag maar nauwelijks overschrijdt en waarbij de 
tewerkgestelden van alle emolumenten vervallen worden verklaard. 

In het geheel genomen komt de "verbetering" dus neer op een 
vergroting van het aantal tewerkgestelden en niet op verbetering van 
de schandelijke arbeidsvoorwaarden. Ja, de minister gaat zelfs zover 
te beweren, dat de thans geldende tarieven geen aanleiding geven 
tot moeilijkheden. Het is juist dit tariefsysteem dat het meest verfoeide 
van alles in de werkverschaffing is geworden. Vooral door de wille
keurige toepassing en de volkomen onbegrijpelijkheid daarvan. Als de 
minister dan ook meer met de werkelijkheid en wat minder met de 
"studeerkamer" op de hoogte was, zou hij dit weten. De contact
commissies van de vakcentrales kunnen hem daarvan wel wat ver
tellen. Zij zullen dit ook wel hebben gedaan maar ... och we zeiden 
toch al in de aanhef. waarvoor deze minister er zit. 

Ten aanzien van de bestrijding der jeugdwerkloosheid gaat deze 
regering in precies dezelfde richting als de vorige, d.w.z. dat niets 
wezenlijks wordt ondernomen om de jeugd werk te verschaffen, maar 
dat men zich uitsluitend beperkt tot het inrichten en onderhouden 
van werkkampen (met alle gevaren daaraan verbonden) en verder 
de in Romme zo gecritiseerde jeugdregistratie en het "staat-van-dienst
boekje" (onder een enigszins welluidender naam) gaat invoeren. 

Over de toeslagen van de regering op steunen en werkverschaffings
lonen in verband met de nood willen we niet veel zeggen. Dr. W. 
de Groot bracht in ons vorig nummer reeds een uitvoerige beschouwing 
over dit onderwerp en we willen dan ook volstaan met zijn conclusie, 
dat deze toeslagen te enenmale onvoldoende zijn om de toenemende 
nood, als gevolg van de prijsstijging en de koude te compenseren en 
dat, zelfs met de 5 o/o toeslag, de toestand der werklozen sleeTtier 
is dan voor de aanvang van de oorlog. 

Laat ons nu eens zien wat de minister niet deed om de werkloosheid 
te bestrijden, hoewel een en ander toch tot het program der moderne 
arbeidersbeweging behoorde. 

Daar zijn de middelen als: 

1. Verkorting van de arbeidsduur. 
2. Verlaging van de leerlingenschaal. 
3· Verbod van arbeid voor kinderen van 14 en 15 jaar. 
4· Uitvoering van grote werken. 

Wat nu het laatste betreft zullen we hier even de redactie van het 
.. Christelijk Sociaal Dagblad" aan het woord laten, die over het rege
ringsprogram op 26 October schreef: 

.. En nu het Plan van de Arbeid. Wat daaromtrent wordt 
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medegedeeld is niet van humor ontbloot. Aan de Kamerleden, 
die er op hadden aangedrongen, 't Plan van de Arbeid in 
het regeringsprogram te betrekken, wordt geantwoord dat, in 
zoverre dit met het regeringsprogram in overeenstemming is, het 
Plan van de Arbeid zal worden gevolgd." 

En het blad voegt er aan toe: 

.. Deze uitlating zal ongetwijfeld worden gewaardeerd als een 
kostelijk staaltje, hoe vragende Kamerleden met een kluitje in het 
riet worden gestuurd." 

Wij behoeven hieraan niet veel toe te voegen. Met de uitvoering 
van grote werken is het misère en indien men uit noodzaak tot 
uitvoering van iets overgaat dan wordt het .. werkverruiming" genoemd 
en is bij de regering, zoals de minister het in antwoord op vragen van 
Kupers formuleerde, niet het loon, maar de werkloosheidsbestrijding 
primair. 

Wat de onder t, 2 en 3 genoemde middelen betreft. zo is het 
interessant een deel uit een rede van de la Bella te citeren, uit
gesproken op het .. Crisis-Congres" van N.V.V. en S.D.A.P. op 
4 October 1931 te Rotterdam. 

De la Bella zeide daar o.m. het volgende: 

.. De rationalisatie, het aantal werklozen en de duur der werk
loosheid, de cijfers die beschil<baar zijn, alles bijeen is voor ons 
reden genoeg, paraat te zijn en onze houding in die zin te 
wijzigen, dat wij internationaal en nationaal met eisen komen, 
die veel sterker dan tot nu toe, gericht zijn op vermindering der 
werkloosheid. Als één van de eisen zien wij de 

VERDERE VERKORTING VAN DE ARBEIDSTIJD. 

Hiermede kunnen wij niet volstaan; het is slechts één middel, 
maar van een zodanige betekenis, dat wij ons er met alle kracht 
achter moeten plaatsen." 

Na veel juiste argumenten voor dit standpunt te hebben gebracht 
gaat hij verder: 

.. Uit al deze overwegingen, achten wij het gelukkig, dat de 
arbeidstijdverkorting op mars is. In de kringen der socialistische 
arbeidersbeweging komt meer en meer het gevoel. dat dit is een 
eis van urgentie." 

Hierna volgt een opsomming van beroepen, zowel beschermde als 
onbeschermde, waarin langer dan 48 uur wordt gewerkt en komt 
de la Bella tot de volgende ontboezeming: 

.. Wij handhaven ten volle, wat wij het vorige jaar op het 

13fl 
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congres in Den Haag zeiden, n.l. dat vele groepen arbeidstijden 
maken, die in strijd zijn met iedere opvatting van menselijkheid 
en beschaving. Dat de werkgevers en de regering zelfs in die 
gevallen niet onmiddellijk ingrijpen en de arbeidstijden niet 
beperken én uit overwegingen van menselijkheid én uit over
weging van het scheppen van arbeid voor werklozen, is een 
aanwijzing temeer, dat de arbeiders in ons land behoren tot 
een klasse, die men in velerlei opzicht behandelt op een wijze, 
die meer dan schandelijk is. I'>len moet nodig spreken van offers 
brengen I Als in Nederland iets gebeuren moet, dan staan twee 
dingen voorop. Dat is: de werkloze arbeiders op behoorlijke 
wijze ondersteunen en een einde maken aan de onbehoorlijke 
arbeidstijden, die hier nog bestaan. Dat moet de regering doen." 

Dan geeft spreker de volgende cijfers en conclusies: 

"Niet beschennd zijn op het ogenblik joo.ooo arbeiders, waar
van zeker 6oo.ooo langer werken dan 48 uren per week. 

Bovendien zijn er circa 8o.ooo arbeiders, die wel beschermd 
zijn, maar ook langer werken dan 48 uur en dan zijn er nog 
')O tot 60.000 arbeiders in overheicls- en semi-overheidsdienst, 
wier arbeidstijden eveneens boven de 48 uur uitgaan. 

Ik heb getracht een berekening te mal-en van 66o.ooo arbeiders 
(dit is bijna 100.000 minder dan voor de berekening in aan
merking kwamen) en il< kwam dan, wanneer ik alles aan de 
lage kant bereken en uitschakel abnormale arbeidstijden van 
80, 90 en 100 uur per \veek, tot een aantal uren boven de 48 
van in totaal 

ï MILLIOEN PER \VEEK. 

Omgerekend wil dit zeggen, de arbeid voor 140.000 arbeiders. 
Nemen wij de landarbeiders er niet bij, (ik wijs t>r echter op, 

dat ook in de landbouw duizenden arbeiders meer zouden kunnen 
werken, wanneer de arbeidstijd normaal was,) dan lwmen we 
tot 3.200.000 uren per week is omgerekend de arbeid van 6').000 

arbeiders. En zou ik hier nu ool< nog tienduizenden aftrekken, 
omdat een vermindering van arbeidstijd niet tot gevolg heeft, 
dat een evenredig aantal arbeiders meer tewerk kan worden ge
steld, dan staat toch. in ieder geval vast, dat wij zonder enig 
voorbehoud kunnen zeggen, dat er tienduizenden werkloze arbei
ders in Nederland zijn, omdat deze en vorige regeringen haar 
plicht verzaakt hebben en omdat de regering zich \'an het lot 
der arbeiders niets of weinig aantrekt." 

Na ook nog gewezen te hebben op het euvel van het overwerl< en 
de noodzakelijkheid om ooi< daaraan t>cn einde te maken komt sp1. 
op de volgende punten: 

I 
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.. Daarnaast hebben wij nog enkele eisen, die wij van grote 
betekenis achten om tot vermindering van het aantal werkloze 
arbeiders te komen. Ten eerste 

VERHOGING VAN DE LEERPLICHTIGE LEEFriJD 

door invoering van de 9-jarige leerplicht. Dit is een eis van I.V.V. 
en S.A.I.; tot deze eis lnvam ook de Onderwijs-Commissie van 
de S.D.A.P. 

Daarmede wordt een tweeledig doel bereikt: 
de kinderen blijven langer op de school, waardoor ze beter 

toegerust de maatschappij ingaan, terwijl tevens de werkloosheid 
er door zou verminderen, omdat door uitschakeling van de 
kinderen van 14 jaar uit de productie en distributie plaats ge
maakt wordt voor ouderen. 

Van der Lende heeft aan de hand van cijfers uit Engeland, 
waarhij wordt aangenomen, dat de arbeidskracht van 27 jeug
digen gelijk is aan die van 10 volwassenen, uitgerekend, dat 
door een dergelijke maatregel 1 3.000 volwassenen arbeid kunnen 
hijgen. 

Tegenover de extra lwsten voor het onderwijs staat de be
sparing aan steun voor de werklozen. 

Hier gaat samen een groot volksbelang, - want dat is de 
uitbreiding der leerplichtige leeftijd -

EN DE \VERKLOOSHEIDSBESTRIJDING. 

Wij 'ragen wat heeft de regering aan deze zaak gedaan'! 
Of acht zij het niet de moeite waard om deze problemen te 

bekijken." 

Dit werd gezegd in 1931, lezer, en we zouden U willen vragen 
of dit alles niet precies van toepassing is op de toestand van vandaag 
en op de politiek van deze regering? 

Er is één verschil met 1931. De la Bella verzuchtte in zijn genoemde 
rede: .. Wij hebben helaas in het bedrijfsleven niets te zeggen." Welnu, 
th~ns heeft men iets te zeggen. Zelfs in de regering, maar de minister 
verklaart dat hij niet voornemens is om voorstellen te doen tot ver
faging der leerlingenschaal. geen voorstellen zal doen om arbeid van 
1.4 en 15-jarigen te verhinderen en deze jeugdigen een vakopleiding 
te geven, geen voorstellen zal doen om tot werktijdverkorting te komen. 
En instede tot de regering zijn eigen woorden van 1931 te herhalen: 
"Negeer onze eisen niet en werkt met de grootste spoed," nemen 
de la Bella en de vakbeweging met deze politiek van "hun" minister 
niet alleen genoegen, maar stellen zij deze nog als een groot succes 
Yoor de arbeiders voor 1 

Zo komen we dus tot de slotsom dat de deelneming aan de regering 
door de sociaal-democraten aan de arbeiders geen wezenlijke voordelen 
kan bieden. Omdat zij de gevangenen en marionetten zijn va:n de 
kapitalistische machthebbers en oorlogsdrijvers, die aan de touwtjes 
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trekken. lnplaats van de strijd tegen de oorzaak van de werkloosheid 
en van de oorlog, het kapitalistische stelsel aan te binden, dienen 
zij als kwakzalvers, die met lapmiddeltjes proberen de ellende door 
hun broodheren veroorzaakt te verdoezelen. 

Het staat voor ons vast dat een definitieve en afdoende oplossing 
van het werkloosheidsprobleem binnen het kader van het kapitalistische 
stelsel niet mogelijk is. Dit belet ons niet, om ook binnen dit stelsel 
door strijd zoveel mogelijk van de bezittende klasse af te dwingen. 
Daarom is onze voorstelling van werkloosheidspolitiek een andere dan 
die van de regering met haar sociaal-democratische ministers: 

Directe uitvoering van grote werken tegen normale lonen. 

Werktijdverkorting, verlaging der leerlingenschaal. als mid

delen ter werldoosheidsbestrijding, en verder voor de gesteunden 

een wettelijke steunregeling, die ell,e arbeider recht op steun 

waarborgt. 

Deze maatregelen behoren te worden genomen, indien werkelijk 
ernstig het werkloosheidsprobleem zou worden aangepakt. 

Dat het geld voor deze maatregelen aanwezig is, bewijzen ons de 
enorme bedragen die voor oorlogsdoeleinden kunnen worden besteed 
en die ook worden gevonden. 

Onze leus in de komende periode moet dan ook zijn: 

Geen cent voor oorlogsvoorbereiding en slagkruisers. 

GebrRtikt het geld vo"or: l'Vleer loon, meer werk, meer steun. 

l 
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door BURGER VORRINK SPREEKT 
KO BEUZEMAKER 

Burger Vorrink, voorzitter der S.D.A.P., lid der Eerste Kamer, kapi
tein of majoor der Burgerwacht heeft een dezer dagen een rede 
gehouden voor de Amsterdamse Metaalbewerkers. De inhoud van deze 
rede was niet gewijd aan de loonpositie der metaalbewerkers in de 
door de oorlog zoveel drukkender geworden levensverhoudingen. 

Burger Vorrink sprak over de oorlog en de vooruitzichten voor de 
sociaal-democratie en de arbeidersbeweging. 

En wat hij daarover zeide, is interessant genoeg, om er aandacht 
aan te besteden. 

Niet omdat er in zijn uiteenzetting ook maar een atoom klasse
bewustzijn, of socialistische strijdwil te vinden is geweest; 's mans 
geestelijke bagage bestaat nu eenmaal uit platvloerse burgerlijke wijs
heden, gedoopt in een sausje van idealistische frases. 

Wat kan men anders verwachten van een man, die voortkomende 
uit de geheelonthouders-jeugdbeweging in de wereldoorlog het tot 
tweede luitenant in het Nederlandse leger bracht, zeer tot misnoegen 
van zijn medejongeren, die anti-militaristisch gezind waren. Van een 
man, die na die oorlog het officierspakje uittrok en een nieuwe mode 
van jeugdkleding creëerde, de beroemde A.J.C.-kledij, geïmporteerd 
uit Duitsland, welke kledij de dragers en draagsters, mits verzameld 
rondom een vreugdevuur een "nieuwe geest" garandeerde, ver ver
heven boven de werkelijl,heid van de klassenstrijd. 

Van een man, die met hulp van deze jeugd-élite, tot S.O.A.P.-voor
zitter promoveerde, dan!, zij een kleine goedgeslaagde staatsgreep bij 
de candidaatstelling. 

Van een man, die van principiële ontwapenaar, tot verheerlijker van 
de heilige oorlog tegen de Sowjet-Unie werd, tot geestdriftig Burger
wachter en aanhanger van de snelle bewapeningspolitiek der Neder
landse bourgeoisie. 

Van zuil, een man kan men alles verwachten, behalve een oordeel 
over de huidige tijd, gebaseerd op Marxistische inzichten. 

Om hem recht te doen. hij probeert dat ook niet, anders dan burger 
Albarda, die enige weken geleden in zijn rede voor de A.J.C. de 
deelneming aan het nationale front der bourgeoisie verdedigde met een 
beroep op... Marx en natuurlijk zich daarbij aan Marx-vervalsing 
schuldig maakte. 

Burger Vorrink begon met vast te stellen, dat "wij in een verschrik
kelijl,e wereld leven". 

En hij schilderde de verschrikkingen, die de oorlog thans reeds 
brengt. 

Na deze concessie aan de stemming van afkeer tegen de oorlog, die 
onder de massa's leeft, kwam hij met de propaganda, die dienstbaar 
is aan het doel der Engelse en Franse imperialisten om tot uitbreiding 
van de oorlog te komen. 
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De eerste stap van de Engelse en Franse imperialisten, die tot de 
agressors in deze oorlog geworden zijn, hun eerste poging om hun impe
rialistische oorlog met een kruistocht tegen het land van het socialisme 
te combineren, was het provoceren van het conflict tussen de Sowjet
Unie en de Finse bourgeoisie. 

Zij voeren oorlog met Duitsland, omdat Duitsland geen oorlog 
waagde te voeren tegen de Sowjet-Unie en hun doel is door deze 
oorlog een toestand te scheppen, waarbij Duitsland wel oorlog gaat 
voeren tegen de Sowjet-Unie en dan aan de leiband van Chamberlain. 
Daarmee hopen de Engelse imperialisten meteen een revolutionaire 
ontwikkeling in Duitsland te verhinderen. Het zou niet de eerste maal 
zijn, dat zij de revolutie in Duitsland helpen neerslaan. In dat opzicht 
hebben zij de rol van het Russische tsarisme uit de 19e eeuw over
genomen. 

De Engelse imperialisten wilden het conflict in Finland, om de 
oorlogsfakhl naar de Oostzee te slingeren, heel Scandinavië in de 
oorlog te slepen en, waar zij het niet wagen tegen de Siegfriedlinie op 
te treden, op die wijze een aanrakingspunt met Duitsland te krijgen. 

Vandaar de ophitsing tegen de Sowjet-Unie, vandaar de verheer
lijking van het Finland van Mannerheim als een democratisch Finlancl, 
als een .,onafhankelijke" staat. 

Als de Engelse imperialisten met hun ogen knippen, staat burger 
Vorrink gereed heel zijn demagogisch spreektalent in werking te stellen. 

Dat burger Hansson, de sociaal-democratische minister-president zich 
liever nog even bedacht heeft alvorens de roep van partijgenoot burger 
T anner te volgen en Zweden in de oorlog te storten, deert hem niet. 

Nederland is nog niet in dit stadium en dus kan men zonder de 
minste reserve tegen de Sowjet-Unie brullen. 

Burger Vorrink staat volledig ter beschikking van de Engelse en 
Franse imperialisten, vandaar zijn gehuil tegen de communisten die 
"in dienst van het buitenland" staani 

Burger Vorrinl< wenste Finland, d.w.z. de Finse bourgeoisie van 
Mannerheim. met haar Noske-Tanner alle goeds, om het te winnen. 
Zelfs dat zal waarschijnlijk Mannerheim niet helpen. 

Natuurlijk verklaarde burger Vorrink, dat hij .,allerminst" het Rus
sische volk haat", integendeel, hij heeft diep medelijden met dit volk, 
dat door de .. communistische dictators van zijn menselijke bestemming 
wordt afgehouden, dat in de tientallen jaren, waarin het communisme 
bestaat, nog geen stap gezet heeft op de weg der Westelijke be
schaving". 

Zo roept burger Vorrink hartstochtelijk uit! 
Stelt u voor, dit arme Russische volk. Het kent niet de zegeningen 

der Westelijke imperialistische beschaving, het kent niet de massa
werkloosheid, het kent niet het genot, grootkapitalisten en imperialis
tisch oorlogsophitsers in zijn midden te hebben, het kent zelfs niet het 
genot Koos Vorrinks te hebben om het te bewegen voor de belangen 
der Engelse imperialisten te gaan vechten! 

Is er iets verschrikl<elijkers denkbaar! En moet dit ongelukkig volk 
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niet gered worden door de interventie-oorlog van de zijde der Engelse 
en Franse imperialisten. En moet een teerhartig man als Vorrinl{ niet 
daartoe meehelpenT 

Ja, burger Vorrink ruikt weer de prettige lucht der interventie-jaren. 
Hij herinnert zich weer de gezegende tijden, toen Koltsjak, Denikin, 
Mannerheim en Co. met Engelse, Franse en ... Duitse subsidies, bajo
netten en kanonnen over het rode Rusland heenvielen en toen de 
mensjewiki en sociaal-revolutionairen in de schaduw van terreur 
der witgardisten .. democratische regeringen" vormden en in het bui
tenland, van harte gesecondeerd door de Tweede Internationale een 
waar gehuil aanhieven over de snode bolsjewiki, die de "democratie" 
vernielden, die heerlijke democratie van Kerenski, die het Russische 
volk het recht gaf, door te blijven vechten voor de Engelse en Franse 
imperialisten. Helaas, het Russische voll{ volgde toen Lenin, die vrede 
met Duitsland sloot, zoals het nu Stalin volgt, die de gevaren van 
de nieuwe interventie voorlopig afwendde. 

Tot grote woede van burger Vorrink die met het anti-communistische 
vlaggetje staat te zwaaien, dat hij, de hyper-democraat uit de handen 
der nazi's heeft aangenomen, toen het deze heren te zwaar werd. 

* * 
* 

Burger Vorrinl, was echter nog lang niet uitgepraat, nadat hij de 
S.D.A.P. als oprecht democraat, tot oorlogspartij in dienst der Engelse 
en Franse grootkapitalisten had verklaard en daarbij tegen de Sowjet
Unie de mond zo wijd had opengezet. 

Voorzichtig kondigde hij aan, dat de Amsterdamse metaalbewerkers 
volstrekt niet moesten denken, dat alleen de Finse arbeiders het voor
recht hebben voor de Bank van Engeland te mogen strijden tegen het 
bolsjewisme. 

Oh, neen! 
Trots riep hij uit: 

.. Wanneer in deze oorlog ook voor ons land een noodtoestand zou 
aanbreken, zou ons slechts één taak overblijven: de vrijheid van dit 
land te verdedigen met de inzet van al onze krachten." 

Het is er uit! De dappere majoor van de Burgerwacht heeft ge
sproken, de metaalbewerkers hebben slechts ootmoedig te luisteren, 
welk lot hun nog beschoren kan zijn r 

Als de Engelse imperialisten het nodig hebben en erin slagen via 
een of ander .. Altmark" -incident Nederland mee in de oorlog te slepen 
aan hun zijde, dan mogen de metaalbewerkers blij zijn de "vrijheid 
van dit land" te verdedigen. Koos Vorrink zal hun voorgaan met ... 
dappere redevoeringen inplaats van .. dappere ongehoorzaamheid". 
lnplaats van het gebroken geweertje zal hij het burgerwacht-insigne 
dragenT 

Waarom heeft burger Varrink niet meteen de Vlootwet aanbevolen? 
De Nederlandse bourgeoisie haast zich immers al. de wenk der 
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Engelse imperialisten te volgen, zij doet met het bouwen van de slag
kruisers met toebehoren immers reeds de eerste stap om voor de Engelse 
imperialistische belangen in het Verre Oosten te gaan strijden, in de 
hoop haar koloniale bezit in dat geval te kunnen behouden. 

Burger Vorrink gaf er echter de voorkeur aan over de Vlootwet voor
lopig nog te zwijgenT 

Er zal nog tijd genoeg zijn om de metaalbewerkers van Amsterdam 
op te roepen de .. vrijheid van dit land" te verdedigen, door de slavernij 
der volkeren van Indonesië ten bate van het Nederlandse oliekapitaal 
en in dienst van het Engelse oliekapitaal te .. verdedigen"! 

Helaas I AI de zegevierende trots verliet burger Vorrink toen hij 
over de oorlog uitgesproken was. 

Zodra het over het lot der arbeiders in de huidige toestand ging, 
werd hij bar pessimistisch. 

Zolang Nederland buiten de oorlog blijft en de Nederlandse arbei
ders nog niet de gelukzalige vreugde zullen smaken voor de .. vrij
heid" van de .. Handelmaatschappij" en de .. Bataafse" te mogen 
strijden, ziet het er slecht met hen uit T 

Burger Vorrink deelt het de metaalbewerkers meewarig mede: 
.. Maar ook indien zulk een noodlotsuur niet zou aanbreken, dan nog 

gaan wij een tijd tegemoet, waarin voor vakbeweging en partij geen 
mogelijkheden voor grote overwinningen aanwezig zijn." 

NietwaarT De grootste overwinning is binnen, Albarda en van den 
Tempel dragen de beroemde steek en daar is toch jaren naar gehunkerd I 

Het is volkomen onbegrijpelijk. 
Wat hebben de Albarda' s en Vorrinks de arbeiders steeds geleerd? 
Machtsvorming van de arbeidersbeweging brengt verbetering. En 

voor machtsvorming zijn machtsposities nodig. 
Eindelijk zijn er die machtsposities. En nu ... geen mogelijkheid voor 

grote overwinningen. 
Wie lost dit raadsel op? Zou het niet geschikt zijn voor een prijs

vraag in .. Vrijheid, Arbeid, Brood" ... ? 
Misschien komt dan een der inzenders tot de ontdekking, dat de 

beroemde reformistische politiek van iedere dag een kleine hervorming, 
iedere verkiezing een zeteltje meer tot de 50 + t bereikt zijn en we 
geluidloos in het .. democratisch socialisme" glijden, toch niet helemaal 
klopt. 

En dat inplaats daarvan deze politiek er toe geleid heeft. dat de 
leiders der S.D.A.P. welwillend in het ministerie de Geer, het minis
terie van de godsvrede der bourgeoisie zijn opgenomen, met het doel 
de moderne arbeidersbeweging als voornaamste sociale steunpunt voor 
de bourgeoisie en haar oorlogspolitiek te benutten. 

Met het resultaat, dat de .,veroveringen" neerkomen op twee minis
tersalarissen plus pensioen en ridderordes, terwijl de massa donkere 
tijden tegemoet gaat, waarin men eerst voor de honderden millioenen 
van de Vlootwet krom moet liggen, om er misschien binnen een paar 
jaar dood voor te liggen. 

Weli< een heerlijk perspectief bieden de reformistische, tot sociaal-

) 



) 

KO BEUZEMA!KER BURGER VORRINK SPREEKT 

imperialisten geworden leiders de massa der moderne arbeiders
beweging. 

Maar burger Vorrink zegt het: Laat de kop niet hangen 1 "In tijden 
van voorspoed behaalden wij overwinningen onder de vaandels van 
het democratisch socialisme." 

NietwaarT Wij hadden het socialisatierapport En was dat geen over
winning? Wij hadden de o~twapeningsleus. En was dat geen over
winning? Wij hadden de leus der medezeggenschap. En was het geen 
overwinning? Wij hadden het Plan van de Arbeid. En is het geen 
overwinning geweest? Na zulk een reeks van overwinningen, kan men 
een stootje velenT 

En dus, zoals burger Vorrink zeide: "In de moeilijke tijden, die nog 
komen zullen, zullen wij als een gesloten blok om dat zelfde vaandel 
geschaard moeten blijven T" 

Wij vrezen echter voor burger Vorrink, dat dit woord niet tot waar
heid zal worden. 

De imperialistische oorlog is onverbiddelijk. Hij legt al de klassen
scheidingen bloot. 

Burger Vorrink vergeet een kleinigheid. Het was voor hem en zijn 
"Gesinnungsgenossen" mogelijk de arbeidersbeweging aan de bour
geoisie te binden, toen het imperialisme nog tijden van zulke voorspoed 
en extra-winsten beleefde, dat er nog een kruimeltje af kon voor de 
bevoorrechte lagen der arbeid~rsklasse. 

Maar het ondergaande imperialisme, dat de kapitalistische heer
schappij slechts kan handhaven door de ontketening van nieuwe oor
logen voor de herverdeling der koloniën, door de voorbereiding van 
de kruistochten tegen het socialistisch deel der wereld om zo te trachten 
zijn innerlijke moeilijkheden te overwinnen, geeft wel nog enige 
ministersteken in ministeries voor oorlogsbereiding, maar voor de 
massa's brengt het steeds zwaardere lasten voor zijn bewapeningsdoel
einden en eist het volledige onderwerping aan zijn oorlogspolitiek. 

Daarmee wordt de bodem van het reformisme ondermijnd. 
Vorrink, Albarda en Co. zullen slagkruiser-socialisten zijn, maar de 

arbeiders uit de moderne arbeidersbeweging zullen diep geschokt 
worden in hun illusies en in ... hun vertrouwen in de Vorrinks en 
Albarda's. 

Zij zullen voor de keus komen te staan: Godsvrede of klassenstrijd. 
De communisten, als partij van de arbeiders, als dragers van de zelf
standige politiek der arbeidersklasse, zullen hen helpen de keus te 
doen - om een voorbeeld te noemen, door de ontplooiing van een 
brede actie tegen de Vlootwet T 

Mogen de arbeiders der moderne arbeidersbeweging kiezen met 
Albarda en Vorrink voor de Vlootwet, dat is voor de bourgeoisie en 
haar oorlogspolitiek voor nieuwe armoede en lasten, of met de com
munisten tegen de Vlootwet, tegen de bourgeoisie, voor het buiten 
de oorlog blijven van het volk van NederlandT 
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ENIGE OPMERKINGEN OVER HET 
NEDERLANDSE BANKIERSKAPITAAL 

door 

S. B. 

Het uitbreken van de nieuwe imperialistische oorlog heeft er toe 
geleid. dat de belangstelling van brede kringen zich meer ging vestigen 
op het wezen van het imperialisme, het hoogste stadium van het kapita
lisme, zoals Lenin het genoemd heeft. Immers. men vraagt zich af wat 
dat voor soort machten zijn, die deze nieuwe uitbarsting van de 
oorlogshel op hun geweten hebben. 

Het zou in dit verband echter verkeerd zijn, zoals in dit tijdschrift 
reeds meermalen is betoogd, de aandacht slechts op de oorlogvoerende 
landen te vestigen en te vergeten - dat ook Nederland tot deze 
imperialistische machten behoort. 

Lenin heeft in zijn beroemd werk o.m. verklaard: .. Het begin van 
de 20ste eeuw is ... het keerpunt van het oude naar het nieuwe lmpita
lisme. van de heerschappij van het kapitalisme in het algemeen naar 
de heer<chappij van het financierskapitaal"'. (Imperialisme, deel 15 
Marx. Bibliotheek. pag. 38). 

Het opkomen, de uitbreiding van de macht en de concentratie van 
het financierskapitaal beschouwde hij als een der voornaamste ken
merken van het imperailisme, waarbij hij als bizonder kenmerk nog 
noemde de toenemende uitvoer van kapitaal naar andere landen, 
vooral naar de koloniën en de halfkoloniale landen. 

Wanneer men dit in het oog houdt, dan mag men constateren, dat 
het Nederlandse kapitalisme meer dan welk ander land ook dit zeer 
bizondere kenmerk van het imperialisme draagt. Immers, terwijl vol
gens een berekening van de Dresdner Bank ( .. Die Wirtschaftlichen 
Kräfte der \Velt", geciteerd bij Eugen Varga .,New Data", pag. 145) 
in het jaar 1930 het Franse nationale vermogen voor 15 o/o in het 
buitenland belegd was, het Engelse voor t8 o/o. staat Nederland met 
20 o/o voorop 1 

In dit land, waar de kapitaalbezitters zich in de loop der jaren 
veel minder met het leiding geven aan fahriel<en en ondernemingen, 
dan met - wat men in die kringen noemt - het beheer van kapitaal. 
het rentetrekken, bezig hielden, speelt vanzelf het bankierskapitaal een 
nog steeds toenemende rol. 

Nederland volgde ook in zoverre de ontwikkeling van de grote 
kapitalistische landen, dat zich hier een concentratie van het bank
kapitaal heeft voltrokken, die een enorme omvang heeft aangenomen. 
Deze concentratie-beweging, die in 1910 ongeveer begon, is nog niet 
geëindigd. 

Een eenvoudig staatje zal ons een denkbeeld van de beweging 
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kunnen geven. Het kapitaal en de reserves der drie grootste Neder
landse bankinstellingen (de Rotterdamse Bankvereniging, de Amster
damse Bank en de Nederlandse Handelmaatschappij) tonen de vol
gende ontwikkeling: 

1859= 
1905: 
1913: 
1938: 

ca. 22.5 milhoen gulden 
32.5 
73.0 

217·54 

(De eerste drie cijfers zijn ontleend aan H. Roland Holst, .. Kapitaal 
en Arbeid"). 

Een verder denkbeeld van de uitbreiding van het bankkapitaal niet 
alleen, maar van de concentratie er van in de eerste plaats, kunnen ons 
de volgende cijfers verschaffen: 

In het jaar 1938 bestonden in Nederland 77 banken met een kapitaal 
van 1 tot 5 millioen. Het gezamenlijke kapitaal (waarbij dus slechts 
het in aandelen gestorte kapitaal berekend is) van deze 77 banken 
bedroeg 135.330 milhoen gulden. Er waren in hetzelfde jaar 14 banken 
en financiële instellingen met een kapitaal van 5-10 millioen, die 
tezamen over 94,834 milhoen gulden beschikten en 11 bank-instellingen, 
met een kapitaal, hoger dan 10 millioen, die een gezamenlijk kapitaal 
van nietminder dan 338,750 milhoen gulden bezaten (ook hier zijn 
de reserves niet inbegrepen). De Nederlandse Bank is daarbij buiten 
beschouwing gelaten, evenals enige buitenlandse banken, die in 
Nederland gevestigd zijn. Bovendien zijn enkele zeer machtige bankiers 
in deze cijfers niet inbegrepen, aangezien hun instellingen geen naam
loze vennootschappen zijn en er dus generlei gegevens over gepubli-
ceerd worden. < 

In deze cijfers komt de concentratie van het bankkapitaal evenwel 
niet ten volle tot uitdrukking, aangezien zich onder de 77 eerst
genoemde instellingen nog een aantal bevinden, die in werl<elijkheid 
niets anders dan filialen van de grote zijn. Hetzelfde geldt in nog 
sterkere mate voor de nog altijd talrijke banken, die een kapitaal 
kleiner dan één milhoen gulden hebben. 

Een buitengewoon belangwekkend voorbeeld voor de macht van 
sommige Nederlandse banken levert zeer zeker de Nederlandse 
Handelmaatschappij, die oorspronkelijk als werkelijke "handelmaat
schappij" in Indonesië opgericht is en zich pas in de loop van haar 
meer dan 115-jarig bestaan tot bank ontwikkeld heeft. Deze bank 
heeft volgens de gegevens, bijeengebracht door W. F. M. Mansfeld 
in de jaren van 1824/25 (het jaar van oprichting) tot 1879 een totale 
netto-winst 133.657 milhoen gulden gemaakt of een jaarlijks gemid
delde van 7·37 o/o van haar kapitaal. Van 1880 tot 1924 bedroeg haar 
totale netto winst 209.456 milhoen of 8.24 o/o gemiddeld. 

Een nog grotere ontwikkeling toonde in de balans van deze bank 
(evenals trouwens bij de beide andere bovengenoemde grote banken) 
de som van de bedragen, die haar door haar klanten werden toe-
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vertrouwd. In het jaar 1890 verscheen op deze post nog slechts een 
bedrag van 6,262 milhoen gulden. 1910 - 39,880, 1924 reeds 278,881 
milhoen gulden (bij een kapitaal van So milhoen I). Daarna moest het 
bedrijfskapitaal tot 40 milhoen worden ingekrompen, maar in 1938 
verscheen op de balans een bedrag van 353,851 milhoen gulden. 

Zoals gezegd, vindt men een dergelijke ontwikkeling ook bij de 
andere grote banken terug. Zo groeide bij de Rotterdamse Bankver
eniging het bedrag aan ingelegde gelden sinds 1911 (toen deze bank 
in haar huidige vorm tot stand kwam) van f 27.973 milhoen tot 
f 220,248 milhoen in 1938, terwijl het kapitaal en de reserves der 
bank in de beide jaren resp. f 17,250 en f 62,000 milhoen bedroegen. 

De Amsterdamse Bank. wier kapitaal en reserves in het jaar 1900 
f 7,915 milloen bedroegen, beschikte in dat jaar over slechts f 12,512 
milhoen vreemde gelden. In 1938 waren haar eigen kapitaal en reserves 
gegroeid tot 91,010 milhoen gulden, maar het totaal bedrag aan 
vreemde gelden bedroeg niet minder dan f 273,886 milhoen gulden. 

En tenslotte: kapitaal en reserves van de Twentse Bank groeiden 
tussen het jaar 1875 (toen het nog een bankiers-instelling was) en 1938 
van f 5.292 milhoen tot f 50.250 millioen, terwijl het bedrag aan 
vreemde gelden in dezelfde tijdsruimte van f 10,769 millioen tot 
f 171.994 milhoen steeg I 

Lenin, die dit verschijnsel bij andere banken constateerde, wees er 
op, dat het steeds maar groeiende aantal klanten met het steeds 
groeiende bedrag aan ingelegd kapitaal juist het geheim van de 
groeiende macht der banken is, aangezien de bank zich langzamerhand 
van boekhouder tot controleur der industriëlen ontwikkelt en haar 
klanten van zich afhankelijk maakt. 

Dit verschijnsel deed zich vooral in Duitsland voor. In ons land 
is de ontwikkeling niet veel anders gegaan, hoewel de banden tussen 
de banken en haar grote klanten niet zo nauw zullen zijn als in dat 
land. Hier geldt overigens meer dan ergens anders het woordje 
"geheime diplomatie". 

We laten hieronder drie staatjes volgen, waaruit blijkt met welke 
Nederlandse ondernemingen de drie grootste banken in 1938 nauwe 
verbindingen onderhouden. De beide eerste cijferkolommen geven aan, 
in hoeveel ondernemingen de betreffende bank door middel van haar 
directeuren, resp. haar commissarissen is vertegenwoordigd. De cijfers 
tussen haakjes wijzen er op, dat de bank in enkele dier ondernemingen 
door meer dan één persoon is vertegenwoordigd. De derde kolom laat 
het gezamenlijke kapitaal der ondernemingen zien, waarin de directie
leden der betreffende bank vertegenwoordigd zijn, en de laatste kolom 
het gezamenlijke kapitaal van de ondernemingen, die door de com
missarissen met de bank verbonden zijn. 

Wij mogen er nog op wijzen, dat het materiaal voor de hieronder 
volgende staatjes alsmede soortgelijke, nog niet verwerkte gegevens 
door enkele medewerkers in een tijdrovend onderzoek uit verspreide 
bronnen is bijeengebracht. 

Voorzover wij weten, heeft tot dusver geen onderzoek naar het 
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karakter en de opbouw van het Nederlandse kapitaal in deze richting 
plaatsgevonden. Dit valt te meer op, aangezien in landen als Duits
land, Engeland en Frankrijl< dergelijke studies over het "vergroeien 
van het bank- en het industrie-kapitaal" (Lenin) wel gemaakt zijn. 
De wetenschappelijke waarde van dit onderzoek voor de kennis van 
het karakter van het Nederlandse kapitaal zal dan ook niet betwist 
kunnen worden. 

ROTTERDAMSE BANKVERENIGING. 

Aantal ondernemingen, Gezamenlijk kapitaal 
Aard der ondernemingen waarcn de bank vertegen (in millioenen guldens): 

woordigd is door: Ondernem. Ondernem. 
Directie Raad v. Comm. kolom I kolom I! 

I. 11. 
Banken, admin.-kanto-
ren, hypotheekbanken 15 ( 1) 14 (2) 41.300 84.654 
Verz. maatsch. 3 25 (2) 1,250 39.890 
Scheepvaart, haven-
bedrijven, agenturen 5 17 (10) 43.100 92.159 
Scheepsbouw 1 (3) 7 (4) 1.250 23,044 
Cultuurondernemingen 
en andere kol. ond. 6 20 5.866 49.146 
Handelsondernemingen 6 10 (1) 17.450 15,088 
Metaalbedr., hoogoven 2 2 30,865 8,279 
Marg.- en vetindustrie 3 8 84,150 434.449 
Mijnen 4 (3) 15,648 
Diversen 20 19 (3) 23.647 51,277 

Totaal 61 (4) 127 (25) 247.548 813,643 

NEDERLANDSE HANDELMAATSCHAPPIJ 

Aantal ondernemingen, Gezamenlijk kapitaal 
Ondernemingen tt·aann de bank vertegen- (m millioenen guldens}: 

woordigd is door: Ondernem. Ondernem. 
Diccctie Raad v. Comm. kolom I kolom I! 

Banken, admin. bnto-
ren, hypotheekbanken 17 (2) 26 (4) 66.440 111,610 
Verz. maatschappijen 16 (1) 1,000 26.445 
Scheepvaart, haven-
bedrijven, agenturen 10 (1) 10 (2) 215.421 175.545 
Scheepsbouw 4 4 (2) 8,010 15.410 
Cultuurondernemingen 13 (3) 29 (1) 33.588 133.498 
Metaalbedrijven 3 ( 1) 3 37.883 1,350 
Handelsondernemingen 11 7.488 
Diversen 15 10 34.238 25.605 

Totaal 63 (7) 109 ( 10) 396.481 496.951 
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AMSTERDAMSE BANK 

Aantal ondememingen, Gezamenlijk kapitaal 

Ondememingen 
waarin de bank vertegen- (in millioenen guldens): 

woordigd is door: Ondemem. Ondemem. 
Directie Raad v. Comm. kolom I kolom I! 

Banken, admin.-kanto-
ren, hypotheekbanken 9 (6) 12 (9) 9.450 55.737 
Verz. maatschappijen 12 12.735 
Scheepvaart, haven-
bedrijven, agenturen 13 (4) 18,ooo 199.140 
Scheepsbouw 1 4 2,500 t6.910 
Cultuurondernemingen 16 15 59.348 75.073 
Handelsondernemingen 5 ( t) 6 33.027 66.915 
Metaalbedrijven 3 3 30.737 9.321 
Diversen 8 16 17.835 79.459 

Totaal 43 (7) 71 ( 13) 170.987 514.290 

Deze staatjes, die op volledigheid geen aanspraak maken (dit geldt 
in het bizonder voor de cultuurondernemingen) spreken voor zich zelf. 
In sommige gevallen zal overigens geen sprake van afhankelijkheid der 
betreffende ondernemingen van de bank zijn, zoals b.v. bij de Unilever, 
die verscheidene keren in de directie en in de raad van commissarissen 
der Rotterdamse Bankvereniging vertegenwoordigd is. 

De buitenlandse betrekkingen der banken zijn hier eveneens buiten 
beschouwing gelaten. Wij wijzen er slechts op, dat de Rotterdamse 
Bankvereniging nauwe relaties onderhoud met vier Franse bank
instellingen, waarvan er één ook haar vertegenwoordiger in de raad 
van commissarissen der Rotterdamse Bankvereniging heeft zitten. 
Verder lopen haar verbindingen over verscheidene commissarissen naar 
Belgische ondernemingen en een aantal ondernemingen van de Duitse 
zware industrie. 

Het laatste geldt ook voor de Ned. Handelmaatschappij. Deze onder
neming is overigens, zoals uit haar ontwikkelingsgeschiedenis ver
klaarbaar is, eigenaresse van talloze ondernemingen in Indonesië. O.m. 
zijn 15 suikerfabrieken van haar afhankelijk, terwijl zij met 31 con
tracten heeft afgesloten. Haar behoren vier tabaksondernemingen toe, 
zij is mede-eigenaresse van het Nederlands-Indische Landsyndicaat. 
dat talrijke koffie-, thee- en rubberplantages exploiteert, alsmede van 
de belangrijkste transportondernemingen en z.g. afscheepzaken in de 
Nederlandse koloniën. 

De Amsterdamse Bank. die naast haar talrijke belangen in .. kleinere" 
Nederlandse banken, in de scheepvaart en de scheepsbouw ook belang
rijke financiële relaties met het koloniale kapitaal onderhoudt, heeft 
bovendien belangen in Frans Marokko, in België en in Engeland, 
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waar twee grote banken als haar vertegenwoordigster optreden 
(Westminster Bank Ltd. en Martin's Bank Ltd.). 

Zoals men ziet, de drie grote Nederlandse banken vormen buiten
gewoon machtige organisaties. Hun invloed staat in geen verhouding 
tot het betrekkelijk kleine kapitaal der drie instellingen. Eenzelfde 
beeld krijgt men, wanneer men de relaties van de Twentse Bank. de 
Incassobank. de Kasvereniging en de Nederlands-Indische Handels
bank nagaat. Zo is de Twent se Bank door haar directeuren in 36 onder
nemingen vertegenwoordigd, haar commissarissen bezetten 75 posten 
in directies en raden van commissarissen. Voor de Incassobank hebben 
wij de volgende cijfers gevonden: directie 30 en commissarissen 109; 

voor de Kasvereniging: directie 26 en commissarissen 100 en eindelijk 
voor de Nederlands-Indische Handelsbank: de directie bezet 28 en 
de raad van commissarissen 108 posten in andere ondernemingen. 

In een volgend artikel hopen wij iets te zeggen over de "grote 
families", die achter deze machtige financiële instellingen schuil gaan. 
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ONDERNEMERSCOMBINATIES 
IN DE 

LEVENSMIDDELENINDUSTRIE 

door 

G. VAN BUREN 

RAPPORT VAN DE CENTRALE BOND VAN 
NEDERLANDSE VERBRUIKSCOÖPERATIES 

Dit rapport van de verbruikscoöperaties valt in twee delen uiteen. 
In het eerste r- theoretische deel - geeft men een overzicht van de 
opvattingen over het wezen van kartels en over hun maatschappelijke 
functie. In het tweede deel worden de belangrijkste ondernemers
combinaties opgesomd en wordt hun invloed nagegaan. 

Het theoretische deel valt eigenlijk minder op door hetgeen over 
de trusts en de kartels geschreven wordt, dan door hetgeen men mist. 
Inderdaad, heeft de samensteller, Ir. Groenveld, een inzicht gegeven 
in het ontstaan, de groei en de werking van de ondernernersconcen
traties, doch daarbij blijft het dan ook. De belangrijke gezichtspunten 
van de stijgende invloed van het bankkapitaal in de productie
ondernemingen, van de functie van de trusts en kartels samen met de 
banken bij de ontwikkeling van de koloniale machtspositie van ver
schillende landen, e.d.rn. worden niet of nauwelijks behandeld. Boven
dien wordt iedere politieke kant van de zaak angstvallig vermeden. 
Niet. dat van de verbruikscoöperaties verwacht kan worden, dat zij 
gevolgtrekkingen rnaken in de zin van een politieke partij; maar men 
had wel iets mogen verwachten over de f e i t e I ij k e politieke 
kwesties, die met het ontstaan en het groeien van het trust- en kartel
wezen ontstonden. Indien men naast dit boel{ dan ook nog eens weer 
het thans reeds klassieke werk van Lenin ter hand neemt, over het 
imperialisme en de betekenis van de trusts en kartels 1 ), dan vallen 
deze tekortkomingen des te pijnlijker op. Want vele kwesties, die 
Lenin 20 jaar geleden uiteenzette, toen de ondernemersconcentraties 
nog lang niet die omvang hadden van thans en nog lang niet die 
invloed, worden in dit boek verwaarloosd of nauwelijks genoemd. 
En niet alléén, wat de politieke kant betreft, ook wat de beschrijvende 
lmnt betreft. Juist na het lezen van het onderhavige rapport wordt 
men weer gedwongen tot herlezing van "Imperialisme" en moet men 
deze herlezing of lezing voor anderen weer met grotere nadruk aan
radenT 

1) Imperialisme, het hoogste stadium van het kapitalisme. Hiervan 
verscheen een nieuwe Engelse uitgave, voorzien van aantekeningen door 
prof. Varga (Foreign Language Publishing House, Moskou 1938). In het 
Nederlands is juist een herdruk verschenen. · 
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In het beschrijvende deel van het rapport staan vele interessante 
gegevens, die met grote ijver en met een belangrijl{e kennis van zaken 
bijeen zijn gebracht. Hier vindt men in het kort de geschiedenis van 
de maatschappijen van Jurgens en van den Bergh, van hun combinatie 
de Unie-Lever; hier prijl{en de Unox en Zwanenbergs concern; de 
Brocapharm, Utermöhlen en andere grote concerns op het gebied 
van de geneesmiddelen - we misten de Amsterdamse Kinine
fabriekT - Voor hen, die zich voor deze kwesties interesseren, is hier 
een schat van materiaal aanwezig. We zullen uit de gegevens slechts 
enkele cijferreeksen naar voren brengen, die wel zeer duidelijk aan
tonen, op welke wijze de grote concerns door monopolisering, prijs
vaststelling en reclamecampagnes extra-winsten maken. De eerste 
reeks betreft geneesmiddelen, die onder "handelsmerk" worden ver
kocht en d e z e I f d e geneesmiddelen onder andere naam: 

Naam: Merkartikel per 100 gr.: Zelfde artikel onder 
andere naam per 100 gr. 

protargol f 9-05 f 1.05 
aspirintO 5-15 - 2-35 
veronal - 11.05 - 2.-
di al - 32-- - 6.-
diuretine 4-80 - 0-55 
pyramidon - 12.60 - 1.70 
krotrapin 8.60 - 0.15 
ai rol 7.28 - 1.20 
a dal in - 15.80 - 2.-
yatreen - 19.65 - 3-30 

Üp deze wijze ziet men, dat bepaalde artikelen met winsten van 
enkele honderden procenten worden verkocht, boven de toch nog steeds 
winstgevende prijs van dezelfde artikelen onder andere naam. Waar 
het hier genees mi d de I en betreft, valt de winsthonger der 
concerns in dubbele mate als verderfelijk op! 

Een andere geval betreft de baco u-fabricage. Veel dieren werden 
in de jaren 1932-'36 in opdracht van de regering geslacht en ver
werkt en voor rekening van de crisiscentrale naar Engeland verlwcht. 
De baconfabrikanten hadden een afspraakje gemaakt en allen tegen 
ho(!e prijzen ingeschreven. Hun vergoedingen per 100 K.G. bacon 
waren in de loop van 1932 tot 1936 100 o/o tot 200 o/o hoger, dan 
de normale onkosten + winsten. 

Het slachten van varkens en bereiden van bacon kost n.l. per 100 
K.G. hoog-stens f 1.50. De ondernemers kregen veel meer ( 100 %-
200 % zeifsi). We nemen het volgende staatje over: 
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EXTRA-WINSTEN OP BACON-BEREIDING. 

Tijdvak 

Aug. 
Dec. 
Apr. 
Jan. 
Apr. 
Juli 

'32-0ct. 
'33-Juli 
34-Mrt. 
35-Dec. 
'36-Apr. 
'36--Nov. 

aantal K.G. vergoed teveel totaal v. d. 
p. 100 K.G. vergoed extra-winst 

89.230.000 f 3.&0 f 2.30 f 2.052.300 
14.950.000 - 4·15 - 2.65 39Ó.200 
68.706.000 - 4.60 - 3· 10 - 2.129.200 

7·996.000 - 3.80 - 2.30 183.900 
1 1.220.000 - 2.80 - 1.30 145·900 
8.250.000 - 2.60 - 1.10 90-700 

f 4.998.900 

In de tijd van enkele jaren werd dus door de regering bijna vijf 
milhoen gulden aan enkele bacon-fabrikanten teveel betaald, omdat 
de heren onderling afspraakjes hadden gemaaktl Indien we nu weten, 
dat de grootste bacon-fabrikant, n.l. van Zwanenberg, regerings
commissaris was voor deze zaken, dan kan men dat inderdaad een 
"pikante bijzonderheid" noemen, zoals in het rapport staat. Bovendien 
is het voor ons bevreemdend, dat de heren bacon-fabrikanten nog 
steeds op vrije voeten rondlopen, evenals vele andere heren fabrilmnten 
die zich aan dergelijke praktijken schuldig maakten en maken. Ten 
opzichte van een werkloze, die enkele bij de steun verdiende guldens 
niet opgeeft, heeft men heel wat minder toegeeflijkheid, integendeel men 
veroordeelt hem tot hoge straffen. De betreffende fabrikanten worden 
echter geridderd (Nederlandse Leeuw T). 



door M. W. 

DE NEDERLANDSE VAK
BEWEGING IN OORLOGSTIJD 

1 September 1939 brak de imperialistische roofoorlog uit tussen· 
Engeland en Frankrijk enerzijds en Duitsland anderzijds. Een oorlog, 
bij welker doeleinden de arbeidersklasse alles te verliezen en niets te 
winnen heeft. Het uitbreken van deze oorlog, bracht in Nederland, in 
't bijzonder bij de reformistische bestuurders van de moderne vakbe
weging een verandering teweeg in hun standpunt ten aanzien van de 
strijd tegen het ondernemersdom. De betekenis van deze verandering 
bij de reformistische bestuurders is groot, daar de arbeidersldasse, indien 
zij niet direct op de juiste manier reageert, er door gedoemd zal zijn om 
vele en zware offers te brengen, aan de bezittende klasse. 

De vakbeweging neemt in de politieke en economische verhoudingen 
van Nederland een belangrijke plaats in. Haar omvang is ontegen
vele en zware offers te brengen aan de bezittende klasse. 

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek telde het N.V.V. 
op 1 Januari 1939 in totaal 306.226 leden. Het R.K.W. telde 177.203 
leden, het C.N.V. 113.855, de Ned. Vakcentrale 46.300, het Nat. 
Arbeids-Secretariaat 10.650, het Neder!. Syndicalistische Vakverbond 
16oo en het Oud-Katholiek Vakverbond 700 leden. 

In het jaar 1933 was het hoogtepunt bereikt voor wat betreft het 
ledenaantal der drie grootste vakcentralen. Het N.V.V. telde toen 
336.158 leden, het R.K.W. 192.655 en het C.N.V. 115.006 leden. Zoals 
men ziet, is in het verloop van 6 jaar het ledental der drie grootste 
vakorganisaties flink gedaald. Het N.V.V. verloor 29.932 leden, het 
R.K.W. 15.452 en het C.N.V. 1.251 leden. 

Sinds het jaar 1933 ging het bergafwaarts wat het ledental betreft. 
In 1937 was het ledenaantal op zijn laagst. Daarna ging het weer 
opwaarts en de stijging hield vol tot 1 Juli 1939. 

Met inbegrip van de adspirantleden waren de ledentallen van de 
drie grootste vakcentraJen toen als volgt: N.V.V. 320.000, R.K.W. 
186.6oo en C.N.V. 118.400. 

Het aantal georganiseerden in de grootste bedrijven bedroeg op 
1 Januari 1939: 

Bouwvakken 88.500, metaalindustrie 87.600, land- en tuinbouw 
74.800, handels- en transportbedrijf 61.900, textielbedrijf 28.050, typo
grafie 20.500, mijnbedrijf 13.600 en taba'-sindustrie 13.600. 

De vermogens, "het troetelkindje" der vakorganisaties, van de bonden 
aangesloten bij de vakcentraJen waren op 31 December 1938 als volgt: 

N.V.V. 18.5 millioen gulden, R.K.W. 9·4 millioen gulden, C.N.V. 
4.6 millioen gulden, N.V.C. 2 millioen gulden, N.A.S. 56.ooo gulden 
en N.S.V. 1074 gulden. 

De bonden, aangesloten bij het N.V.V., met de grootste ver
mogens zijn de metaalbewerkers (f 3.613.874.71), diamantbewerkers 
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(f 2.789.601.42), typografen (f 2.073.201.93), bouwvakarbeiders 
(f 1.699.009.03), transportarbeiders (f 1.253.762.04) en overheidsper
soneel (f 1.059.666.90). 

De cijfers van de ledentallen tot en met 1940 zijn uiteraard nog niet ' 
bekend, maar ongetwijfeld kunnen wij aannemen, dat in dat tijds- r· 

bestek geen grote wijzigingen hebben plaatsgevonden. 
Wij zeggen, geen gróte wijzigingen, omdat er wel iets is veranderd. I 

Het verschijnsel doet zich n.l. thans voor, dat de confessionele vak-

1 

l, 

organisaties vlugger in ledental toenemen, dan voorheen. Eén der 
vakorganisaties aangesloten bij het C.N.V. bracht het ledenaantal 
hoger, dan dit in het topjaar geweest is. 

De gestadige groei van de drie grootste vakcentralen na 1937 is niet 
alleen te danken aan de organisatiedrang van de arbeiders, die zich , * 
steeds beter en meer ontwikkelen, maar hij is ook grotendeels ver- \11 
oorzaakt door de politiek. die de C.P.N. voerde. Een politiek. die 
gericht was tegen het agressieve gevaar van het fascisme. De C.P.N. 
streefde ernaar, om een eenheidsfront en volksfront tot stand te brengen. 
Zij streefde naar blokvorming van de vakbeweging in Nederland, van 
de moderne, katholieke, neutrale en christelijke vakbonden. Dat was 
het voornaamste doel en het had, indien dit tot stand was gekomen, 
één vakbeweging voor alle arbeiders betekend. De C.P.N. streefde ver-
volgens, naar het voorbeeld van de buitenlandse successen (Frankrijk), 
naar een samengaan van de arbeidersbeweging. Dat was de absolute 
voorwaarde, om zowel de moderne als de confessionele bonden met de 
boerenorganisaties en de middenstand, in één machtig volksfront te 
plaatsen, om als democratische machtsformatie het fascisme een halt 
toe te roepen. 

Alleen daarvoor was de C.P.N. bereid, om met de S.D.A.P. en 
N.V.V. samen te gaan en zich aan te sluiten bij de moderne arbeiders
beweging, door als partij toe te treden tot de plaatselijke en algemene 
raden, in welke lichamen de S.D.A.P. en de moderne bestuurders
bonden samenwerken. 

De leiding van de S.D.A.P. bleeft echter halsstarrig weigeren, al 
deden zich hier en daar ook kleine meningsverschillen voor aangaande 
de door haar gevoerde politiek. welke zich steeds meer naar rechts 
oriënteerde. Slaafs kroop ze achter de katholieken aan en om met 
hen een betere verstandhouding te kweken, werd de strijd tegen de 
communisten en de Sowjet-Unie verscherpt. 

Desondanks bleef de C.P.N. erop aansturen om één front te vormen 
voor het behoud van de vrede. Het standpunt van de collectieve veilig
heid, ingenomen door de moderne vakbeweging en min of meer ook 
door het katholieh vakverbond, vond volkomen ondersteuning bij de 
C.P.N., die aandrong op de deelneming daaraan door de Sowjet-Unie. 

Aan de andere lmnt voerden de moderne reformistische bestuurders 
een heftige campagne om de Russische vakbonden niet tot het I.V.V. 
toe te laten. In de zomer van 1939 werd, hoewel Engeland, Frankrijk, 
Noorwegen enz. er voor stemden om de Russische vakbonden althans 
onder zel(ere voorwaarden tot het I.V.V. toe te laten, een voorstel 
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door Engeland ingediend, niettemin verworpen, waarbij de Neder
landse moderne vakbeweging haantje de voorste was, onder het dreige
ment anders het I.V.V. te zullen verlaten. 

Verder werd de steun aan het strijdende Spaanse volk niet alleen 
gesaboteerd door de moderne bestuurders, maar zij hielpen de reactie, 
die alle middelen te baat nam, om de heldhaftige Spaanse strijd, 
waaraan ook sociaal-democraten, communisten, christelijke en katho
lieke arbeiders in de Internationale Brigade deelnamen, de nek om te 
draaien. 

Toen deze strijd ten einde was gekomen, tengevolge van de verrader
lijke non-interventiepolitiek kwam duidelijk aan het licht, dat behou
dens enige kleine geldinzamelingen van de reformistische besturen en 
de S.D.A.P., hun aandeel in de hulpcampagne alleen had bestaan 
in ... het verzorgen van een aantal Spaanse kinderen in Frankrijk. 

De eisen, die in deze periode door de vakorganisaties werden gesteld 
aan de regering voor steunverhoging en aan de ondernemers voor loons
verhoging werden voor honderd procent door de communisten onder
steund en zij hielpen daadwerkelijk mede, om deze te verwerkelijken. 

Zoals wij reeds opmerkten veranderden de reformisten bij het uit
breken van de imperialistische oorlog hun houding. Van strijd tegen 
de ondernemers was geen spral,e meer en met alle mogelijl,e en onmoge
lijke middelen werden de arbeiders tegengewerkt in hun strijd voor 
lotsverbetering. 

Alsof ze de oorlog voorzien hadden, maakten zij de strijd voor loons
verhoging b.v. in de metaalindustrie van Rotterdam onmogelijk, doordat 
zij zonder de leden daarin te kennen een arbitrale commissie tot stand 
brachten, alles zogenaamd in 's lands belang (Defensie). Deze commis
sie, bestaande uit vertegenwoordigers van de reactie en enige vakbonds
bestuurders verstond de kunst een eis tot loonsverhoging, door de 
metaalbewerkers gesteld, om zeep te brengen, waarbij voor de duur van 
een vol jaar van verdere eisen moest worden afgezien. Nu, terwijl 
de kosten van het levensonderhoud enorm gestegen zijn, krijgen deze 
arbeiders geen loonsverhoging. Evenwel moet vastgesteld worden, dat 
door strijd van de arbeiders zelf volgens de maandschriften December 
en Januari van het Centraal Bureau voor de Statistiek reeds, hoewel 
onvoldoende, voor ruim 180.000 arbeiders in verschillende industrieën 
5 procent loonsverhoging tot stand is gekomen. Daarnaast is aan enige 
tienduizenden arbeiders o.m. de metaalbewerkers een gratificatie ver
strekt. 

Niet alleen, dat de reformisten geen strijd meer voeren voor de be
langen van de arbeiders, maar zij zijn de voorhoede geworden van 
de Nederlandse bourgeoisie en de Engelse en Franse oorlogsdrijvers, 
die een kruistocht willen ondernemen tegen de Sowjet-Unie en de 
arbeidersklasse. Met volle instemming citeert H. van Dugteren in "De 
Vakbeweging" van 15 Februari een artikel afkomstig van de Engelse 
publicist Wiekham Steed waarvan wij het laatste gedeelte overnemen: 

.. Een werkelijke overwinning kan slechts zijn het vestigen van 
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een nieuwe orde in Europa en uiteindelijk in de gehele wereld. 
Om dit mogelijk te maken dienen de volken, die vrijheid en 
vrede begeren, zich aaneen te sluiten. Zij zullen hun krachten 
tezamen hebben te voegen, niet alleen hun wapens, maar ook 
hun financiële en economische hulpbronnen. Zij dienen het be
ginsel uit het Engelse gemene recht, dat personen verbiedt 
neutraal te blijven tussen de wet en de wetschenders, tot het 
hunne te maken. De idee van neutraliteit tegenover internatio
nale wetteloosheid kan niet gehandhaafd blijven. In het kort, 
overwinning betekent een constructieve omwenteling, die de be
schaving de gelegenheid biedt, eindelijk vrede te brengen aan 
de mensheid." 

Hier ziet men, wat de leiders van S.D.A.P. en N.V.V. willen. 
Zij treden openlijk op als agenten van de bourgeoisie. Hun levenswijze, 
hun gehele wereldbeschouwing is volkomen verburgerlijkt. 

Het tijdperk. dat nu aanbreekt, is een tijdperk waarin de arbeiders 
niet alleen tegen het lmpitalisme moeten vechten, maar ook en in 
't bijzonder tegen zijn lakeien, de reformistische bestuurders van de 
moderne vakbeweging. 

Het spreekt vanzelf, dat van de christelijke en katholieke organi
satiebesturen helemaal niets te verwachten is; met grote belangstelling 
slaan ze de nieuwe "godsvredepolitiek" van de reformisten gade, welke 
deze volkomen in hun vaarwater brengtT 

Om de strijdwil van hun leden te breken, slaan ze in hun pers een 
toon aan, (vooral de katholieke "Volkskrant"), alsof ze wonderwat 
voor de arbeiders tot stand brengen. In werkelijkheid ligt de katho
lieke organisatie totaal lam. Niets, maar dan ook niets onderneemt zij 
tegen de ondernemers om verbetering van de arbeidsvoorwaarden en 
verhoging van de lonen der arbeiders tot stand te brengen. 

Het Christelijk Nationaal Vakverbond hield op 29 Juni j.l. zijn alge
mene vergadering te Utrecht. waarbij tevens het 30-jarig bestaan van 
deze organisatie werd herdacht. De voorzitter deelde mede, dat er 
een nauwere relatie tot stand was gekomen met het Verbond van Ned. 
Werkgevers. Vervolgens wees hij er op, dat het C.N.V. het ten zeerste 
zou betreuren, indien "ons kwetsbaar bedrijfsleven er aan gewaagd zou 
worden", door bijvoorbeeld het strijdwapen weer op te nemen. Danl•
baar maakte hij er gewag van, dat "de ontwil{keling niet gegaan is 
in de richting van de strijd der klassen, doch van de samenwerking der 
bedrijfsgenoten, die het ideaal is der christelijl•e vakbeweging". 

Hieruit blijld dus, dat toen reeds van deze zijde de arbeiders niets 
te verwachten hadden, laat staan thans. In naam van het christelijk 
geloof worden de arbeiders met huid en haar aan de ondernemers 
overgeleverd, en hij die hierin niet berust en strijdwil toont, wordt als 
een afvallige beschouwd en uit de bond gesmeten. 

De regering, die in Juli 1939 tot stand kwam, werd onvoorwaardelijk 
gesteund door de reformisten, vooral. omdat twee sociaal-democratische 
ministers er hun intrede deden. Üp 17 September, nadat zij reeds twee 
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maanden aan het bewind was geweest. werd het regeringsplan pas 
bel,end gemaakt. 

Het hele apparaat van de S.D.A.P. en de moderne vakbeweging 
gaf sommen geld uit aan propaganda, om de bevolking te vertellen, 
dat zij, al waren er dan twee socialistische ministers in de regering, 
toch geen "te hoge verwachtingen" mocht koesteren. Maar ondanks 
mooie praatjes kijken de arbeiders naar de feiten. Alleen feiten spreken 
een duidelijke taal. Hoe zijn die feiten? Of met andere woorden, wat 
heeft deze regering voor de werkenden en werklozen gedaan? Het ant
woord kan kort zijn - weinig of niets T 

Laten wij eens nagaan, hoe de moderne organisaties plus haar twee 
ministers hun taak, om voor de arbeiders op te komen, hebben uitge- ' 
voerd. 

Midden Juni 1939 vergaderde het N.V.V. De vergadering gaf als 
haar uitdrukkelijke mening te kennen dat, hoe ook de samenstelling 
van het nieuwe kabinet zou worden, een krachtige bestrijding van 
de werkloosheid en een doeltreffende welvaartspolitiek voorop dienden 
te staan, zulks in het belang van het hele Nederlandse volk. 

Kort hierop werden door het N.V.V. acties voor het volgende doel 
bekend gemaakt. 

1. Krachtige bestrijding van de werkloosheid. 
2. Verkorting van de werktijd. 
3. Betere zorg voor ouden van dagen. 
4. Wettelijke vacantie met behoud van loon. 
5· Beter lager-, vak- en handelsonderwijs. 

Hier was dus de eis, die voorheen door het N.V.V. reeds gesteld 
was, n.l. 5 % steunverhoging, al losgelaten. 

Maar ook de andere eisen werden losgelaten, daarvoor in de plaats 
kregen de arbeiders door de sociaal-democratische ministers een stuk 
"sociale demagogie" voorgezet. 

Minister van den Tempel heeft o.a. bij de Hoge Raad van Arbeid 
een wetsontwerp voor een wettelijke vacantieregeling met behoud van 
loon aanhangig gemaakt. Indien men nu weet, dat hij gemeend heeft 
zijn regeling vooralsnog te moeten beperken tot arbeiders werkzaam in 
fabrieken of werkplaatsen, winkels en kantoren, en in aanmerking neemt, 
dat de grootste bedrijven de metaalindustrie en het bouwbedrijf zijn, 
waar al een vacantieregeling bestaat, dan kan men wel op zijn vingers 
narei,enen, dat in feite de hele zaak weinig te betekenen heeft voor 
het werkende volk. Ook weigerde van den Tempel om de C.A.O. in 
het stucadoorsbedrijf verbindend te verklaren. De reden daarvoor 
was, dat volgens hem de lonen van de stucadoors niet onbelangrijk 
uitgaan boven die van arbeiders in andere bedrijven, die vergelijk-
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bare arbeid verrichten, met name van arbeiders in het bouw- en 
schildersbedrijf. De lonen zijn dus te hoog I 

.. De Nederlandse Werkgever" van 11 Januari 1940 is het er dik 
mee eens en schrijft: 

.. Met instemming hebben wij van deze beschikking kennis 
genomen. Zij strookt volkomen met hetgeen wij reeds betoogd 
hebben". 

De 5 % steunverhoging voldoet ook al lang niet aan de gestelde 
'eisen. 

Hetzelfde nummer van de .. Werkgever" schrijft daarover: 

.. Deze bijslag, welke alleen gedurende de wintermaanden geldt, 
draagt kennelijk een ander karakter dan steunverhoging; hij 
houdt uitsluitend verband met de verhoogde kosten van ver
warming en dekking gedurende de wintermaanden". 

Inderdaad, want deze regeling was bestemd om slechts tot 2 Maart 
te gelden en indien de werklozen de losgelaten eis van het N.V.V. van 
5 % steunverhoging hadden doorgezet, plus de 5 o/o van nu en per
manent, dan hadden zij 10 % steunverhoging gehad, hetgeen zel{er 
noodzakelijk is, om de gestegen kosten van het levensonderhoud te 
dekken. Wij citeren juist uit een uitgave van de ondernemers, opdat 
men kan zien, dat de kapitalisten openlijk het optreden van minister 
van den Tempel toejuichen. 

Om de ,.rust en orde" in 't belang van de ,.godsvrede" te handhaven, 
kwam er een ,.godsvrede-accoord". Toen de oorlog een feit was, 
kwamen de Nederlandse VakcentraJen met de Patroonsbonden bijeen 
en vormden een permanente commissie, waarin Kortenhorst van de 
Rooms-Katholieken en Noordhof van het N.V.V. zitting namen, met 
als doel, elke zelfstandige actie van de arbeiders en werklozen uit 
de weg te gaan, af te breken en de rust in de bedrijven te bewaren. 
Daarvoor komen ze regelmatig bij elkaar. 

Deze daad betekent niet minder, dan dat het "stakingsrecht", het 
voornaamste wapen in de economische strijd waarover de arbeiders 
beschikken, op de bekende "democratische" wijze, waarvan de refor
misten het monopolie hebben, in de practijk aan de arbeiders wordt 
ontnomen. Formeel bestaat het recht om te staken nog, en zelfs passen 
de reformisten het wel eens toe, doch alleen in conflicten bij kleine 
ondernemingen, die geen grote invloed op het economische leven 
kunnen doen gelden. 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek geeft hier enige gegevens. 
Blijkens deze cijfers kwamen in het afgelopen jaar in het bedrijfs

Ieven nog minder arbeidsconflicten voor dan in de reeds zeer rustige 
jaren 1936 en 1937. 

Ook na het uitbreken van de oorlog handhaafde zich deze toestand, 
indien men vanzelfsprekend de drie grote stakingen in het bouwvak, 
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bij de zeelieden en in de havens niet meetelt. De cijfers luiden als volgt: 
1936... 96 conflicten, 1937... 95 conflicten, 1938... 141 conflicten, 
1939 ... slechts 88 conflicten. Duidelijker kan de .,godsvrede" niet ge
demonstreerd worden, zoals men ziet. Deze kleine acties worden dan 
nog gebruikt om reclame te maken voor de bonden. 

In de drie grote stakingen, die sinds de oorlog plaats vonden, hebben 
de reformistische vakbondsbesturen zich volledig als stakingsbrekers 
getoond. In de zeeliedenstaking, de havenstaking en de bouwvakstaking 
te Amsterdam behoorden zij tot de ergste vijanden van de arbeiders. 
Niet alleen, dat zij de kassen gesloten hielden en zelfs onderkruipers 
trachtten te werven, zij riepen ook om de militaire dictatuur (staat van 
beleg) om de strijd met geweldsmiddelen te onderdrukken . .,Het Volk" 
stond vol met de laagste aanvallen op de strijdende arbeiders. Hun 
minister sloot alle werklozen in het haven- en bouwbedrijf van de 
steun uit, zelfs in omliggende gemeenten, om door de hongerzweep 
te laten knallen, de strijdende arbeiders onder de knie te krijgen. Het 
bleek echter, dat in deze stakingen een grote eenheid en strijdlust onder 
de arbeiders heerste, waarop alle aanvallen van de reactie en haar 
agenten te pletter liepen. De sympathie en solidariteit onder de ganse 
bevolking met· de stakende arbeiders was er het bewijs van, hoe zij 
met deze staking meeleefde. De zeelieden- en bouwvakstaking eindig
den met een gedeeltelijke overwinning; een groot deel van de gestelde 
eisen werd ingewilligd, terwijl mede door deze staking, de reformisten 
werden gedwongen om de onderhandelingen met de ondernemers te 
openen. 

De bouwvakarbeiders kregen ook tengevolge van hun staking, 
een duurtetoeslag. Ivlet de havenstaking verliep het anders, deze werd 
door het verraad van de trotsldsten opgeheven, waarbij geen winst, 
doch wel slachtoffers te betreuren vielen. Een van die slachtoffers, 
de trotskist V ellinga, aan wiens optreden het te wijten is, dat de staking 
werd om zeep gebracht, kreeg het eerste zijn werklmart terug, als 
beloning voor zijn verraad. 

Deze staking heeft de havenarbeiders iets geleerd. V el en zullen nu 
wel begrepen hebben dat, willen ze een strijd met succes beëindigen, 
er geen trotskisten meer in de leiding geduld mogen worden. Het enige 
doel van de Federatie was om net als de erkende vakorganisaties, met 
de ondernemers achter de conferentietafel plaats te kunnen nemen. 

De reformisten hebben om hun eigen arbeidersvijandige handelingen 
beter door te kunnen zetten, in de diverse vakbladen aangekondigd, 
dat zij een nieuw offensief tegen de communisten zulle~ inzetten en 
deze met .. wortel en tal, uitroeien". Zo schreef de .. Textielarbeider", 
het orgaan van de moderne textielarbeidersbond. En inderdaad, niet 
lang daarna, op 26 Januari j.l., werd een hoofdbesturenvergadering ge
houden van de bij het N.V.V. aangesloten organisaties, die de vol
gende resolutie aannam: 
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..De vergadering bevestigt de resolutie, die de hoofdbesturen
vergadering van 3 November 1933 heeft aangenomen, waarin 
een klemmend beroep wordt gedaan op de aangesloten organi
saties, om het lidmaatschap van fascistische organisaties, van 
de Communistische Partij Nederland en van haar neven-orga
nisaties onverenigbaar te verklaren met dat der moderne vak
beweging. De vergadering is van oordeel, dat de resolutie van 
3 November 1933 in dien zin moet worden uitgebreid, dat ook 
personen, van wie krachtens hun optreden moet worden aange
nomen, dat zij zich geestelijk verbonden voelen met een fascis
tische of communistische partij of een harer neven-organisaties, 
geen lid kunnen zijn van een bij het N.V.V. aangesloten orga
nisatie." 

De reactie juicht over deze stap en de katholieke .,Volkskrant" stak 
haar vreugde niet onder stoelen of banken. Dit blad schreef: 

.. Van den beginne af aan is ons standpunt geweest, dat het 
voor ons lmtholieken onmogelijk is onder één valwerenigingsdak 
te wonen met mensen, die van een geheel andere geestelijke 
structuur zijn en zich verbonden voelen met partijen en met 
geestelijke stromingen die tegenover onze katholieke levensbe
schouwing staan, en veelal haar verklaarde vijanden zijn. Met 
het gevolg dat zij geheel andere doeleinden nastreven en naar 
andere middelen grijpen om deze te lmnnen bereiken. 

Dat nu ooi{ het N.V.V. met nadrul{ alle personen als lid gaat 
afwijzen die zich geestelijl{ verbonden gevoelen met zijn tegen
standers is principiële winst voor ons". 

Zoals men kan constateren zijn de .,godsvredeklanten" het dus dik 
eens met elkaar en niet zonder reden. Want, indien hun zin werd 
doorgedreven, dan werden niet alleen communisten en aanhangers daar
van, maar in 't bijzonder de strijdbare arbeiders uit de organisaties 
gegooid. Dat is de bedoeling. De strijders voor betere arbeidsvoor
waarden en hogere lonen staan hun in de weg, zij zijn niet gediend 
van de oorlogspropaganda en de burgerwachtsversterking. 

De praktijk heeft reeds aangetoond, dat de moderne arbeiders zich 
niet in de chauvinistische oorlogsophitsing van de Oranje- en burger
wachts-socialisten laten meeslepen. 

In de verhoudingen die de imperialistische oorlog geschapen heeft, 
met enerzijds de verscherping der klassentegenstellingen en anderzijds 
het overgaan van de reformistische leiders naar het godsvredefront der 
bourgeoisie, moet de strijd der arbeiders gericht zijn op het tot stand 
brengen van de eenheid van onderen op. Daarvoor moeten de massa's 
in de vakverenigingen gewonnen worden. 

Thans is daarbij dus een taaie, onophoudelijke, onverbiddelijke strijd 
voor het isoleren van de reformistische leiders als agenten der bour
geoisie in de vakbeweging noodzakelijk. 

Dit is de voorwaarde om de massa's eensgezind in actie te brengen 
tegen de imperialistische oorlog en haar gevolgen. 



EEN RAPPORT VAN GOULONDRE 
door 

A. S. D E L E E UW 

De oorlog der diplomaten is opnieuw begonnen. Zij, die zich de 
gebeurtenissen van 1914 herinneren, weten nog wel. hoe de oorlogs
verklaringen toen op de voet werden gevolgd door een wolk van 
rood-blauw-grijs- en oranje-boeken, waarin elk van de krijgvoerende 
of neutrale staten een aantal diplomatieke documenten had bijeen
gebracht, om in de eerste plaats aan zijn eigen bevolking, en in de 
tweede aan de wereld in het algemeen, duidelijk te mal<en, dat hij 
zelf aan het uitbreken van de Wereldoorlog zo onschuldig was als 
een pasgeboren lam. 

Zoals de oorlog van 1939 de imperialistische oorlog van 1914 voort
zet, zo heeft ook de diplomatie der imperialistische mogendheden er 
niets nieuws op gevonden, en de Engelse, Franse en Duitse docu
menten-verzamelingen die zijn verschenen, voor een deel ook in onze 
taal, doen levendig denken aan hun voorgangers van 25 jaar geleden. 
Zij vertonen dezelfde eigenaardigheden. Zij moeten de lezer tot de 
overtuiging brengen, dat de tegenpartij de enige schuldige is, maar 
ook. dat deze oorlog geen dieper-liggende oorzaken kent, dan de 
eerzucht of de kwade wil van bepaalde personen. En omdat deze 
publicaties het uitgangspunt vormen van een stroom van pro-Duitse 
of pro-Engels-Franse propaganda, kan het zijn nut hebben, een enkel 
voorbeeld te nemen, en wel uit het gele boel< van de Quai d'Orsay (het 
Franse Ministerie van Buitenlandsche Zaken), om een tipje op te lichten 
van de dichte en zwarte sluier, waarachter de voorbereiding van 
imperialistische oorlogen voor de "man in de straat" verborgen ligt. 

Men moet natuurlijk niet denken, dat zulke publicaties van diploma
tieke nota's of rapporten van gezanten een volledig en getrouw beeld 
bieden van de politiek van het gegeven land. In de eerste plaats worden 
sommige documenten opzettelijk uitgekozen, en andere weggelaten, 
om het eigen gedrag in een gunstig daglicht te plaatsen. In de tweede 
plaats houdt elke diplomaat er rekening mee, dat zijn officiële brieven 
en rapporten voor toelwmstige publicatie bestemd kunnen zijn, zodat 
hij alle zaken van "delicate" of gevaarlijke aard liever mondeling, 
of in particuliere brieven of door geheime tussenpersonen behandelt. 
En in de derde plaats worden ook de opgenomen documenten niet 
zonder weglatingen of verdraaiingen gepubliceerd, wat zelfs al bij 
een ietwat nauwkeurige lectuur van de diverse "kleurboeken" over
tuigend blijkt. 

Daar is bijv. het rapport van de Franse ambassadeur te Berlijn, 
Coulondre, van de 19e Maart van het vorige jaar. Het is geschreven, 
nadat Duitsland zich met één slag had meester gemaald van 
wat er na het "accoord" van München van T sjecho-Slowakije nog 
overgebleven was. De vertegenwoordiger van de Franse Republiek 
is verontwaardigd; hij vraagt zich af. welke richting het Duitse imperia-
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I isme nu verder zal inslaan: die naar het Oosten, of misschien de 
weg naar het Westen, naar Londen en Parijs? Dat laatste, zo schrijft 
hij (bi. 91) kan men niet eenvoudig voor onmogelijk achten, en wel 
om d r i e verschillende redenen. 

En na dit geschreven te hebben, noemt hij t w e e van deze 
redenen op: de grotere activiteit van Engeland en Frankrijk in Oost
Europa, en de snelle her-bewapening van diezelfde staten en van 
Amerika. Het is dus duidelijk, dat hier een passage is weggelaten! 
Wat er in stond, is ons natuurlijl{ niet bel{end; maar men kan er 
van op aan, dat het iets was, dat de heren Daladier en Bonnet 
liever niet aan de openbaarheid prijs geven ... 

Wij zouden over dit rapport van de Franse gezant te Berlijn ge
zwegen hebben, als het niet nog in een ander opzicht van belang 
was geweest. Het is van belang omdat het, onder het dichte omhulsel 
van diplomatieke voorzichtigheid, iets laat doorblikken van de ware 
betekenis van de politiek van "München", van de houding van de 
Geallieerden tegenover de Sowjet-Unie. 

De Franse diplomaat begint met te constateren, dat de nazi-regering 
de overeenkomst van München beschouwde als een belofte van 
Frankrijk en Engeland, dat Duitsland de vrije hand zou hebben in 
zijn "expansie"-streven in Oost- en Midden-Europa. Het resultaat 
van deze Duitse opvatting was nu ook de overweldiging van het 
laatste stul{je van de eens vrije en onafhankelijke Tsjechische staat 
geweest. 

Wat zegt Mr. Coulondre hier nu van? 
Hij schrijft aan zijn chef te Parijs het volgende, waarin wij enige 

woorden gespatieerd hebben: 

"Indien e e n n i e u w e v o o r u i t g a n g v a n d e D u i t s e 
invloed in Oostelijke richting ons geenszins 
k o n v e r w o n d e r e n, dan hebben wij daarentegen alle reden 
om ons te verontwaardigen over de v o r m e n, die deze actie 
heeft aangenomen en over de onnoemelijke m e t h o d e n, waar
toe het Rijk zijn toevlucht heeft genomen. Het zijn deze 
methoden en deze vormen, die in de grond van de zaak de 
breuk vormen met de ontspanningspolitiek, die te München is 
ingeleid... Frankrijk en Engeland hadden grond om te ver
wachten, dat zij in geval van nieuwe moeilijkheden in Midden
Europa, door Duitsland g e r a a d p I e e g d zouden worden; 
de Duitse regering moest trouwens wel 
weten, dat de re ge r in gen te Par ij s e n t e L o n
d e n d e r g e I ij k e u i t w i s s e I i n g e n v a n g e d a c h t e n 
gun s ti g gezind waren." (bi. 88). 

En Mr. Coulondre gaat voort met te zeggen, dat Frankrijk en 
Engeland hadden kunnen verwachten, dat Duitsland het "nationale" 
beginsel niet met voeten zou treden, dat het niet opnieuw bedreigingen 
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tegen de burgerbevolking zou aanwenden, dat het de door Hitier 
ondertekende overeenkomst van München niet eenvoudig in de snipper
mand zou werpen ... 

Wat is hier nu het merkwaardige aan? 
Het merkwaardige is, dat de vertegenwoordiger van Frankrijk tegen 

de "expansie-politiek" van Duitsland in het Oosten op zich zelf geen 
bezwaar maakt. Hij toont zich alleen verontwaardigd over de m a n i e r 
waar o pi Het is niet, dat Tsjecho-Slowakije volledig binnen de 
Duitse macht wordt gebracht - was men het daarover te München 
niet al lang eens geworden? Het was, dat Duitsland het brute vol
dongen feit van de bezetting van Praag stelde, "zonder Frankrijk en 
Engeland te raadplegen". Duitsland mocht zich aan "expansie" naar 
het Oosten naar hartelust te goed doen - dat was immers de zin 
van de politiek van München geweest, óók voor Londen en Parijs; 
maar het moest het zó doen, dat h e t d e F r a n s e e n E n g e I s e 
b e I a n g e n z e I f n i e t d i re c t a a n t a s t t e. Het moest niet 
met Frankrijk en Engeland breken, doch zijn expansie-politiek voeren 
in overleg en in overeenstemming met deze beide landen ... 

Herinneren wij ons nu, dat gedurende de gehele winter van 1938 
op 1939, na München, de mededelingen en geruchten in de Frans
Engelse pers niet van de lucht waren, dat de Duitse "expansie" de 
vorm zou aannemen van een aanval op de Sowjet-Oekraïne en dat 
dit te Parijs en te Londen een nauwelijks verholen instemming vond 
- men zie ook het artikel van Ernst Fischer in het Januari-nummer 
van "Politiek en Cultuur" bi. ss - dan wordt het beeld al heel 
duidelijk. Gedurende de eerste zes maanden na "München" - dus 
van September 1938 tot Maart 1939 - waren Engeland en Frankrijl( 
overtuigd, dat Duitsland zijn eerste slag tegen de Sowjet-Unie zou 
richten; zij keurden dit goed en moedigden het aan. Toen kwam de 
15e Maart 1939 met de gewelddadige bezetting van Praag, en de zaak 
begon er anders uit te zien. Het was niet, dat er een eind werd 
gemaakt aan de laatste rest van Tsjechische onafhanl(elijkheid- daar
toe was immers in September 1938 reeds in beginsel besloten. Het 
w~s de "vorm", die Duitsland aanwendde bij zijn expansie, het was 
de "methode". Het was m.a.w. de vrees, dat vorm en methode van 
deze veroveringspolitiek zich wel eens tegen Engeland en Frankrijk 
zelf zouden kunnen gaan richten. Het was de beduchtheid. dat de 
Sowjet-Unie voor de nazi's wel eens een te harde nooit zou kunnen 
blijl(en om te kral(en. 

En zo kwam er een verandering in de imperialistische politiek van 
Frankrijk en Engeland, maar het was slechts een uiterlijke verandering. 
Het doel. om Duitsland en de Sowjet-Unie tegen elkaar in de oorlog 
te jagen en zelf zijn handen aan dat vuurtje te warmen, werd niet 
prijsgegeven, maar men probeerde het nu op een andere manier. Men 
poogde nu, Moskou in de val te laten lopen, het "garanties" voor 
Polen en Roemenië op te dringen, zónder overeenkomstige garanties 
van Frankrijk en Engeland, zónder medewerking van Polen en 
Roemenië zelf, zónder zekerheid, dat de weg over de Oostzee-staten 
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voor Duitsland zou worden afgesloten. Zó duidelijk is deze bedoeling 
geweest, dat de Britse en Franse regeringen zelfs geen kans zien om 
de diplomatieke stukken zo te vervalsen, dat zij de schuld voor de 
mislukking van deze onderhandelingen op Moskou kunnen gooien. 
De publicatie van de documenten omtrent de 
o n d er hand eI in gen met de S o w j e t-U n i e i s d o o r 
Londen en P ar ij s in de a f ge I o pen m a a n d e n te I
k e n s a a n g e k o n d i g d, m a a r e v e n d i k w ij I s u i t g e
b I e v e n. Men durft het niet aan, uit vrees voor de openbare mening 
in het eigen landT 

Het is een reden tot verheuging, dat de Leninistische, Stalinistische 
buitenlandse politiek van de Sowjet-Unie deze valstrik vermeden heeft. 
Zij heeft de intriges van de Frans-Engelse diplomatie doorzien en te 
schande gemaakt. De Sowjet-Unie heeft gehandeld als een revolutio
naire staat, die van de tegenstellingen tussen de imperialistische 
mogendheden gebruik maakt om het socialisme in eigen land en in 
de gehele wereld te versterken. 

Zouden wij er ons dan over verwonderen, dat deze zelfstandige 
socialistische politiek, zoals de Franse en Engelse documenten opnieuw 
leren, de verontwaardiging opwekt van de Coulondre' s, de Daladiers 
en de Chamberlains? 



Buitenlands Overzicht 

NA EEN HALF JAAR OORLOG 
door 

Mr. A. JACOBS 

Een half jaar geleden verklaarden, in antwoord op de Duitse inval 
in Polen, Engeland en Frankrijk Duitsland de oorlog. Voor de tweede 
maal in de wereldgeschiedenis kwam het, met Engeland en Frankrijk 
aan de ene kant, Duitsland aan de andere kant, tot een gewapende 
botsing van wereldpolitieke betekenis tussen kapitalistisch-imperialis
tische mogendheden. Wij zien die oorlog levensgroot vóór ons, eo 
toch lijkt hij van beperkte omvang als wij hem zien tegen de gewel
dige achtergrond van een veel wezenlijker conflict, het conflict, dat nu 
reeds bijna 22 jaar duurt tussen Engeland en de Sowjet-Unie. 

Zeker, dat conflict was niet altijd te zien aan de oppervlakte van 
het wereldgebeuren. Het betreft hier immers twee zó grote mogend
heden, met, al was het slechts aardrijkskundig, zulke enorme belangen, 
dat de onvermijdelijke soepelheden van de politiek-van-alle-dag hen 
reeds noopten tot een veelvuldig elkaar-verdragen, waarbij zelfs som
wijlen de mogelijkheid openbleef van een samengaan op bepaalde 
punten. Maar zulk een tijdelijk politiek bestand kon nimer de wezen
lijke tegenstelling opheffen. En die tegenstelling is - men ziet het 
thans nog duidelijker dan een half jaar geleden - de grote achter
grond, waartegen het gewapend geschil tussen Londen-Parijs en 
Berlijn zich aftekent. 

Als iets in dat afgelopen half jaar duidelijk geworden is, dan is 
het wel dit: De politiek van Engeland en Frankrijk is erop gericht 
geweest, Duitsland (het directe gevaar) en de Sowjet-Unie (het gevaar 
op de lange duur voor het kapitalistisch imperialisme van West
Europa) elkaar te laten bestrijden. Nu die politiek mislukt is, pogen 
zij Duitsland in de hitte van de oorlogsbrand om te smeden tot een 
stormram tegen de Sowjet-Unie. Nauwkeuriger gezegd: Vooral Enge
land poogt dit, vooral Engeland wenst nazi-Duitsland, dat de verre 
sprong naar het Oosten niet aandurfde, om te smeden tot een conser
vatief-"democratische" staat naar Brits model, die wèl bereid is, met 
Britse ruggesteun die sprong te wagen. Frankrijk zou al wel genoegen 
nemen met een verbrokkeling van Duitsland in twee of drie zwakke 
staten. Maar deze tegenstelling tussen de doelstellingen van de Franse 
bourgeoisie, die vooral op de nabije gevaren let, en de Britse, die 
naar traditie wereldpolitiek voert, is voorshands overpleisterd. 

HOE GAAT MEN DUITSLAND TE LIJF? 

Om hun doel in Duitsland en met Duitsland te kunnen bereiken, 
moeten Londen en Parijs in de allereerste plaats proberen, Duitsland-

169 



Mr. A. JACOBS NA EEN HALF JAAR OORLOG 

170 

zelf te bereiken. Hun eerste probleem is: Hoe gaat men Duitsland te 
lijf. en dat probleem is lang niet gemakkelijk op te lossen. Men kan 
zeggen, dat er, met de maat van een grote oorlog gemeten, aan het 
Westelijk front in het afgelopen half jaar niets is geschied, niets méér 
althans dan het "voetenwerk" van twee boksers, die elkaar vrezen 
en die beseffen, dat zij niet door elkanders verdediging heen kunnen 
stoten. Ook de luchtoorlog bleef, eveneens uit vrees voor represailles, 
tot een minimum beperkt. Alleen ter zee is er strijd van betekenis 
geweest, geringe strijd tussen eenheden der oorlogsvloten, en dan, een 
apart wreed hoofdstuk, de duikboot-oorlog. 

Dit alles lost het Brits-Franse probleem: Hoe gaat men Duitsland 
te lijf, en (zo denlü vooral Londen) via Duitsland de Sowjet-Unie, 
niet op. Vandaar dat men is gaan zoeken naar andere oorlogsterreinen, 
qaar omsingelingsmogelijkheden. In de zesde oorlogsmaand heeft de 
indruk steeds meer veld gewonnen, dat men die oorlogsterreinen: wil 
zoeken eensdeels in Noord-Europa, anderdeels in Voor-Azië. Met 
andere woorden: dat men van neutrale staten opmarsterreinen van het 
Brits-Franse imperialisme wil' maken. Vooral de feiten en woorden, 
gebeurd en geschreven in de derde week van Februari. hebben dit 
vermoeden zeer versterkt. 

Het kan, om bij voorbaat alle misverstand af te kappen, zijn nut 
hebben, het volgende even met alle duidelijkheid te zeggen. Wanneer 
hier scherpe critiek wordt geoefend op de Brits-Franse politiek. wan
neer hier de gevaren, welke die politiek voor de neutrale staten mee
brengt, dik worden onderstreept, dan geschiedt dit geenszins om de 
bedoelingen van het Hitler-fascisme te verdoezelen of zelfs te ver
fraaien en gunstig te laten afsteken tegen die van het Brits-Franse 
imperialisme. Die bedoelingen zijn minstens zo verwerpelijk. Maar 
wij zijn in een stadium der wereldpolitiel, aangeland, waar het minder 
om bedoelingen dan om mogelijkheden gaat, en dan dient men, objec
tief, te constateren, dat Duitslands mogelijkheden om andere landen 
voor zijn doel te misbruiken, in het huidig tijdsgewricht veel geringer 
zijn dan die van Engeland. Duitsland zou stellig graag willen, dat 
het anders was. Maar wij hebben alleen met de feitelijke toestand te 
maken. 

DADEN EN WOORDEN 

Welnu, in de afgelopen maand zijn er daden bedreven en woorden 
geschreven, die duidelijke taal spreken. Enerzijds, in Noord-Europa, 
heeft men het incident met de "Aitmark" gehad - en daarop volgde 
een veelzeggende beschouwing van Havas, het Franse persbureau, over 
een "nieuwe houding tegenover de neutralen" en over een "mogelijke 
Brits-Franse actie tegen Rusland", een mogelijkheid, die trouwens al 
eerder, in de .. Temps", aan de orde was gesteld. Anderzijds, in Voor
Azië, heeft men de inspectiereis van generaal \Veygand naar Egypte, 
benevens de aankomst van het Nieuw-Zeelands-Australisch expeditie
leger in Egypte aanschouwd - waarop een beschouwing volgde van 
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de Chamberlain oastaande "Sunday Times" over een ..luchtaanval 
op Bakoe". 

Wat betekent dit alles 7 Dit betekent, dat men Duitsland wil ver
steken van de aanvoer van twee onontbeerlijke oorlogsgrondstoffen: 
de ijzerertsen uit Zweden en de olie uit Sowjet-Azerbeidzjan; dat men, 
om dit te bereiken, Noorwegen en Zweden enerzijds, Turkije en Iran 
(Perzië) anderzijds tot opmarsterrein wil maken, en dat men, uiteraard, 
htt risico van een oorlog met de Sowjet-Unie op de koop toe wil nemen, 
die oorlog waartoe men op de duur toch wil komen, en die men zowaar 
zal gaan voorstellen als een "kruistocht voor de Westerse beschaving", 
met de zegen van de paus van Rome. 

DE ALTMARK-AFFAIRE 

Men kan het incident met de "Altmark" volkenrechtelijk bezien, en 
dan biedt het ongetwijfeld belangwekkende aspecten. Wij willen de 
laatste zijn om de waarde van het Recht gering aan te slaan, maar als 
men de beschouwingen leest, die van Noorse, van Britse en van 
Duitse zijde over de feitelijke toedracht van de zaak zijn verschenen 
(en dan blijven de juridische beschouwingen van andere zijden nog 
buiten beschouwing), dan zit daar al stof genoeg in voor een aardig 
proefschrift en dan beseft men meteen, dat het in deze rappe en 
toornige tijd niet meer in de allereerste plaats erom gaat, wie het 
gelijk aan zijn zijde heeft, maar wie in politiek (en militair) opzicht 
iets heeft willen bereiken. En dan is het wel duidelijk, dat Engeland 
met de overval op de "Altmark" (die bovendien volgens de Noorse 
regeerders en volkenrechtsgeleerden niet geoorloofd was) drie dingen 
heeft willen bereiken: te. moeilijkheden maken tussen Duitsland en 
Noorwegen; 2e. Noorwegen onder druk zetten; en 3e. de oorlogsstem
ming in het eigen land opvoeren. 

Dat het eerste doel niet bereikt werd, bleek al terstond tijdens de 
persconferentie, welke te Berlijn op de Zondag na de overval gehouden 
werd. Duitsland heeft zich niet tot een conflict met Noorwegen laten 
tarten. Het derde doel werd wellicht bereikt, althans indien men op 
de Britse bladen afgaat; wat er in vele Britse harten en hoofden 
omgaat, is minder gemakkelijk te beoordelen. En wat het tweede doel 
betreft, de pressie op Noorwegen, die werd nog eens vergroot door het 
merkwaardige, officieus-klinkende Havas-bericht uit Londen, waarin 
verteld werd, dat nu de "tweede faze" was begonnen in de verhouding 
tot de neutralen, de .. faze", waarin Engeland en Frankrijk niet langer 
zouden dulden, dat de neutralen te veel zouden dulden van Duitsland. 
Wanneer men bedenld, dat het grootste deel van het Zweedse ijzer
erts, vooral nu de Botnische Golf toegevroren is, Duitsland bereikt 
via de Noorse haven Narvik dan komt men tot het vermoeden, dat 
de "Aitmark" -affaire wellicht niet het laatste incident is, dat zich in 
de Noorse wateren afspeelt. 
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IN VOOR-AZIE 

Wenden wij thans de blik naar het Nabije en Midden-Oosten, dan 
zien wij daar een soortgelijke activiteit. Onder leiding van de Franse 
generaal Weygand (die reeds in de Pools-Russische oorlog van 1920 

tegen het Rode Leger streed) en de Engelse generaal Wavell is, al 
sedert het uitbreken van de oorlog, een buitengewoon drukke militaire 
activiteit waar te nemen in Syrië en Egypte, en zelfs ook in lraQ. 
Weygand en Wavell waren indertijd te Ankara aanwezig bij de 
ondertekening van het militair verdrag tussen Engeland, Frankrijk en 
Turkije, en nu weten wij wel. dat de Turken, twintig jaar vriendschap 
indachtig en de risico's van een oorlog beseffend, bij dat verdrag 
bedongen hebben, dat zij er niet door zouden kunnen worden ge
dwongen tegen de Sowjet-Unie oorlog te voeren, maar het is voor 
niemand verborgen gebleven, dat Londen en Parijs alles doen om van 
Turkije, als het in en om de Zwarte Zee tot een aanval op de Sowjet
Unie zou komen, minstens een "welwillende neutraliteit" en liefst toch 
gewapende steun te verkrijgen, en dat zekere Turkse pers-organen al 
even geneigd zijn als vele sociaal-democratische bladen in Noord- en 
West-Europa om hand- en spandiensten te verlenen aan de conser
vatieve regeerders van Engeland en Frankrijk. 

Weygand heeft thans Ankara opnieuw bezocht, hij is daarna weer 
in zijn hoofdkwartier in Syrië geweest, en vervolgens hebben Britten 
en Egyptenaren voor hem gedefileerd in de woestijn bij Caïro. Kort 
daarop arriveerden, door Eden begroet, de troepen uit de Dominions 
te Suez. En vlak daarna was het, dat "Scrutator" in de .. Sunday 
Times" dat merkwaardige artikel schreef om te betogen, dat de aan
wezigheid van al die troepen in die hoek van Azië zo nuttig was, 
met name de aanwezigheid van de vliegers, aangezien "niets het einde 
van de oorlog zo zou kunnen verhaasten als een luchtaanval op 
Bakoe". Dat daarbij de neutraliteit van Turkije en/of van Iran zou 
moeten worden geschonden, dat speelde in de gedachtegang van deze 
goed-ingelichte Britse publicist al geen rol meer. Het artikel verscheen 
in hetzelfde etmaal als de Havas-beschouwing. Als het ware om even
eens aan te tonen, dat in de houding tegenover de neutralen de "tweede 
faze" was ingetreden. 

TWEEERLEI GEVAAR 

Om twee redenen achten wij dit alles zo gevaarlijk en zo misdadig. 
In de eerste plaats omdat ten gevolge van zulk een politiek de oorlog 
steeds meer neutrale, kleine landen bedreigt. In de tweede plaat~. 
omdat de Sowjet-Unie erdoor in de Europese oorlog dreigt te worden 
betrokken. 

\V at het eerste betreft, het is duidelijk een Nederlands belang, dat 
niet over de neutralen wordt beschikt, dat niet over de neutralen 
wordt heengelopen, dat de neutralen niet als kanonnenvlees worden 
misbruikt. Voor elk neutraal land geldt in dezen: heden gij, morgen 
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ik. Wij weten wel. er zijn Nederlanders, zowel onder het met Engeland 
en Frankrijk gelieerde kapitaal. als onder de sociaal-democratie, die 
er geen been in zouden zien, Nederland in de oorlog te laten mee
sleuren. Het is een politiek, die wij verderfelijk en dus volstrekt ver
werpelijk achten. Met name wanneer gedrochtelijke haat tegen de 
Sowjet-Unie de voornaamste drijfveer voor zulk een politiek is. 

En dit brengt ons op het tweede punt: wij willen niet, en ook dat 
mede in Nederlands belang, dat de Unie der Socialistische Sowjet
republieken betrokken wordt in de Europese oorlog. Wij willen, dat 
zij, slechts die offers brengend, welke zij zelf uit vrije wil brengen 
wil, het machtig onaangetast bolwerk blijve van het waarlijk-socialis
tische, waarlijk-communistische, waarlijk-democratische, waarlijk-vrij
heidlievende deel der mensheid, van die "voortgeschreden en voort
schrijdende mensheid", waarvan Stalin tijdens de Spaanse burgeroorlog 
gewaagde in zijn telegram aan José Diaz, de secretaris-generaal der 
Spaanse communistische partij. 

Want het is niet waar, het is niets dan domme onhistorische en 
onwijsgerige praat, als men zwetst, dat communisten mensen zijn, die 
zich in dienst hebben gesteld van Moskou - er waren communisten 
in zeer vele landen, toen Moskou nog niets anders was dan de tweede 
stad van het tsarenregime. Maar wèl is het waar, dat de communisten 
de Sowjet-Unie zien als een bolwerk. waarvan zij niet willen, dat het 
de voorwaarts-strevende mensheid wordt ontrukt. En juist omdat zij 
het bestaan van een machtige Sowjet-Unie van het grootste belang 
achten ook voor een gelukkige toekomst van hun eigen land, juist 
omdat zij zich slechte vaderlanders zouden achten, als zij geen com
munisten waren, juist daarom achten zij een politiek, die op een neder
laag der Sowjet-Unie aanstuurt, misdadig, en de steunverlening aan 
zulk een politiek verderfelijk en verwerpelijk. 
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OVER STRATEGIE EN TAKTIEK 
EN 'DE DOOR DE OORLOG VERANDERDE SITUATIE 

door 

KO BEUZEMAKER 

Wij leven in de periode van het imperialisme, in de periode van de 
imperialistische oorlogen en de proletarische revoluties. 

In deze periode is het hoofddoel van de arbeidersklasse de vernietiging 
der machten van het imperialisme, de oprichting der dictatuur van het 
proletariaat. 

Maar daarbij moet de arbeidersklasse uitgaan van de beweging en de 
wisselende betrekkingen tussen de klassen, die zij niet als iets vaststaands, 
maar als een sprongachtig proces moet opvatten met vere etappes. 

Men moet zulk een tijdvak niet slechts vanuit het verleden, maar ook 
vanuit de toekomst bekijken en niet vanuit het gezichtspunt van een 
,geleidelijke" ontwikkeling maar vanuit het gezichtspunt van Marx, die 
r.eeds sprak over het feit, dat in de historie er ontwikkelingen van 20 jaar 
zijn, die niet meer zijn dan een dag, hoewel er daarna dagen komen, 
waarin 20 jaar worden samengevat. 

"De strategie en taktiek van het Leninisme is de wetenschap van de 
leiding van de revolutionaire strijd van het proletariaat" (Stalin). 

De strategie is het vastleggen van de richting van de hoofdaanval van 
het proletariaat op de basis van een bepaalde etappe in de ontwikkeling 
en het op die basis uitwerken van een plan van de samenvoeging der 
revolutionaire krachten, hoofd- en reservekrachten. 

Het voornaamste van de strategie is de richting van de hoofdaanval 
vast te stellen, de zwakste plek van de tegenstander uit te zoeken, het 
plan van het samenvatten van de bondgenoten op te stellen en de vijand 
van zijn reserves en de hulpkrachten te isoleren. 

Binnen het kader van de strategie wordt de taktiek vastgesteld. De 
taktiek is een deel der strategie, zij is aan de strategie ondergeschikt, 
maar zij wisselt, naar gelang binnen een bepaalde etappe de krachts
verhoudingen zich wijzigen. Zij rekent niet met hele tijdperken, maar 
met episodes, niet - om een militair beeld te gebruiken - met oorlogen, 
maar met veldslagen. 

Is het hoofddoel der strategie gericht op het tot stand brengen van 
diepgaande wijzigingen, de taktiek houdt zich bij de doorvoering van de 
strategie bezig met bepaalde campagnes of bepaalde acties. Zij bepaalt, 
of de strijd der arbeidersklasse in gegeven verhoudingen off~nsief kan 
zijn of defensief moet zijn, zij bepaalt, of in een bepaalde concrete situatie 
een bepaalde leus opgesteld moet worden, of dat de situatie voor deze leus 
nog niet rijp is. Iedere arbeider, die aan de klassenstrijd deelneemt, weet 
bij ervaring wat taktiek is. Hij weet, dat iedere staking vraagstukken 
van taktiek meebrengt, de vraag, wanneer de staking te beginnen, de 
vraag van onderhandelen, de staking zo nodig af te breken vóór het getij 
verloopt. 

De taktiek houdt zich dus bezig met de vormen van de strijd en met 
de vormen van de organisatie van die strijd in een bepaalde concrete 
situatie, evenals met haar parolen en leuzen. 

Naarmate strijdstemming, mogelijkheden en situatie zich wijzigen, kan 
de taktiek veranderd moeten worden. 

Binnen het kader van de door een bepaalde etappe voorgeschreven 
strategie, kan de taktiek, naar gelang van vloed en eb der beweging, 
afwisselen, zich wijzigen, zo nodig binnen 24 uur. 
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Het spreekt vanzelf, dat de taktiek dienstbaar moet zijn aan de strategie, 
dat de taktiek niet gericht moet zijn alleen op het behalen van directe 
successen, maar voor alles het bereiken van de in de strategie gestelde 
doeleinden moet helpen voorbereiden. 

De taktiek moet dus steeds opgebouwd zijn, beantwoordend aan de taak 
en mogelijkheden der strategie, 

De taktiek moet bovendien steeds er op gericht zijn, de voorhoede niet 
van de massa's te scheiden, maar ook niet bij de massa achter te blijven. 

Bij iedere taktiek moet steeds van de massa geleerd worden en tegelijk 
de massa worden opgevoed. 

Voor het uitwerken zowel van de strategie, als van de taktiek, is dus 
beslissend een goede Marxistisch-Leninistische ontleding der gegeven 
feitelijke verhoudingen. Maar, deze moeten niet beschouwd worden als 
starre toestanden, maar in hun beweegkracht. Tegelijkertijd moet daarbij 
steeds van het revolutionaire perspectief worden uitgegaan. 

Het is duidelijk, dat binnen het kader van de steeds scherper wordende 
algemene crisis van het kapitalisme de strategie van de arbeidersklasse 
en van de partij van de arbeidersklasse, de Communistische Partij, in de 
voornaamste imperialistische landen op de verovering van de dictatuur 
van het proletariaat moet zijn gericht. 

Maar binnen het kader van dit strategisch doel, dat een geheel 
tijdvak vult, moet de taktiek zich wijzigen; naar gelang de objectieve 
situatie zich wijzigt, moet ook de taktiek zich wijzigen. 

Nemen wij b.v. als uitgangspunt de situatie van 1935, toen het 7e Wereld
congres der Communistische Internationale bijeen kwam. 

Dit congres kwam bijeen op het moment, dat na 1933 een nieuw 
fascistisch offensief werd gesignaleerd. 

Daarom stelde het 7e Wereldcongres vast, dat binnen het kader van 
de strategie, gericht op de verovering van de dictatuur van het prole
tariaat, "in de tegenwoordige historische etappe, het tot stand brengen 
van het eenheidsfront tegen het fascisme de dichtstbijliggende taak der 
internationale arbeidersbeweging" was. (Resolutie van het 7e Wereld
congres). 

Dat was het beslissende punt, de beslissende schakel, die gegrepen 
moest worden. Dat was het uitgangspunt van de taktiek voor die etappe. 

Bij dat uitgangspunt werd het revolutionaire perspectief, het doel
einde van de strategie, niet vergeten. 

De resolutie van het 7e Wereldcongres zei duidelijk: 

"De succesvolle strijd tegen het offensief van het kapitaal, tegen 
de reactionaire maatregelen der bourgeoisie, tegen het fascisme, deze 
ergste vijand van alle werkers, die hen zonder onderscheid van 
hun politieke gezindheid van alle rechten en vrijheden berooft, eist 
gebiedend het tot stand brengen van de eenheid van actie van alle 
delen der arbeidersklasse, onafhankelijk van hun deelneming aan 
deze of gene organisatie, n o g v ó ó r d e m e e r d e r h e i d de r 
a r b e i d e r s k 1 a s s e z i c h o p h e t g e m e e n s c h a p p e
lijke platform van de strijd voor de vernietiging 
van het kapitalisme en de overwinning van de 
p r o I e t a r i s c h e re v o l u t i e, v e r e n i g t." 

Hier ziet men dus dat, uitgaande van een bepaalde concrete situatie, 
een bepaalde taktiek werd vastgesteld, welke taktiek weer in verschillende 
landen, naar gelang van de nationale verhoudingen aangewend moest 
worden, maar dat deze taktiek dienstbaar werd gemaakt aan de strategie 
en haar hoofdrichting, d.w.z. de vereniging van !de meerderheid der 
arbeidersklasse voor de vernietiging van de macht van het kapitalisme. 

In de gegeven situatie was de mogelijkheid in het algemeen nog niet 
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voorhanden, om daartoe direct over te gaan. Welke was die gegeven 
situatie? 

Het is reeds gezegd, het was de situatie van de aanvallen van de 
kapitalisten op het levenspeil der arbeiders, als gevolg van de diepe 
economische crisis, het was de situatie van de afbraak der democratische 
vrijheden, van het de kop opstekende fascistische gevaar in alle landen; 
het was de situatie van de e ers te et a p p e van de imperialistische 
oorlog, waarin de fascistische staten de aanvallers waren en de imperia
listen in de z.g. democratische staten terugweken en de ene concessie 
op de andere deden. 

In die situatie moest getracht worden, het eenheidsfront van de 
arbeidersklasse tot stand te brengen om de aanvallen af te slaan, moest 
getracht worden het volksfront van de arbeidersklasse met haar natuurlijke 
bondgenoten, de boerenmassa's en de kleine burgerij, de intellectuelen, enz. 
tot stand te brengen, Dit alles tot afweer van het fascisme, de oorlog 
en het kapitaalsoffensief. 

En het 7e Wereldcongres wees er op, dat in deze situatie de commu
nisische partijen verplicht waren met de veranderde situatie rekening 
te houden en de eenheidsfronttaktiek op nieuwe wijze toe te passen. 

Waarin bestond dit "op nieuwe wijze"? 
Tegenover het fascistische gevaar en het oorlogsgevaar moest de 

eenheidsfronttaktiek van toepassing veranderen. 
Terwijl het 7e Wereldcongres de volle nadruk legde op de noodzakelijk

heid, de eenheid op basis van de strijd der massa's tot stand te brengen, 
werd verklaard dat "de communisten om de arbeiders de weg naar de 
eenheid van actie te vergemakkelijken, streefden naar gemeenschappelijke 
acties met de sociaal-democratische partijen, de reformistische vak
verenigingen, en andere organisaties der werkers, gericht tegen de klasse
vijanden op grond van korte of blijvende overeenkomsten". Verder het 
bevorderen van het tot stand komen en ondersteunen van volksfront
regeringen. 

Op die grondslag streefden de communisten naar eenheidsfront-overeen
komsten met de sociaal-democratische partijen, naar de eenheid der vak
beweging en in breder kader, naar de vorming van het volksfront met 
kleinburgerlijke democratische partijen, boeren- en middenstands
organisaties. 

Was deze taktiek juist? 
Zeer zeker was zij dat. 
Zij heeft geholpen, het tempo van het verloop van de imperialistische 

oorlog, zijn uitbreiding te verlangzamen, en de krachten der arbeiders 
te versterken, het werk van het veroveren van de meerderheid der 
arbeidersklasse voor de revolutionaire strijd om de macht te bevorderen. 

Tegelijkertijd wees het 7e Wereldcongres er reeds op, dat deze taktiek 
dienstbaar moest zijn aan de algemene strategie in de periode van het 
imperialisme. 

In de resolutie van het 7e Wereldcongres heet het: 
"Terwijl men de arbeidersklasse op de snelle wisseling der strijdvormen 

en methoden onder andere verhoudingen voorbereidt, is het nodig, naar
mate dat de beweging groeit, de overgang van het defensief naar het 
offensief tegen het kapitaal te organiseren en koers te nemen op de 
organisatie van politieke massastakingen, waarbij de deelneming der 
doorslaggevende vakverenigingen van het land verzekerd moet zijn." 

En voor alles wees de resolutie er op, dat deze toepassing der eenheids
fronttaktiek, in geen enkel opzicht een ernstige grondige en geargumen
teerde kritiek op het reformisme, op het sociaal-democratisme als ideologie 
en praktijk van de klassengemeenschap met de bourgeoisie, en een ge
duldige voorlichting van de sociaal-democratische arbeiders ten aanzien 
van de grondslagen en het program van het Communisme uitsluit; 
integendeel, dat zij deze nog noodzakelijker maakt. 

De resolutie zeide: "Hoe sterker onze strijd tegen het reactionaire deel 
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der sociaal-democratie, dat zich in een blok met de bourgeoisie bevindt, 
zal zijn, des te meer zullen wij dat deel der sociaal-democratie helpen, 
dat zich revolutioneert." 

De gehele taktiek is b.v. duidelijk weergegeven in de passage in de 
resolutie over de Verdediging der Democratie. 

Daar staat: 

"Strijdend voor de verdediging van de burgerlijk-democratische 
vrijheden en de veroveringen der arbeidersklasse tegen het fascisme, 
strijdend voor de val van de fascistische dictatuur, ontwikkelt het 
revolutionaire proletariaat zijn krachten, verstevigt het de strijd
verbindingen met zijn bondgenooten en richt het de strijd op het 
doel van de verovering van de werkelijke democratie der werkers, 
de Sovjetmacht." 

Deze taktiek diende de doeleinden der arbeidersklasse in de tijdelijke 
situatie, waarin het verhinderen van de uitbreiding van de imperialistische 
oorlog de hoofdzaak was. 

Met het uitbarsten van de imperialistische oorlog in Europa tussen 
de voornaamste imperialistische machten, komt er een nieuwe, grondig 
gewijzigde situatie, die van de communistische partijen een nieuw;> 
taktiek eist, aangepast aan de veranderde situatie. 

Wat is het nieuwe in deze situatie? 
Dimitrof zet dit uiteen, nadat hij het verschil heeft uiteengezet tussen 

de eerste etappe en de tweede etappe van deze imperialistische oorlog. 

"De oorlog, die in de imperialistische landen ontketend is, heeft 
de internationale toestand .grondig veranderd. Hij brengt met zich 
een snelle verscherping van alle voornaamste tegenstellingen in de 
kapitalistische wereld. Hoe verder hij voortgaat, hoe verder hij de 
tegenstellingen tussen de imperialistische staten zal verscherpen. 

Hij verscherpt de tegenstellingen tussen de "moederlanden" en 
de koloniën, tussen overheersende naties en onderdrukte naties. 
Het voornaamste is, dat hij de klassenverhoudingen in de burgerlijke 
maatschappij blootlegt en tot het uiterste de tegenstellingen toe
spitst tussen het proletariaat en de bourgeoisie, tussen de wereld 
van uitgebuiten en de handvol uitbuiters. 

De oorlog brengt geheel de onhoudbaarh,eid 
van het kapitalistische stelsel aan het licht en 
verwekt de scherpste en meest diepgaande crisis 
van het kap i tal isme." 

De oorlog brengt de onhoudbaarheid van het kapitalistische stelsel 
aan het licht! Dat betekent, dat een nieuwe taktiek gewettigd is en de 
taktiek uit de eerste etappe van de imperialistische oorlog - de taktiek 
van de strijd voor de vrede en tegen het fascisme door het eenheidsfront 
en volksfront Yan boven af - niet langer in deze vonn toegepast kan 
worden. 

Terecht zegt Dimitrof op grond van deze feiten: 

"De imperialistische o01·log brengt met zich een hergroepering 
van de klassekrachten in de kapitalistische landen. In het kamp 
van de bourgeoisie worden de groepsbelangen der verschillende 
kringen vervaagd in het aangezicht van het klassebelang van de 
bourgeoisie in haar geheel. 

De oude verdeling in verschillende groepen, tussen meer of minder 
reactionaire elementen van de bourgeoisie, komt op de achtergrond 
door het gemeenschappelijk belang, dat zij hebben om de oorlog 
te voeren en het kapitalisme te redden. 

Er wordt een "nationale eenheid" geschapen, die van de uiterst 
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reactionah·e vleugel naar de uiterste z.g. "linkse" vleugel van de 
bourgeoisie gaat, waaronder begrrepen zijn de leiders van de klein
burgerlijke partijen." 

Inderdaad, de sociaal-democratische partijen, de andere kleinburgerlijke 
partijen en organisaties hebben zich op grondslag van de imperialistische 
oorlog als "normaal" middel in dienst van de imperialistische ontwikkeling 
gest€ld. 

De tegenstelling fasci~me--hurgerlijke democratie heeft de vroegere 
zin verloren, evenals het begrip agressie, nu de voornaamste imperia
listische machten in Europa met elkaar in botsing zijn. 

En de kleinburgerlijke partijen hebben zich in ::!Ie landen volledig 
aan de "godsvrede", aan de leiding van de meest chauvinistische delen 
der grote bourgeoisie overgegeven. 

Zo zien wij enerzijds, dat de nieuwe, door de imperialistische oorlog 
geschapen situatie de objectieve voorwaarden voor de strijd om de macht 
tussen de bourgeoisie en de arbeidersklasse schept. 

Of, zoals Dimitrof het uitdrukt: 

"Indien voorheen de krachtsinspanning van de arbeidersklasse 
er in de eerste plaats op gericht was om de dagelijkse belangen 
van de werkers te verdedigen en hen te beschermen tegen de uit
buiting en de willekeur van de kapitalisten, en waar de daartoe 
noodzakelijke voorwaarden ontbraken, het niet mogelij11

{ was om de 
afschaffing van de kapitalistische slavernij op de dagorde te plaat
sen, dan zal thans, n a a r m a te d e d o o r de o o r l o g v e r
o o r z a a k t e c r i s i s z i c h v e r s c h e r p t, d e z e t a a k m e t 
verhoo.gde nadruk voor de arbeidersklasse 
oprijzen." 

De objectieve voorwaarden voor het strategische doel van de arbeiders
klasse - de dictatuur van het proletariaat - rijpen dus. 

Dientengevolge moet ook de taktiek gewijzigd worden. 
Dimitrof drukt dit als volgt uit: 

"De gewijzigde toestand en de nieuwe taak van de arbeiders
klasse vereisen, dat ook de taktiek van d~ communis
t is c he part ij en dientengevolge moet worden ge wij z i g d. 

De taktiek van het proletarische eenheidsfront en volksfront, die 
gedurende deze laatste jaren werd toegepast, stelde het proletariaat 
en de werkende massa in staat om tijdelijk het offensief van het 
kapitaal en van de imperialistische reactie in een aantal landen 
tegen te houden." 

Inplaats van deze taktiek, die nu niet meer mogelijk is in de imperia
listische landen, waar tussen de volksmassa's en de dienaren van het 
imperialisme de afgrond van de bloedige oorlog gaapt, komt een nieuwe 
taktiek. 

Het is het eenheidsfront en het volksfront v a n on d eren op, het 
is de strijd voor de vereniging van de arbeidersklasse en de volks
massa's voor de revolutionaire beëindiging van de oorlog en de afrekening 
met de imperialisten. Of, zoals Dimitrof het uitdrukt: 

"In de huidige omstandigheden kan en moet de eenheid der 
arbeidersklasse verwezenlijkt worden v a n o n de r e n op, op de 
basis van de uitbreiding van de beweging der werkende massa 
zelf en in een vastberaden strijd tegen de verraderlijke leiders der 
sociaal-democratische partijen. En dit proces zal in tal van gevallen 
vergemakkelijkt worden door de kameraadschappelijke verhoudingen, 
die gedurende enkele jaren gegroeid zijn tussen de communistische 
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arbeiders en een aanzienlijk deel van de sociaal-democratische arbei
ders in hun gemeenschappe.lijke strijd tegen d>e :r<eactie en de 
oorlogsstichters." 

En verder: 

"Thans moet en kan de aaneen.:,iuiting van de arbeidersklasse, 
van de doorslaggevende boerenma;,sa's, van de wevkers in de stad 
en de vooruitstrevende intellectuelen verwezenlijkt worden in een 
eensgezind volksfront gevormd v a n o n de ren o p, ondanks de 
leiders van deze partijen en tegen deze leiders, op de basis van 
de strijd tegen de imperialistische oorlog en de reactie. 

Dit eenheidsfront in de strijd der massa's 
kan niet verwezenlijkt worden zonder de meest 
b e s 1 i s t e s t r ij d t e g e n de s o c i a a l - d e .m o c r a t i s c h e, 
"d e m o c ra ti s c he" e n "r ad i c a 1 e" k n e c h t e n v a n h e t 
i m p e r i a l i s m e, t e n e i n de de i n v 1 o e d v a n d e z e 
agenten der bourgeoisie in de arbeidersklasse 
te doen verdwijnen en hen te isoleren van de 
werkende massa." 

Zo zien wij de taktiek wisselen naarmate eb en vloed der proletarische 
klassenstrijd elkaar afwisselen. 

Thans geldt het: de vloed is op komst! 
Maar, zoals wij reeds gezien hebben: De vloed in de beweging komt 

niet van zelf! Het is de taak van de partij der arbeidersklasse door een 
juiste toepassing der taktie~k en een krachtige ontwikkelng van de strijd 
te maken, dat de objectieve omstandigheden ook aangegrepen worden. 
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HENRI BARBUSSE 
Na de aanval 

(In deze oorlogstijden. is lwt goed, de lwrimwrinrJ te verleven
digen aan Henri Barbusse, een van de gmotste en edelste strijders 
legen de imperialistische oorlog. VVij nemen daarom hier een 
fragment over uit zi.jn beroPmde boek .,Het Vuur". uertalinu Pan 
A de Ros'ct. 

Het is fwt uerhaal, hoe onder Franse soldatm, temidden van 
d.e gruwelen van de oorlog, l1et bewustzijn begint te groeien van 
de noodzakelijklJeid van cle strijd tegen de oorlog, naar fwt voor
beeld van Karl Liebknecf.t. -- Red.). 

Eu plotseling voelen we dat het geëindigd is. Vv e ·voelen, hooren, 
begrijpen dat onze golf die tot hier door het spervuur heen rolde, geen 
gelijboortige golf ontmoet heeft en dat de anderen zich bij onze komst 
teruggetroH:en hebben. Het menschelijk gevecht heeft zich voor ons 
opgelost. Het dunne gordijn van verdedigers is afgescheurd in de gaten 
waar ze als ratten worden gevangen of gedood. Geen tegenstand meer: 
een leegte, een groote leegte. \Ve schrijden voort. opeengepakt als een 
vreeselijke rij toeschouwers. 

En hier is de loopgraaf geheel vernietigd. îVIet haar witte ingestorte 
mmen is zij op dit gedeelte als de modderige vermolmde bodem van 
een in zijn steenen beddingen vernietigden vloed met hier en daar de 
platte en rondgerande gaten van vijvers, eveneens verdroogd; en op 
de hellingen - op den heuvel en op het ravijn biggelt een lange glet
scher van lijken, -- wordt dit alles overrompeld, overgoJfel door den 
nieuwen stroom onzer losbrekende troepen. In den door de schuil
plaatsen uitgebraakten rook en de door onderaardsche ontploffingen 
saamgeperste lucht nader ik een dichte massa mannen, die, zich aan 
elkaar vastklampend in een wijden cirkel rondtollen. j\'Taar op het 
oogenhlik dat ik aankom, stort de geheele massa inéén en zoo verstilt 
het laatste gedeelte van het gt•vecht. Ik zie hoe Blaire zich eruit los
werkt, de helm bij den stormband aan den hals hangend, het gelaat 
opengereten en een woest gebrul uitstootend. Il< bots tegen een man 
aan die dáár, aan de ingang van de schuilplaats zich vastklemt. Zich 
wegwringend van het zwarte, gapende, verraderliji-e valluik houdt hij 
zich met zijn linhrhand aan een der spijlen vast. l'vlet de rechter slinger! 
hij gedurende eenige seconden een granaat. Zij zal ontploffen... zij 
verdwijnt in het gat. Het springtuig onJploft onmiddellijk na het neer
werpen en een afgrijselijke menscheiijke echo antwoordt op slag in 
de ingewanden der aarde. De man grijpt een andere granaat. 

Een ander weer beukt en verbrijzelt met een opgemapt houweel de 
spijlen van den ingang der schuilplaats. Dit heeft een inzakldng van 
aarde tengevolge en de ingang wordt er door 'ersperd. Verscheidene 
schaduwen bewegen en trappPlen op dit graf. 
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De een, de ander ... In de levende bende die in flarden de tot mt 
toe zoozeer vervolgde loopgraaf genaderd is, na tegen onverwinbare 
hommen en kogels, op de mannen losgelaten, te hebben gebotst, herken 
ik moeilijk de mannen die ik toch kèn, alsof het andere deel van het 
leven plotseling zeer ver af is. elts eigenaardigs vervormt en verandert 
hen. Zij zijn allen bevangen door een waanzin die hen niet meer zich
zelf doet zijn. 

- \Vaarom houden we hier op? zegt een van hen, tandknarsend. 
- \Vaarom gaan we niet- door tot de andere loopgraaf? vraagt een 

tweede mij vol woede. Nou w'r loch eenmaal binne' zone' we d'r in 
l'en paar spronge' zijn T 

- Ik wil ook verder gaan. 
- Ik ook. 0! die krenge'L .. 
Zij schudden zich uit als vlaggen, dragend als glorie hun geluk te 

hebben overleefd. onwrikbaar, uitbundig, heneveld door zichzelf. 
We wachten nu, trappend in het overwonnen werk. dien vreemden, 

hraak liggenden weg, die in het veld zich slingert en wm het eene 
onbekende naar het andere onbekende loopt. 

- Voorwaarts, naar rechts I 
Dan gaan we verder, denzelfden kant uitloopend. Het is zonder 

twijfel een door de leiders ginds gecombineerde beweging. \Ve trappen 
op weeke lichamen, waarvan enkele bewegen en langzaam van plaats 
veranderen, terwijl hun bloed wegvloeit en zij rauwe kreten slaken! In 
de lengte en dwars over elkaar heen, liggen lijken opgestapeld als balken 
en puinhoopen; over gekwetsten heen, waarop zij zwaar steunen, ze 
verstikkend, ze \Vurgend en hen zoo het leven ontnemend. Ik duw, om 
voort te kunnen gaan, een onthoofd lichaam op zij, waarvan de hals 
Pen bron van horrelend bloed is. 

Tusschen de verwoesting·en van ingestorte of opgehoopte aardlagen, 
plompe brokkelingen, het gekrioel van gelm·etsten en dooden die te 
zaam bewegen, door het wankelende woud van rook, geplant in de 
loopgraaf en op heel den rand er om heen, ontmoeten we niets dan 
vlammende aangezichten, bloedend van zweet, met schitterend oogen. 
Er zijn groepen die schijnen te dansen terwijl zij hun messen zwaaien. 
Ze zijn opgetogen, buitensporig verzekerd, woest. 

De actie dooft plots merl(baar. Een soldaat zegt: 
- Nou, wat hebben we nou te doen? 
En die actie herleeft dan weer op een punt: een twintigtal meters 

verder in het veld, bij een h01nming door den heuvel gevormd, lmettell 
een bundel geweerschoten en strooit zijn verspreide brandjes rond een 
mitrailleur, die, begraven, bij tusschenpoozen kogels spuwt en tegen 
schijnt. te spartelen. 

Onder den koolachtige vleugel van een blauwigen en gelen stralen
krans zie ik hoe mannen de bliksemende machine omslingeren en haast 
insluiten. Vlak bij mij herken ik het silhouet van Joseph Mesnil. die, 
rechtop, zonder te trachten zich te ontzien, naar het punt loopt waar 
een opeenvolging van ontploffende schokken blaft. 

Tusschen ons heiden ontspringt uit een hoek van de loopgraaf een 
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knal. Joseph staat stil. wankelt. bukt zich en valt op een knie. I!{ loop 
op hem toe en hij ziet mij aankomen. 

- Het is niets: de dij... Ik kan alleen kruipen. 
Hij schijnt kalm. kinderlijk, gewillig te zijn geworden. Zachtjes aan 

kruipt hij naar het hol... 
Nog heb ik duidelijk voor oogen de plek van waar het schot kwam 

dat hem trof. Ik glij erheen. links af. met een omweg. Niemand. Ik 
ontmoet slechts een der onzen, die, evenals ik aan 't zoel{en is. Het 
is Paradijs. 

We worden op zij geduwd door manschappen die op den schouder 
of onder den arm stukken ijzer dragen, van alle vormen. Ze versperren 
de mijngroef en scheiden ons ervan. 

- De mitrailleur is door het zevende genomen, wordt er geroepen. 
- Die zal tenminste niet meer kraaie'. Hij \Yas dol: leelijk dier! 

leelijk dier T 
- Wat is er nog te doen nou? 
-Niets. 
We blijven daar dicht bij elkaar staan. \Ve gaan zitten. De levenden 

houden op met hijgen, de stervenden eindigen met een gerochel. om
geven door rook en licht, door kanongebulder, dat daarheen rommelt 
naar alle punten der wereld. \;V e weten niet hoever wij zijn. Er is 
aarde noch hemel. nog altijd niets anders dan een soort wolk. Een 
eerste oogenblik van stilstand wordt merkbaar in het drama van dezen 
chaos. Er is een algemeene vertraging in bewegingen en geluiden. Het 
kanongebulder vermindert en het is nu verderop, dat de hemel als door 
een hoestbui wordt dooreengeschud. De opwinding kalmeert en er 
blijft slechts over, de naderende afgematbeid die ons neerdrukt. en het 
eindelooze wachten dat weer een aanvang neemt. 

* * * 
Waar zit de vijand? Hij heeft overal lichamen achtergelaten en wij 

zien rijen gevangenen: ginds zien we nog hoe er een zich eentonig, 
dof en wazig tegen den goren hemel afteekent. Maar het meerendeel 
schijnt in de verte te zijn weggevaagd. Enkele granaten vallen onbe
hendig nog hier en daar; het kan ons niet deeren. We zijn verlost, 
gerust; we zijn alleen in deze woestijn. waar de uitgestreldheid der 
lijkenvelden reikt tot aan de linies der levenden. 

De nacht is gevallen. Het stof is weggetrokken, maar vervangen. eerst 
door het halfduister, en nu door de duisternis die over de wanorde der 
in de lengte uitgestrekte massa neerdaalt. De manschappen verzamelen 
zich, gaan zitten, staan op, loopen op elkaar steunend of elkaar vast
klemmend heen en weer. T usschen de door gesneuvelden versperde 
schuilplaatsen vormen zich groepen die neerhurken. Enkelen van hen 
hebben hun geweren op den grond geplaatst en dwalen met hangende 
armen rond de groef. Van dichtbij zie ik dat ze zwart, verbrand, en 
met modder beklad zijn, en dat ze roode oogen hebben. \Ve spreken 
niet, maar beginnen te zoel{en. 

\Ve zien de zich scherp tegen den hemel afteekenende omtrekken 
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der brancardmannen, die zoeken; bukkend voortgaan, twee aan twee, 
vastgeklonken aan hun langwerpigen last. Ginds, rechts van ons, hooren 
we houweel- en schopgeluiden. 

Ik dwaal te midden dezer sombere menigte. 
Op een gedeelte waar de rand van de loopgraaf, door de beschieting 

platgedrukt, een zachte helling vormt, zit iemand. Een flauw licht 
hangt nog over alles. Oe kalme houding van dien man, die voor zich 
heen staart en peinst is als van een beeld en treft me. Me voorover 
bukkend herken ik hem. Het is korporaal Bertrand. . 

Hij keert het gelaat naar mij toe en ik voel dat hij mij in het duister 
met zijn peinzenden glimlach toelacht. 

- Ik wilde je juist opzoeken, zegt hij. We organiseeren de be
waking van de loopgraaf. in afwachting van berichten omtrent het
geen de anderen hebben uitgevoerd en wat er vóór ons gebeurt. Ik 
zal je in dubbele schildwacht plaatsen met Paradijs in een luisterpost 
door de sapeurs zooeven gegraven. 

We kijken naar de schaduwen van voorbijgangers en naar hen, die 
onbeweeglijk zich als inktvlekken afteekenen, gebogen, gewrongen in 
verschillende houdingen tegen de grijsheid des hemels, langs de volle 
lengte der vervallen omheining. Zij bewegen zich vreemd en onduidelijk, 
verkleind als insecten en wormen, op de in de duisternis verscholen 
en als door den dood vredig geworden landouwen, waar de gevechten 
al twee jaar lang steden vol soldaten op wijde, uitgestrekte dooden
akkers doen dwalen en verblijven. 

Twee donkere figuren gaan door de duisternis op enkele passen van 
ons af; zij praten met zachte stem. 

- Je kan begrijpe', kerel. dat ik in plaats van naar 'm te Juistere' 
hem mijn bajonet in de buik heb gebliksemd zoodat ik 'm niet meer 
d'ruit kon krijge! 

- Bij mij ware' ze met hun viere' onder in 't gat. Ik heb ze geroepe' 
d'ruit te komme': zoodra d'r een uit kwam, heb ik 'm kapot gemaakt. 
Het rood kwam me tot de elleboge'. Me' mouwe' kleve' d'rvan. 

- 0! herneemt de eerste, wanneer we dat later as we terug komme' 
es zulle' vertelle' aan de mensche' bij ons, rond de kachel of de kaars, 
wie zal 't dan wille' geloove'? Het is toch ongelukkig, hè? 

- 't Zal me' zorg zijn, as we maar terug komme', riep de andere. 
Heel gauw het einde, en wàt. 

Eertrand sprak gewoonlijk weinig en nooit van zichzelf. Toch zei hij: 
- Ik had er drie tegen mij. Ik heb om me heen geslagen als een 

gek. 0! we waren allen als dieren toen we hier aankwamen! 
Zijn stem werd luider, met ingehouden beving. 
- Het moest, zei hij. Het moest- voor de toekomst. 
Hij kruiste de armen, hief het hoofd op. 
- De toekomst! riep hij plotseling uit, als was hij een profeet. Met 

welke oogen zullen zij die na ons leven en wier bewustzijn door den 
vooruitgang - die komen zal als het noodlot - eindelijl{ in evenwicht 
zal zijn gebracht, met welke oogen zullen zij deze slachtingen en feiten 
beschouwen, waarvan wijzelf niet weten. wij die ze begaan, of we ze 
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moeten vergelijken met die van de helden van Plutarchus en Co:rneiil<' 
of wel met apachendaden? 

- En toch, vervolgde Bertrand, kijk! Er is één !iguur, die zich boven 
den grooten oorlog verhief en die door de schoonheid en belangwekkend· 
heid van zijn moed ... 

Üp een stol( geleund, over hem heen gebogen, luisterde ik. het geluid 
van deze stem opvangend die, in de stilte der schemering, nit een bijna 
altijd zwijgenden mond hvam. Met heldere stem riep hij: 

- Liebknecht! 
Hij stond op, de armen steeds gekruist. Zijn schoon gelaat, even 

diep en ernstig als dat van een beeld, viel weer op zijn borst neer. 
:'vlam nogmaals verbrak hij zijn marmeren zwijgen, om te herhalen: 

- De toekomst! De toelwmst! De arbeid van de toekomst zal he
staan in het uitwissehen van dit heden en er zal meer uit te wissehen 
zijn dan men denkt; 't moet uitgewischt als iets afgrijselijks en schan
delijks. En toch was dit heden noodig, het moest, moest gebeuren. 
Schande voor de militaire glorie, schande voor de legers, schande voor 
het soldatenheroep, dat de menschen beurtelings in stompe slachtoffers 
en afzichtelijke beulen verandert. Zeker, schande: het is waar, maar 
al tè waar, het is waar in de eeuwigheid, niet nog voor ons. Laat ons 
acht geven op hetgeen wij thans denkenT Het zal waar zijn, als er een 
ware bijLel zal begtaan. Het zal waar zijn, als dit naast andere waar
heden zal geschreven staan, en dat de verheffing des geestes zal ver
gunnen tegelijl-ertijd te omvatten. Wij zijn nog dwalend en verre ver
bannen van die tijden. In ons huidig bestaan. in onze oogenblikhn is 
deze waarheid bijna nog een dwaling, dit heilige "voord bijna heilig
schennis! 

Hij lachte op eigenaardige wijze, vol klanktrillingen en droomen. 
- Eens heb il, hun gezegd, dat ik aan voorspellingen geloofde -

het was om hen wat te misleiden 1 
Ik zette mij naast Bertrand neder. Deze soldaat, die steeds meer 

dan zijn plicht deed en niettemin nog leefde, - verl.;:reeg op dit oogen
blik in mijn oogen het voorkomen van hen, die een hoog zedelijl, 
begrip verpersoonlijl(en en de kracht bezitten zich los te werken uit 
de schommeling der toevalligheden en voorbeschikt zijn, om, wanneer 
zij maar uit een opzienbarend voorval naar voren treden, hun tijd te 
beheerschen. 

- Ik heb altijd over dit alles gedacht, murmelde ik 
- OT zei Bertrand. 
\:Vij zagen elkaar aan, zonder een woord te sprel(en, een weinig ver

''ast en in onszelf gel(eerd. Na die stilte hernam hij: 
- Het is tijd de dienst weer aan te vangen. Neem je geweer en 

lwm mee. 



Boekbespreking 

Henri Dunant, de Roman van het Rode Kruis, 
door Martin Gumpert, vertaald door Bas van 
Deilen. Uitg, Het Nederlands Boekengilde. 

24 Juni 1859: de slag bij Solferino. Het Frankrijk van Napoleon III, 
verbonden met het herenigde Italië, verslaat de Oostenrijkse indringers. 

Deze slag bij Solferino is de bloedigste veldslag van de 19e eeuw. Maar 
niet de laatste! Want de dromer in de Tuilerieën, "Napolon de Kleine", 
zoals Victor Hugo hem spottend noemt, maakt plannen om Frankrijk op
nieuw de heerseresse over Europa te doen worden. Pruisen maakt zich 
gereed. Het perfide Albion weeft zijn intriges in de ganse diplomatie van 
Europa en de koloniën. Het groote tsarenrijk tenslotte poogt zich met list 
en geweld te dringen in Balkan- en Middellandse Zee-sferen. 

Het is het rustige, streng-Calvinistische Genève waar de jonge bankier 
Jean Henri Dunant het wereldgebeuren gadeslaat. Eerst de verschrikkingen 
van de slag van Solferino, waar hij toevallig belandt op een beroepsreis, 
doen deze practische humanistische geest zoeken naar een verzachting van 
dit onmenselij,ke lijden. 

Dunant schrijft een boek: "Herinneringen aan Solferino". Dunant gaat 
op audiëntie bij koningen en keizers, bij baronnen en graven, bij hertogen 
en invloedrijke diplomaten. Dunant schrijft brieven en brochures. Een 
groots plan rijpt in zijn toch vrij simplistische geest. 

"Zou het niet mogelijk zijn, om in alle landen in vredestijd hulporga
nisaties te sticht~n met het doel, de gewonden in oorlogstijd te laten 
verplegen door vrijwilligers, die voor dergelijk werk goed voorbereid 'Zijn?" 

Dit is, in klare en heldere woorden het doel van zijn boek, zijn reizen, 
gesprekken en brieven. Eigen bezit offert Dunant op. Hij is bezeten "l[an 
het visioen van Solferino. 

Het boek maakt indruk. Dunants oproep wordt een Europese sensatie. 
Duitse, Engelse, Italiaanse en Zweedse vertalingen verschijnen. En in 
1863 is men eindelijk aan de Geneefse Conventie gekomen. Het is vooral 
het Pruisische militarisme geweest, dat de grootste steun aan het tot 
stand komen van het Rode Kruis gegeven heeft. De Franse bureaucratie, 
met -haar zeer beperkt inzicht in de internationale politiek, had bot 
afwijzend gestaan tegen deze particuliere inmenging in de wereld van 
oorlog en diplomatie. Maar tekenend èn voor de nieuwe politieke formaties 
èn voor het karakter van het Rode Kruis is het feit, dat Pruisen de warme 
voorstander werd van het Geneefse genootschap van Henri Dunant. Want 
pacifistisch is het Rode Kruis geenszins! Er werd niet gestreden tegen de 
oorlog zélf, nog minder tegen de oorzaken van de oorlog. Het ging er 
slechts om, en dit werd meermalen uitdrukkelijk verklaard, "de afgrijse
lijkheid der gevolgen van de oorlog zoveel mogelijk te verzachten door 
diegenen te ondersteunen, die tot taak hebben om deze ellende weg te 
nemen." 

Daarom is het Rode Kruis niets meer geworden dan een technisch hulp
middel van het op regelmatig weerkerende oorlogen ingestelde kapita
lisme. Intussen heeft ook de z.g. geciviliseerde oorlog afgedaan. Er ontstaat 
een nieuw begrip inzake de oorlog, dat beter voldoet aan de behoefte van 
het ondergaande kapitalisme. Het is de "totale" oorlog, de oorlog, waarbij 
alle internationale, onpartijdige hulpvaardigheid uit den boze is. Wél 
wordt het Rode Kruis gehandhaafd door de bourgeoisie, maar het is een 
n a ti o n a a l militair onderdeel geworden. En in de oorlogen van de 
laatste jaren waren de Rode Kruis-ambulances en -ziekenhuizen van 
Abessynië, China, Spanje, Albanië en Polen dankbare objecten voor de 
bommenwerpers van de fascisten. Opmerkelijk is overigens, dat op het 
moment, nu de Sowjettroepen Finland de bevrijding brengen, het Rode 
Kruis weer enig "internationaal" karakter schijnt te krijgen. Het is vooral 
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het groot-kapitalistische Amerika, waar het Rode Kruis millioenen stuurt 
om de witgardistische legers te steunen. Naar Moscou gaat echter geen 
cent. In wezen is het Rode Kruis verworden tot een k I a s s e-apparaat, 
een wapen tégen het revolutionaire ontwaken in de ganse wereld. 

Het boek van Martin Gumpert, de Duitse arts, gaat niet zo ver in zijn 
conclusies als wij dat doen, maar het is de grote verdienste van dit zeer 
overzichtelijke boek, dat het in het algemeen zeer eerlijk staat tegenover 
de bedenkelijke ontwikkeling, die het Rode Kruis doorgemaakt heeft. Op 
zuiver historische wijze beschrijft Gumpert hoe de bourgeoisie zich meester 
maakte van Dunants schepping en hoe de Geneefse bankier tenslotte, 
failliet en teleurgesteld, de loop der geschiedenis begint dóór te krijgen. 
Hij vlucht uit de wereld, totdat hij weergevonden wordt in een dorps
armenhuis door een Zwitserse schoolmeester. Deze geeft bekendheid aan 
zijn droevig lot, hetgeen tengevolge heeft, dat de verbitterde grijsaard de 
eerste Nobelprijswinnaar wordt. Dan sterft Henri Dunant, nog vóór de 
wereldoorlog begonnen is: 30 October 1910. 

Gumpert wijdt zijn laatste hoofdstuk aan de fouten en de nieuwe kansen 
van het Rode Kruis. De nieuwe, imperialistische oorlog heeft zijn ver
wachtingen helaas alreeds achterhaald. Dunants biografie is geschiedenis 
geworden! 

Het Nederlandse boekengilde gaf dit belangrijke werk uit. Bas van Deilen 
zorgde voor een bewonderenswaardige vertaling. 

KARL P . 

• 
"De Patriot" door Pearl S. Buck. Vertaald door 
Clare Lennart. - A, W. Bruna & Zn's Uitg. Mij. 
N.V., Utrecht. - ing. f 3.75, geb. f 4.90. 

Pearl S. Buck, geboren als dochter van een zendeling, kwam toen ze 
nauwelijks drie maanden oud was in China. Sindsdien heeft zij daar aldoor 
gewoond. Zij trouwde er met een zendeling en, wat belangrijker is, zij 
schreef er haar meesterlijke boeken, waarvoor zij in 1938 de Nobelprijs 
kreeg. Het zijn: Oostenwind-Westenwind, Op eigen Grond, Zonen, Het 
verdeelde Huis, De Moeder. 

Pearl Buck's grote verdienste is het in deze boeken eens en Yooral 
een einde gemaakt te hebben aan de zonderlinge opvattingen, die algoe
meen in het Westen heersten over China en zijn bewoners. Zij maakte 
ons het leven van de Chinezen duidelijk door haar klaar en helder ge
schreven romans, waarin op eenvoudige wijze de eigenaardig0, v<ta·k 
verwrongen sociale verscheidenheid ontleed wordt en de ontwi':'· lhg 
van China en de Chinezen ons weergegeven wordt in simpele ge
schiedenissen. 

Het nieuwe boek van Pearl S. Buck is getiteld "De Patriot". De hoofd
figuur is Wu I-Wan, zoon van een invloedrijke bankier in Sjanv,hai. 
De jongen, die een zeer sterk rechtvaardigheidsgevoel paart aan een 
grote drang tot weten, komt in aanraking met Marxistische geschr'ften 
en dragers van, overigens vrij vage en soms nogal terroristische revolu
tionaire ideologieën. Maar Wu I-Wan wordt gegrepen door het nuwe, 
maar echte leven dat de revolutionaire studenten leiden en hij , .. ordt 
één van hen. De banden van bloed en traditie acht hij minder bebngrijk 
dan de kloof die armen en rijken, uitgebuiten en uitbuiters scheidt! 

En zo leeft Wu I-Wan, ·zoon van de grote bankier, lange tijd het 
leven van de revolutionair. Hij gaat naar de armoe-wijken van S :anghai, 
leert daar het dierlijke bestaan van de arbeiders en arbeidsters in de 
zijde-spinnerijen kennen en hij voedt velen van hen op tot strijders voor 
de komende revolutie. Hij geeft hun het geloof aan de komende bevrijding. 
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Want het is gauw de tijd dat Tsjiang Kai-Sjek met zijn revolutionaire 
troepen de rivier zal komen afzakken en spoedig zal dan rechtvaardigheid 
heersen in China. 

En dan kómt Tsjiang Kai-Sjek en het is Wu I-Wans grote tragiek, 
dat Tsjiang Kai-Sjek, die zich gewillig laat omkopen door de Chinese 
bankiers en door de houders van buitenlandse concessies, zich tegen de 
communisten keert in een afgrijselijk bloc:dbad, maar de zoon van zijn 
geldgever Wu laat vluchten naar Japan. 

Stil en teruggetrokken leeft Wu I-Wan in Japan. Het verleden is dood 
voor hem. Hij leert een meisje kennen, waarmee hij later trouwt en 
die hem twee zonen schenkt. Intussen beginnen de zg. "incidenten" in 
China. Maar Wu I-Wan heeft zich volkomen teruggetrokken in zijn 
persoonlijk geluk. Totdat in 1931 de grote brutale overval begint. Het 
Japanse imperialisme meent voldoende voorbereid te zijn, De jonge 
Japanners vertrekken naar China om daar een ongeorganiseerde, ver
warde, maar taaie tegenstand te vinden. 

En langzaam komt de grote verandering over Wu I-Wan, de Japanse 
Chinees. Het zijn geen holle chauvinistische begrippen, maar het is de 
zuivere liefde voor zijn eigen land, het is zijn oude zin voor rechtvaardig
heid, die hem tenslotte doen besluiten zijn vrouw en kinderen vaarwel te 
zeggen en te gaan vechten voor China en de Chinezen. 

Hij maakt kennis met de leiders van het Chinese verzet. Velen zijn 
omkoopbaar, anderen hebben niet het minste vertrouwen in eigen kracht, 
geen van hen weet de juiste weg en de Japanners gaan brutaal voort 
met het veroveren van steden en gebieden. 

Het is juist in de tijd dat er onderhandelingen gaande zijn tussen het 
regeringsleger van Tsjiang Kai-Sjek en het communistische leger in 
Noordwest~China. Grote concessies willen de communisten doen ten einde 
het zo noodzakelijke nationale front te kunnen formeren. Gedwongen door 
de wil van het volk moet de Kwomintang, de nationale bourgeois-partij, 
toegeven en het ééngeworden China treedt op tegen de vreemde invallers. 

Wu I-Wan sluit zich aan bij het communistische, het Achtste Leger 
van Tsjoe Deh en Mao-Tse-Doeng, de beide leiders die hier wel niet 
onder hun naam, maar toch duidelijk beschreven worden, eenvoudig en 
rotsvast in hun arbeid en hun overtuiging zoals zij in werkelijkheid zijn! 

Dit éénworden van China is de grote climax in "De Patriot". Ont
roerend wordt ons weergegeven het leed in de Chinese steden, de ellende 
in de dorpen, prachtig leren wij kennen de machtige guerillastrijd van 
het onoverwinnelijke revolutionaire Achtste Leger. Politiek en literair 
is "De Patriot" een belangrijk boek! Voor het eerst komen wij in aan
raking met de psychologie van het Japanse volk. Veel wordt ons duidelijk 
van het massale bedrog, dat de heersende kasten van het imperialistische 
Nippon kunnen plegen. 

Met een bewonderenswaardige openhartigheid schrijft Pearl Buck over 
Tsjiang Kai-Sjek, de verrader, maar ook de huidige leider van het verzet. 
Ook de communisten erkennen hem als zodanig, hoewel scherp opletten 
natuurlijk noodzakelijker is dan ooit. 

Dat er politieke bezwaren tegen "De Patriot" zijn is welhaast vanzelf
sprekend. De schrijfster doet het b.v. voorkomen alsof het Tsjiang Kai-Sjek 
en de Kwomintang geweest zouden zijn die het Nationale Front hebben 
geformeerd, inplaats van de communisten, die zelfs jarenlang hebben 
moeten strijden om te ontkomen aan totale vernietiging door Tsjiangs 
troepen! 

Wie een belangrijk boek wil lezen over China en de Chinezen leze 
Pearl Bucks "De Patriot". A. W. Bruna zorgde voor een goede uitgave. 
De vertaling van Clare Lennart is niet geheel vlekkeloos. 

KARL P . 
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Tijdschriften -overzicht 

DWARS DOOR DE PERS 
SLAGKRUISERS ... EN NOG WAT 

De regering heeft, in de Memorie 
van Antwoord op de Indische Be
groting, de wereld kond gedaan, 
dat zij besloten heeft een wet tot 
de bouw van drie slagkruisers van 
26.000 tons elk, aan het parlement 
ter goedkeuring voor te leggen. 

In imperialistische kringen is het 
gejuich niet van de lucht. Maar 
tevreden is men nog niet. In het 
Marineblad van November 1939 
werd immers betoogd: 

"Voor een tot ikrachtige offen
sieve acties in staan zijnde vloot 
komen we tot een globale sterkte 
van: 

4 slagkruisers; 
6 B.-kruisers; 
20 à 24 torpedojagers; 
ongev. 30 onderzeeboten en 
een evenredige sterkte van de 

Marine Luchtvaartdienst. 
Deze getallen zijn enigszins 

globaal gehouden, omdat het niet 
op onze weg ligt hierin detail
eisen te formuleren. Doch wel 
moge de overtuiging worden uit
gesproken, dat het vrijwel mini
mum-getallen zijn. 

Met bovenstaande plan zijn wij 
nog niet, waar wij zijn moeten. 
Ook voor de locale defensie, 
handelsbescherming, hulpdiensten, 
enz., is materieel nodig en op ons 
huidige aanbouwprogramma wor
den dan ook aanzienlijke bedra
gen uitgetrokken voor kanonneer
boten, mijnenleggers, mijnen
vegers, torpedomQtorboten, con
voyeurs, e.d." 

Ziezo, dat weten we tenminste. 
Waarom men dan toch vreugde
dansen uitvoert bij een plan van 
drie slagkruisers? Wel - als er 
drie zijn, komen er wel meer en 
hoopt men de "garnering" op de 
koop toe te krijgen, 

EEN VLOOT 
VOOR OFFENSIEVE .A;CTIES 

Terwijl men in de dagblad-artike-

len ter aanbeveling van het slag
kruiserplan zich liefst zo min moge
lijik uitlaat over het dMl, waarvoor 
deze zware zeevloot moet dienen, 
spreekt men in vakkringen zijn 
mening openlijker uit. Daar haalt 
men Tromp en de Ruyter niet uit 
hun praalgraven, maar spreekt men 
met de Luitenant ter Zee J. F. W. 
Nuboer: 

"Oorlogvoeren heeft n ie t in 
de eerste plaats ten doel te hou
den wat men heeft, doch voor alles 
de tegenstander tot het inzicht te 
brengen, dat h ij z i c h m o et 
neerleggen bij onze 
zienswij ze". 

Of met de Luitenant ter Zee 
J. A. de Gelder: 

"Men zal er zich rekenschap 
van moeten geven, dat voor de 
marine het concrete doel welis
waar is: het bouwen en bemannen 
van een sterke vloot, geschikt 
voor k r a c h ti g e, of f en
s i ~ v e o p e r at [ e s, doch dat 
het vechten daarvoor een veel 
wijdere betekenis heeft en in 
grote lijn neerkomt op he t 
vechten voor het Groot
Nederlandse Rijk dat in 
de wereldconstellatie 
d e p l a a t s m o e t k r ij g e n, 
waarop het op grond van 
zijn eigen toekomst ten 
volle aanspraak mag en 
moet maken". 

Dat klinkt wel heel anders dan 
de praatjes, die vertellen, dat de 
slag~>:ruisers dienen moeten om ... 
de vrede te bewaren. Het zijn twee 
uitspraken, die bewijzen, hoe agres
sief de Nederlandse imperialisten 
zijn, hoe zij dromen van een "Groot
Nederlandse levensruimte" en van 
het "dicteren van onze zienswijze 
aan de tegenstander". 

Daarom: het •slagkruiserplan is 
een oorlogspiani 



GESTUURD OF UIT ZICHZELF? 
We willen nog even verder het 

oor lenen aan Luitenant ter Zee 
Nuboer. Op een voordrachtavond 
van de Marine Vereniging in Den 
Helder, verklaarde hij, dat 

"ook al voeren wij een zelf
standigheidspolitiek, welke zich 
verre wil houden van conflicten 
van anderen, een aanvaller op ons 
t o c h re k e n i n g m o e t h o u
de n met het in g rij pen van 
derden". 

Als men zoiets uit de mond van 
een der heftigste slagkruiser-propa
gandisten leest, rijst onwillekeurig 
de vraag: Wordt hij gestuurd of 
komt hij uit zichzelf? 

Die vraag klemt te meer, als we 
daarna Nuboer's wapenbroeder De 
Gelder in het "Marineblad" van 
Nov. j.l. horen uitroepen: 

"Niettegenstaande de bewonde
ring, welke wij in vele opzichten 
mochten en moesten koesteren 
voor wat het nieuwe Duitsland 
tot stand bracht (en wij, Neder
landers konden ons tot voor kor
ten tijd, vanuit het standpunt van 
het Nederlandse belang, in het 
bijzonder niet genoeg verheugen 
over de dam, welke daardoor ge
legd werd tussen West-Europa en 
Moskou), naar onze diepste over
tuiging bracht en b r e n g t h e t 
spe ei f i e,J_(-N ede r 1 a n ds e 
,b e 1 a n g m e d e, d at w ij n u 
zeker niet beter kunnen 
wensen dan een herstel 
v a n . . . d e P a x B r i t t a n i c a, 
"d e n B r i t s e n V r e d e". Dat 
is geen uitvloeisel van een be
paalde richting, waarin onze over
tuiging gaat, geen gevolg van 
enige sympathie voor een be
paalde levensbeschouwing, doch 
eenvoudig een resultante van 
nuchter-constateren van het feit, 
dat ons V aderland in die voor
liggende phase daarvan slechts 
profijt heeft getrokken". 

Als dan in datzelfde artikel uit
voerig betoogd wordt, dat Enge
land's vloot de handen vol heeft in 
Europa en daar "met de rug tegen 
.de muur vecht" - dan moet de 

DWARS DOOR DE PERS 

nuchtere Hollander zich toch wel 
afvragen, of we nu eigenlijk de 
Nederlandse of de Engelse vloot 
gaan versterken ... 

DE PROPAGANDISTEN 

"De Telegraaf" heeft enige 
schuchtere bedenkingen tegen het 
slagkruiserplan. Zij schreef Zondag 
18 Febr. j.l.: 

"Er wordt b.v. vaak beweerd, 
dat de bouw van de slagkruisers 
in het belang van de werkver
ruiming zeer voordelig zou zijn en 
dat importeurs en exporteurs met 
het oog op de invoer uit het 
buitenland, nodig voor de aan
bouw, in hun eigen belang nog 
meer activiteit ten bate van de 
slagkruisers aan de dag leggen 
dan de Marine zelf." 

Dat laatste loopt natuurlijk wel 
los. Trouwens, de "Telegraaf" ont
hult zelf, dat "in Indië bij het 
departement van Marine een pro
paganda-bureau (voor de slag
kruisers) is ingericht". 

Maar het is toch wel nuttig even 
vast te stellen, dat het "eigen be
lang" van "importeurs en expor
teurs" (en andere groot-kapitalisten 
niet te vergeten) de doorslag geeft 
bij de propaganda voor de slag
kruiser-bouw! 

WIE ZE BETALEN 

Hetzelfde artikel van de "Tele
graaf" laat ook geen twijfel over 
de vraag, wie de slagkruisers zal 
betalen. De bouw van deze oorlogs
schepen zal "geweldige lasten op 
ons volk leggen", lezen we, en wel 
lasten 

,,in lde vorm van loonsverla
gingen, nieuwe directe en indi
recte belastingen, versobering der 
sociale verzekering van de volks
gezondheid en van het volks
onderwijs". 

Geen enkel gebied, waar het volk 
lasten dragen kan, dus uitgezon
derd. Afbraak van alles, wat ten 
koste van het volk maar af te 
breken valt. 

Is het dan wonder, dat de scherp
slijpers van de "Nieuwe Rotterdam-
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sche Courant" en anderen zich zo 
uitsloven om de afkondiging van de 
staat van beleg over het gehele land 
uit te breiden? 

Slagkruisers, afbraak en politieke 
reactie - ze gaan hand in hand! 

INDONESIE ZAL ER GEEN 
PLEZIER VAN BELEVEN. 

Het te Batavia verschijnende in
heemse blad "Pemandangan" heeft 
zich de vraag gesteld, wat voor nut 
de drie slagkruisers voor Indonesië 
hebben. 

Japan, schrijft het blad, beschouwt 
deze maatregel niet met welge
vallen: "T01kio stelt de vraag of 
Nederland Japan niet vertrouwt, 
met andere woorden: de verster
king van de haven van Soerabaja 
en het besluit om drie slagkrui
sers te bouwen brengt ongenoegen 
tussen Japan en Nederland en 
daar zal straks Indonesië ook 
geen plezier van beleven". 

Een opmerkelijke conclusie van 
het blad is de volgende: 

"Eerst als Indonesië zelfstandig 
wa:;;, zou men een plan kunnen 
maken om de defensie te land, 
ter zee en in de lucht voor Indo
nesië te versterken". 

Inderdaad - maar juist omdat 
de Nederlandse imperialisten van 
geen zelfstandig Indonesië willen 
weten, daarom bouwen zij een 
slagkruiservloot! 

"SAMEN MET BOURGEOIS 
EN JONKER" 

In Parijs zetelt het jammerlijke 
overblijfsel dat zich "Partijbestuur 
der Sodaal-Democratische Partij 
van Duitsland" noemt. Sinds het 
uitbreken van de oorlog liggen deze 
bankroete lieden plat op de buik 
voor hun Frans-Britse meesters. In 
de "Neue Vorwaerts" van 15 Oct. 
j.l. schreef Friedrich Stampfer: 

"De Arbeiders van Engeland en 
Frankrijk denken er thans niet 
in de verste verte aan tegen hun 
eigen bourgeoisie te strijden ...... 
In Duitsland zelf is er geen 
socialistische arbeider, die niet 

bereid zou zijn in de strijd tegen 
Hitler met Bourgeois en Jonker 
samen te gaan ... " 

"Samen met Bourgeois en 
Jonker" - ziedaar de "geloofs
belijdenis" van de bankroete Duitse 
sociaal-democratie. Tegen wie? 
Tegen Hitler? 't Moch wat! Het 
bondgenootschap der sociaal-demo
cratische lakeien met "Bourgeois 
en Jonker" is tegen de revolutio
naire arbeiders en tegen - de 
Sowjet-Unie gericht! 

Starnpfer schrijft verder: 

"Thans grenst Duitsland weer 
onmiddellijk aan een reuzenrijk 
met onafzienbare ontwikkelings
mogelijkheden: Rusland. Mis
schien zal het binnen een paar 
jaar de levendige wens van Enge
land en Frankrijk zijn, dat een 
nieuwe Duitse republiek gewa
pend blijft, misschien zullen de 
Duitse sociaal-dernocraten geneigd 
zijn, zich in het belang van het 
eigen land en van geheel Europa 
bij deze wens aan te sluiten ... " 

Aan dit openlijke aanbod ging de 
verklaring vooraf, dat de Sociaal
democratie niet onder alle omstan
digheden oorlog en militarisme 
afwijst. De zogenaamde strijd tegen 
het "Hitlerisme" is dus niets anders 
dan een strijd tegen het vriend
schapsverdrag tussen Duitsland en 
de Sowjet-Unie, dan een strijd voor 
het herstel van Duitsland als gen
darm van het kapitalisme tegen de 
socialistische Sowjet-Unie en voor 
het tot stand brengen van een 
nieuw "Antikominternpact" als de 
grondslag van de Duitse buiten
landse politiek. Duitsland tegen de 
Sowjet-Unie te wapenen en wel op 
verlangen van de Engelse en Franse 
bourgeoisie - dat is het oorlogs
doel van deze Duitse sociaal-demo
cratische bankroetiers! 

Bedenken we daarbij wel, dat de 
"N eue V orwaerts" in Frankrijk 
verschijnt en dat daarin, tengevolge 
van de censuur, geen woord ver
schijnt dan met goedkeuring van de 
Franse regering, De sociaal-demo
cratische lakeien spreken hier 
slechts uit, wat met de wensen van 
hun meesters overeenkomt! 



door DAMMEN 
F. RAMAN 

WEDSTRIJDPROBLEEM 
Nr. 1. 

Zwart 

Stand in cijfers: 

Zwart: 11, 12, 13, 15, 19, 23, 
25 = 7 sch. 

Wit: 24. 28, 30. 33. 34. 39. 48 
= 7 sch. 

Wit speelt en wint. 

Oplossingen moeten worden 
ingezonden binnen 15 dagen na 
publicatie. 

• 
EEN PRACHTIGE STUDIE. 

Auteur: D. A. L. Schröder, 

Amsterdam. 

Zwart: 7, 8, 12. 13, 14, 16, 18, 
22, 23. 28 = 10. 

Wit: 27. 30, 31, 34. 38. 39. 40, 
47. 48. 49 = 10. 

Wit speelt en forceert de winst. 

Ontleding: 
Wit: Zwart: 

1. 3o-24I 
Op 14-19 van zwart gaat wit 

met schijf 24 naar dam wat 
zwart slechts ten koste van te 
grote offers lmn verhinderen. 

Op 28-32 volgt het venijnige 
zetje 24-19f Zwart kan nu op 
drieërlei wijze slaan, n.l.: 32 X 21 
wat deze twee stukken, 32 X 43 
wat één stuk verlies geeft, of 
13X24 waarop volgt 34-30 (zw. 
24 X 42) en 48 X 10 met winst. 

1. --- 7-11 
2. 49-43 
Wit mag hier niet, zoals aan

stonds in de hoofdvariant, 
38-33 spelen, daar zwart zich 
dan door 28-32 en 23-29 zou 
herstellen. 

2. --- 11-17 
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_'j. 40-35! 
En zwart heeft geen goede zet 

meer, want op 17-21 of 28--32 
volgt 38--33, 24-19, 34.-29 
enz. met winst. 

Zwart had in deze variant in
plaats van t 1-17 ook kunnen 
spelen: 

2. 12-17 

3· 40-35 8-12 

4· 34-30 14-19 
5· 31-26 enz. 

met vrije doortocht naar de dam
lijn. 

Vanuit de cijferstand is ook 
mogelijk: 

SCHAKEN 
door 

F. RAMAN 

8 

7 

G 

5 

1 

VVEDSTRIJDPROBLEEl\'l 

Nr. 1. 

Zwart 

abcdefgh 
Wit 

Stand in cijfers en letters: 

Wit: Ke6, Dd6, Tc3, Les 4· 
Zwart: Kat, Ta2, Pbt, p. c4 

4· 

SCHAKEN 

1. 30-24! 12-17 
2. 38-331 
Üp 14-19 of 8-12 speelt wit 

nu 31-26 enz., tenvijl op 7-1 1 

of 12 24-19 en 31-26 volgt. 
2. 

3· 49-43 
4· 43-38 
5· 24-19 
6. 31-27 
7· 33Xtt 
8. 34-30 
9· 48 X 10 1I wint. 

17-21 
(gedw.) 

21X43 
32X43 
13X24 
22X31 
t6X7 
24X33 

Voorwaar een prachtige studie! 

Wit speelt en geeft in twee (2) 
:zetten mat! 

Hoe? Oplossingen binnen 15 
dagen na publicatie inzenden. 

.. MINIATUURTJE". 

Hollandse Partij. 

Dr. Max Euwe. N. Cortlever. 
Wit: 

t. d2-d4 
g2-g3 

3· Lft-g2 
4· 
5· 
6. 
6. 

gens 

7· 

o--o 
de4: is minder 

Pd2 en Pc4:. 
Pbt-d2 

Zwart: 
f7-fs 

Pg8--f6 
e7-e6 
d7-d5 

Lf8-e7 
o--o 

goed we-

Pb8-c6 
8. e2-e3 e6-e5? 
9· d4Xe5 Pc6Xes 

to. c4Xds Pf6Xds? 
11. Pd2-c4! Geeft het op. 
De zwarte paarden worden 

bedreigd, terwijl op Pc4: volgt 
12. Lds: t met stukwinst voor 
wit, omdat op de eerstvolgende 
zet het zwarte paard c4 "valt". 

Een leerrijk "miniatuurtje". In
derdaad! 

• 



DE VREDE EN 
PROFESSOR VAN GELDEREN 

• Als het nog bewezen moest worden, dan hebben de gebeurtenissen 

in Finland het ons wel geleerd, dat de leiders der sociaal-democratie 

zich geheel in dienst gesteld hebben van de krachten van het Engels

Fransche imperialisme, die naar een uitbreiding van de oorlog drijven, 

de oorlog met de Sowjet-Unie met die tegen Duitsland willen 

combineren en de neutrale landen in deze hel willen meeslepen. 

Noemen wij alleen maar Léon Blum, de grote man van de "non
interventie-politiek" in Spanje! 

Toen het Spaanse volk zich verzette tegen fascistische rebellen, die 

in strijd met alle regels van het Volkenrecht, door Mussolini en Hitier 

met kanonnen, geld en geregelde legers gesteund werden, toen was 

Blum de uitvinder van de "niet-inmenging", hetgeen betekende, dat 

het Spaanse volk aan handen en voeten gebonden werd, terwijl generaal 
Franco alles kreeg, waaraan hij behoefte had. 

Deze non-interventie-politiek, die door de overgrote meerderheid 

van de sociaal-democratie, ook in Nederland, gesteund werd, draagt 
de schuld aan de overwinning van het fascisme in Spanje. 

Maar toen de Finse reaktionairen, van Mannerheim en W allenius 

tot T anner, opgestookt door hun Engelse "raadgevers", weigerden, de 

redelijke, gematigde, voor beide partijen aannemelijke voorstellen van 

de Sowjet-Unie aan te nemen - toen zij een oorlog provoceerden, en 

daarmee een ramp brachten over het hoofd van hun eigen voll< -

toen behoorde dezelfde Blum niet alleen tot hen, die om een oorlog 

tegen de socialistische Sowjet-Unie schreeuwden, toen riep hij ook 

op tot schending van de Noorse en Zweedse neutraliteit} 
Deze Blum schreef in de "Populaire": 

"Ik hoop en vertrouw, dat een formeel beroep van Finland 

tot een instemmend antwoord van Zweden en Noorwegen zou 

leiden. Maar ik meen dat, als het nodig is, Engeland en Frankrijk 

zich niet aan de beslissing van Zweden en Noorwegen zouden 

hebben te onderwerpen. II, ben van g;1ening, dat Engeland en 

Frankrijk van vandaag af hun besluit moeten verkondigen om 

op een Fins beroep te antwoorden, ten volle en zonder voor

behoud te antwoorden, en alle konsekwenties daarvan voor hun 
rekening te nemen." 
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Met andere woorden: er staat een Frans-Engels expeditieleger gereed. 

dat leger moet door Noorwegen en Zweden trekken, en als de rege

ringen van deze neutrale landen daarvan niet gediend zijn, dan moet 

hun tegenstand des noods met geweld gebroken worden ... 

Zo waren de vooruitzichten voor Noorwegen en Zweden, bij de 

gratie van Chamberlain, Daladier en Léon Blum. Dat de beide 

Skandinavische volkeren niet in het ongeluk zijn gestort, dat hebben 

zij te danken aan de snelle overwinning van het Rode Leger, die 

Mannerheim en T anner tot de capitulatie heeft gedwongen, voordat 

het plan van Léon Blum nog verwezenlijkt kon worden, en aan de 

vredespolitiek van de Sowjet-Unie. 
Dat is nog maar één voorbeeld van de manier, waarop de sociaal

democratie aan het werk is, om de oorlog uit te breiden, zoals de 

heersers in Londen en Parijs haar dat voorschrijven. 

Het is in Nederland niet anders. 
Wij schreven in ons vorig nummers over de betekenis van de Vloot

wet, die de handtekening draagt van Albarda en Van den Tempel. 

Wij schreven over de krijgslustigheid van het luidsprel<ertje, Koos 

Vorrink. 
Wij slaan het tijdschrift .. Socialisme en Democratie" van Maart op, 

en daar is het van hetzelfde laken een pak. Hier komt de .. theorie" 

aan het woord bij monde van prof. J. van Gelderen, en hij levert 

een aandoenlijk pleidooi voor ... het Frans-Engelse oorlogsJoel in zijn 

meest imperialistische vorm. Frankrijk zo lezen wij, eist een .. stevig 

gewaarborgde veiligheid". Niet alleen wil Frankrijk (lees: de Franse 

bourgeoisie) dit, maar het is ook "in waarheid Europa's hoogste goed." 

Hoe moet die veiligheid er uit zien? 
Om ons dat te vertellen, beroept prof. van Gelderen zich op "de 

grimmige Clémenceau en de vakkundige generaal Foch", well(e heren 

aan het eind van de vorige wereldoorlog .. de linker-Rijnoever en een 

reeks van bruggehoofden" hebben geëist. T oén hebben zij de linker

oever van de Rijn met bijbehorende bruggehoofden niet gekregen, thans 

eisen hun navolgers ze opnieuw op - en met de volle sympathie van 

prof. van GelderenT 
Intussen was het tot nu toe ook in sociaal-democratische kringen 

gebruik te erkennen, dat het verdrag van Versailles een slecht en 

imperialistisch verdrag was. Niet alzo van Gelderen. Men moet van 

dat verdrag geen "boeman" maken, zegt hij, al waren dan vele be

palingen "psychologisch fout en hard" (alleen maar psychologisch?) 

Neen, men moet de gebreken van dit verdrag elders zoeken, en wel. .. 



DE SOCIAAL-DEMOCRATEN VOOR DE OORLOCSKAR 

Koos Vorrink: "Mag ik ook meedoen?" 
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in zijn noodlottige zwakte. In Versailles is het Ouitsche volk namelijk, 

naar van Gelderen's zin, nog lang niet genoeg gekraakt, de "binnen

landse vernietiging" is niet ver genoeg gegaan, om een herstel van de 

Duitse militaire macht voor goed onmogelijk te maken. 

. Dat moet nu anders worden, en dus moet er in de plaats van 

"Versailles" een Versailles-in-de-tweede macht komen. Dat is het 

oorlogsdoel van de Frans-Engelse imperialisten, en dat is ook het 

oorlogsdoel van hun Nederlandse sociaal-democratische naloper. 

Hoe denkt van Gelderen zich dan die vrede - na een strijd, die 

millioenen onschuldige slachtoffers zou vergen? 

Hij stelt Europa voor de volgende keus: 

"of een internationale organisatie wordt gevormd, welke kan 

steunen op een eigen militaire macht van zodanige samenstelling, 

dat ze elke aanvaller verpletterend kan slaan en onder haar 

bescherming allen, ook Frankrijk, veilig zijn -

of Europa komt te leven onder een onverbloemd Brits-Frans 

militair overwicht, dat deze veiligheid in eigen sterke hand houdt 

en aan geèn ander lichaam toevertrouwt." 

Het zal duidelijk zijn, dat het verschil tussen het eerste en het 

tweede perspectief niet groot is. In het tweede geval zou Europa onder 

een "onverbloemde" Engels-Franse dictatuur komen, in het eerste zou 

die dictatuur alleen maar de uiterlijke vorm van een internationale 

organisatie aannemen ... 

Hoe zou nu de positie van de neutralen in een dergelijk Europa 

moeten zijn? 

Ook op dat punt schenkt van Gelderen ons zuivere koffie: de 

neutralen moeten zich volgens hem tot handlangers en werktuigen van 

deze Engels-Franse dictatuur verlagen. Men hore: 

"Hebben zij (de neutralen) metterdaad zoveel te bieden aan 

kracht en aan voorbehoudloze inzet daarvan, ten bate der col

lectieve beveiliging, dat Engeland en Frankrijk zich daaraan 

Vl!'ensen toe te vertrouwen? Geven zij met andere woorden Je 

schuilkelders van hun onzijdigheid prijs voor het betrekken van 

de wacht, overal waar de internationale rechtsorde wordt be
dreigd?" 

Dat is het dus, wat van Gelderen wenst. De oorlog moet eindigen 
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met een super-Versailles, met een volledige ontwapening en ontkrach

ting van Duitsland - wat natuurlijk alleen mogelijk is bij een militaire 
bezetting, gepaard gaande met economische uitbuiting en nationale 

onderdrukking. En de neutralen moeten daaraan mee doen, zij moeten 

.,uit hun schuilkelders komen" en hun gewapende macht in dienst 

stellen van deze onderdrukking van Duitsland door het Engels-Franse 

imperialistische verbond, dat bovendien nog ten doel heeft. de koloniale 

volkeren onder de duim te houden, de Sowjet-Unie aan te vallen 

en op de wereldmarkt op te roeien tegen de Amerikaanse concurrentie. 

Ziehier dus het oorlogsdoel van Je Entente, ondersteund door Léon 
Blum en prof. van Gelderen. 

Een kind kan zien, tot welke resultaten dit zou voeren, gesteld dat 
een dergelijke vrede mogelijk was. 

Het resultaat zou zijn: eindeloze strijd en nieuwe imperialistische 

oorlogen. De eerste vrede van Versailles heeft geleid tot een ver

scherping van alle tegenstellingen in de wereld en tot de opleving 

van het nationalisme in Duitsland, waarvan de Nazi's gebruik wisten 

te maken. Een super-V ersailles, de vrede, waarvan van Gelderen 

droomt, met permanente bezetting van het Rijnland en van alle strate

gische sleutelstellingen in Duitsland, een vrede, waarbij vergeleken de 

vrede van Versailles nog .. zwak" zou zijn - zulk een .. vrede" zou 

binnen de kortst mogelijke periode de hel in Europa opnieuw doen 
oplaaien. 

Men denke vooral niet, dat deze bespiegelingen over een toekomstige 

vrede en over de rol. die de neutralen daarbij zouden hebben te spelen, 
geen actuele betekenis bezitten. 

Engeland en Frankrijk streven naar een uitbreiding van de oorlog. 

In Scandinavië is hun dat voorlopig mislukt. Daarom zoeken zij andere 

terreinen van strijd, andere slagvelden. Zij oefenen een toenemende druk 

uit op de neutrale landen, om zich aan hun zijde te stellen - en dat 

geldt voor België en Nederland niet minder, dan voor Turkije, Perzië, 

Roemenië of Zuid-Siavië. Indien men dus de neutralen oproept om 

.,uit hun schuilkelders te komen", dan betekent dat niets anders, dan 

dat men reeds van te voren toegeeft aan de aandrang, om in deze 
oorlog te gaan aan de zijde van Engeland en Frankrijk, zoals de meer 

genoemde Léon Blum het dan ook keer op keer van de neutrale 
.staten geëist heeft ... 

De opvatting van prof. van Gelderen is onder de sociaal-democratie 

de heersende, ook al wordt aangekondigd, dat er in .. Socialisme en 

Democratie" nog een andere richting aan het woord zal komen. 
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Het is nodig, tegen deze opvatting de scherpse strijd te voeren, 

omdat zij een hulpmiddel voor de oorlogsvoorbereiding van het Neder

landse imperialisme is. 
De arbeidersklasse heeft geen belang bij de overwinning van de 

ene of van de andere imperialistische oorlogvoerende partij. 

Zij heeft belang bij de vrede. 
Een blijvende vrede is onder het kapitalisme onmogelijk. De ongelijke 

ontwikkeling onder het kapitalisme, vooral in zijn laatste stadium, 

voert er telkens weer toe, dat staten, die snel in economische en 

politieke macht toenemen, stuiten op andere kapitalistische staten, die 

zich minder snel ontwikkelen of zelfs stilstaan, maar die in een vroeger 

tijdperk de beste stukken van de wereld in beslag genomen hebben -

en dan begint de strijd om de herverdeling van de wereld opnieuw. 

De geschiedenis van Duitsland en Japan gedurende de laatste twintig 

jaar geeft een nieuw voorbeeld van dergelijke staten, die tegenover 

de oudere imperialistische machten hun "plaats onder de zon" opeisen. 

De poging, om in dienst van het Engels-Franse imperialisme met 

geweld een bepaalde verdeling van de wereld te handhaven - waartoe 

kan zij anders leiden, dan tot nieuwe, 'bloedige en verwoestende 

conflicten? 
De strijd voor de vrede is dus ten nauwste verbonden met de strijd 

tegen het kapitalistische stelsel in zijn ondergangsperiode. 

Als de communisten, de voorhoede van de arbeidersklasse, thans 

in alle landen de strijd voeren voor de vrede, in de eerste plaats tegen 

de oorlogdrijvers in eigen land, dan doen zij dit niet om het een of 

ander imperialisme te bevoordelen. Zij doen het, om de krachten van 

het proletariaat en de werkende klassen te verenigen, om door hun 

actie de vrede af te dwingen. De vrede kan slechts verworven worden 

door de zelfstandige strijd van de volksmassa's; in en door deze strijd 

zullen deze de macht kunnen vormen, die de reactie en het fascisme 

in alle imperialistische landen te lijf zal kunnen gaan. 

In deze strijd om de vrede hebben de volkeren een machtige bond

genoot. 
Het is de Sowjet-Unie, die zich niet tot speelbal heeft gemaakt 

voor welk imperialisme dan ook. maar die een zelfstandige socia

listische politiek voert, waarmee zij haar internationale positie 

gedurende het eerste halfjaar van deze oorlog ten zeerste versterkt heeft. 

De politiek van de Sowjet-Unie is een vredespolitiek. Het verdrag, 

dat te Moskou is gesloten met de Finse republiek, heeft de vrede in 

Noord-Europa in stand gehouden en de aanvalspoort, die door het 
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imperialisme aan de Finse grenzen tegen Leningrad was opgericht, 

onschadelijk gemaakt. De politiek van de Sowjet-Unie blijft er op 

gericht, de vrede te bewaren; zoals de .. Prawda" op 13 Maart schreef: 

.. De nu ontbrandde tweede imperialistische oorlog plaatste de 
Sowjet-regering voor de dringende taak, haar grenzen te beveili

gen. Dat is de plicht van de Sowjet-regering tegenover het 

sowjet-volk. dat geen deel wil nemen aan de botsing der imperia

listische machten, dat zijn eigen zelfstandige politiek voert en 

zich niet in de oorlog zal laten meeslepen, die over de volkeren 
van de wereld onberekenbare rampen brengt." 

De strijd, die de volkeren voeren om de vrede, tegen de imperia
listische machten, en de strijd van de Sowjet-Unie, zijn gericht op 
hetzelfde doel. 

Alleen deze strijd zal een eind kunnen maken aan deze imperia
listische oorlog en de voorwaarden kunnen scheppen, om door de 

omverwerping van het kapitalistische stelsel. voor de volkeren een 
werkelijke, blijvende vrede te verwerven. 
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DE COMMUNISTISCHE STRATEGIE 
IN DE STRIJD TEGEN DE OORLOG 

door 

P. DE GROOT 

De strijd tegen de imperialistische oorlog is een van de geweldigste 
en moeilijkste taken waarvoor de arbeidersklasse ooit te staan kwam. 

Gelijktijdig met het uitbreken van de oorlog laat de bourgeoisie 
onmiddellijk alle registers van haar machts- en bcinvloedings
instrumenten spelen, haar pers, haar radio, kerk en school. sociaal
democratische leiders en vakbondsbestuurders, rechtbanken en politie, 
alles werkt onder hoogdruk samen om de arbeidersmassa in bedwang 
te houden, te benevelen en te intimideren met het enige doel. haar 
gewillig en lijdzaam in het oorlogsjuk te spannen. 

Te midden van dit, steeds in hevigheid toenemende, trommelvuur 
staat de communistische partij, de klassebewuste kern van de arbeiders
massa's, die hun de weg moet wijzen en hen vooraan moet gaan in 
de zware en moeilijke strijd voor de vrede, tegen de imperialistische 
oorlog en de imperialistische machten die hem verwekten en voeren. 

Tegen de communisten concentreren alle machten der reaktie hun 
aanvallen, zij voeren tegen hen een stelselmatige anti-communistische 
ophitsings-campagne, die de communisten van alle zijden en onop
houdelijk bespringt, poogt te isoleren en te onderdrukken. 

Om niet alleen tegenover deze gecombineerde aanvallen van de ge
hele burgerlijke bende stand te houden, doch met succes de arbeiders
massa's in de tegenaanval te brengen, moeten de communisten aller
eerst een heldere en klare voorstelling van hun taak hebben, hun rijen 
nauwer aaneensluiten en een onverzoenlijke ·strijd voeren tegen de 
vijandelijke invloeden die, in de gedaante van het opportunisme, door 
alle poriën de partij binnendringen. 

Welk karakter draagt de strijd van de arbeidersklasse tegen de 
oorlog, zoals de communistische partij het ziet? 

Deze strijd draagt voor alles een internationaal karalder. Deze inter
nationale strijd moeten de arbeiders van de kapitalistische landen 
ieder in eigen land, tegen hun eigen imperialistische klasse voeren, 
en gezamenlijk, aangevoerd door de Sovjet-Unie, tegen de imperialis
tische oorlog, in de wereld-arena. 

Reeds in de vorige wereld-oorlog van 1914-'18 hadden de conse
quente revolutionaire leiders van de arbeidersklasse de noodzakelijk
heid van het internationale karakter van de strijd tegen de oorlog 
onderstreept. 

Interessant is hierbij het inzicht dat reeds in 1917, nog vóór de over
winning van de October-revolutie, in deze "tactiek-kwestie" bij Karl 
Liebknecht rijpte. In een zijner "Opstellen", dat hij in September 1917 
in de gevangenis schreef. zeide hij: 
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.. Het doel van onze oorlog tegen de oorlog is internationaal; 
internationaal is de maatstaf waarmee wij de mogelijke oorlogs
resultaten afwegen: het internationale totaal-effect voor het 
wereld-proletariaat is het waarnaar wij vragen en dat wij zo 
gunstig mogelijk pogen te maken. Internationale klassestrijd tegen 
de imperialistische oorlog - dat betekent geen grof en star 
schema, dat in elk land op zichzelf en geïsoleerd van elkaar, 
moet worden doorgevoerd, op de wijze waarop een stier er op 
los rent, doch dit is een levend, organisch proces, een als eenheid 
samenhangend proces in de gehele wereld van de tegenstelling 
tussen kapitaal en arbeid. 

Over deze gehele wereld strekt zich ons onderzoek en onze 
beoordeling van dit proces en zijn ontwikkeling uit. In alle landen 
en in elk land afzonderlijk, bepalen wij ons optreden volgens 
deze internationale beoordeling, om het grootst-mogelijke ge
zamenlijk effect te bereiden, de versterking, als een eenheid, van 
de revolutionaire macht van het proletariaat." *) 

Wat Liebknecht in de eenzaamheid van zijn cel als een nog vage 
gedachte door het hoofd speelde, had Lenin intussen reeds tot een 
concrete en uitgewerkte strategie van het wereld-proletariaat gemaakt 
en, na de overwinning van de Oktober-revolutie, met de daad toe
gepast. Deze Marxistisch-Leninistische strategie in de strijd tegen de 
imperialistische oorlog wordt in de huidige tijd door de communisten 
en de Sovjet-Unie, onder leiding van Stalin, voortgezet en nog ver
beterd. 

Wil men de strijd tegen de imperialistische oorlog niet voeren 
volgens een ,.grof en star schema", zoals Liebknecht zich zo populair 
uitdrukte, en niet "als een stier er op los rennen", dan moet de tactiek 
der internationale arbeidersldasse steunen op een onderzoek en be
oordeling van de werkelijkheid, niet zoals ze een jaar geleden was, en 
ook niet zoals ze misschien het volgende jaar zal zijn, doch zoals ze 
nu is. 

Uit zulk een ontleding blijkt dat thans de Brits-Franse imperialisten 
de drijvers zijn naar uitbreiding en verlenging van de oorlog, dat zij 
er op uit zijn met alle middelen de kleine landen in deze oorlog te 
betrekken. Er blijkt tevens uit dat de Brits-Franse imperialisten er naar 
streven hun oorlog tegen Duitsland te combineren met een kruistocht 
tegen de Sovjet-Unie, die bedoeld is als voorbereiding van een kontra
revolutionaire oorlog tegen het land van het socialisme. 

Deze feiten staan vast en de staatslieden der Geallieerden spreken 
er in alle openlijkheid over. 

Wie daarom een onmiddellijke stopzetting van de oorlog wil, wie 
de kleine landen, zoals Nederland, er buiten wil houden, wie tegen 
elke kontra-revolutionaire aanval op de Sovjet-Unie strijden wil, moet 

*) Gepubliceerd in de "Kommunistische Internationale" Nr.l5, 2e jrg. 
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optreden voor een concentratie van alle krachten van de arbeiders
klasse, en vrienden van de vrede, tegen het Brits-Franse oorlogsblok. 

Hoewel het, in het algemeen gesproken, juist is dat alle imperialis
tische machten de oorlog veroorzaakt hebben, zou een gelijkstelling 
van beider schuld aan het voortduren van de oorlog thans volkomen 
politiek-foutief zijn. 

De voornaamste schuld aan het voortduren van de oorlog rust op 
het Brits-Franse blok, dáártegen moet de strijd voor de vrede in de 
eerste plaats worden gevoerd. 

Onmiddellijk daarmee verbonden is de ondersteuning van de politiek 
van de Sovjet-Unie. 

De politiek van de Sovjet-Unie in deze oorlog is, in overeenstemming 
met de internationale taak der arbeidersklasse, niet alleen gericht op 
het doorkruisen van de politiek der Brits-Franse oorlogsvoerders, doch 
terzelfdertijd op een versterking van de positie van de burcht van het 
internationale proletariaat, de Sovjet-Unie zelve. 

Toen Karl Liebknecht in 1917 in de gevangenis zat, bestond er nog 
geen sovjet-staat. 

In de huidige imperialistische oorlog beschikt de internationale 
arbeidersklasse over een vast en machtig steunpunt, de Sovjet-Unie, die 
een politieke, economische en militaire factor van de eerste rang is 
geworden. 

De Sovjet-Unie houdt zich buiten het imperialistische conflict, 
waarin zij niet betrokken is. Doch zij houdt zich allerminst buiten 
de internationale strijd tegen de imperialistische oorlog, integendeel. 
zij staat aan het hoofd van dien strijd. Zij treedt, als staat, in de 
wereld-arena op, zij grijpt in de gebeurtenissen in, om de internationale 
strijd voor de vrede, die de arbeidersklasse voert, te bevorderen. 

Daarom vormen de concentratie van alle vredes-krachten tegen de 
oorlogspolitiek van het Brits-Franse blok en de versterking van de 
Sovjet-Unie samen het ..levende organische proces", het .,als een een
heid samenhangende proces", waardoor het .. totaal-effect" van de 
internationale strijd tegen de oorlog zo gunstig mogelijk kan worden 
gemaakt. 

In dit licht moet ook de strijd tegen de oorlog in ons eigen land 
worden gezien. 

Deze strijd moet in de eerste plaats tegen de eigen bourgeoisie, tegen 
de eigen imperialisten, tegen de eigen sociaal-chauvinisten worden 
gevoerd. 

De heersende klasse in Nederland is imperialistisch, het Neder
landse groot-kapitaal is op kapitaal-uitvoer, op uitbuiting van de 
koloniën in Indonesië ingesteld. 

Het gevaar om in de oorlog te worden betrokken komt van deze 
kant, uit de eigen natuur van het Nederlandse imperialisme, dat, 
wanneer door oorlogvoeren zijn belangen beter gediend worden dan 
door neutraliteit, oorlog zal willen voeren, aan de zijde van een der 
grote machten. 

Het gevaar om in de oorlog te worden betrokken komt echter even-
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eens van buiten, van de oorlogvoerende grote machten die de, thans 
nog neutrale staten, pogen te dwingen om hun zijde te kiezen en voor 
hen te vechten. 

Tegen dit oorlogsgevaar voor Nederland moet de strijd gericht zijn 
om het land buiten de oorlog te houden en de vrede voor het Neder
landse volk te bewaren. 

Doch ook hier wordt iedere politiek onvruchtbaar, wanneer zij op 
een "grof en star schema" berust. 

Het is een algemene wet, dat in ieder land kapitalisme tot oorlog 
leidt. Het is ook een algemene wet, dat in de imperialistische oorlog 
de groot-machten pogen de kleinere en zwakkere staten te wurgen, te 
onderwerpen en voor hun belangen te misbruiken. 

Wanneer het er echter niet om gaat, dogma's te verkondigen, doch 
de "theorie een leidraad tot handelen" moet zijn, dan moet men de 
vraag stellen: welke kapitalisten-groep, welke imperialistische be
langen-groep in ons land het gevaarlijkst voor de vrede is en het meest 
aanstuurt op deelneming aan de oorlog. 

Dan moet men de vraag stellen: van welke oorlogvoerende groot
machten de meeste druk uitgaat en het grootste gevaar dreigt, wie er 
het meest op uit is, Nederland in de oorlog te slepen. 

En dan blijkt hier ook weer dat een simpele gelijkstelling der beide 
imperialistische kampen politiek foutief zou zijn. 

Het grootste gevaar voor Nederland om in de oorlog te worden 
gestort, dreigt thans van het Brits-Franse blok. 

Zo is de werkelijkheid. 
De manier waarop de Brits-Franse oorlogsvoerders te werk gaan om 

kleine staten voor hun doeleinden te misbruiken, hebben wij in de 
loop van de oorlog van Finland tegen de Sowjet-Unie duidelijk 
kunnen waarnemen. De geallieerde oorlogs-aanvoerders oefenden dag 
en nacht diplomatieken druk uit op Noorwegen en Zweden om inter
ventie-troepen met bestemming voor Finland door te laten. 

Het doel van deze druk was echter niet in de eerste plaats om oorlog 
tegen de Sowjet-Unie te voeren. Ook dat ligt in de bedoeling der 
Geallieerde staatslieden, doch voorlopig is voor hen Duitsland nog 
de voornaamste vijand. 

En onder de leuze van .. hulp aan Finland" wensten zij de Scandina
vische landen tot het opgeven van hun neutraliteit te bewegen, om 
daardoor Duitsland tot militair ingrijpen te provoceren. 

Dat was hun voornaamste doel. De Scandinavische landen zouden 
in oorlog met Duitsland geraken en de Geallieerden zouden dan "te 
hulp" komen om het "aangevallen" Zweden en Noorwegen te redden. 

Dergelijke methoden gebruiken de Geallieerden ook om België en 
Nederland voor hun oorlogswagen te spannen, waarbij men op dit 
gebied in de eerstvolgende tijd een toenemende bedrijvigheid kan 
verwachten en tevens de meest verrassende en geraffineerde trucs, 
waarin de Engelse diplomatie zo sterk is. 

Daarom moet de strijd tegen de eigen bourgeoisie, tegen de eigen 
sociaal-democratie, geconcentreerd worden tegen die groepen der Neder-
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landse imperialisten, die zich op Engeland en Frankrijk oriënteren, 
wier kapitaalbelangen bij de koloniale uitbuiting en op de wereld
kapitaalmarkt met elkaar verbonden zijn. Daarom moet het voornaamste 
vuur gericht worden op die kringen en die sociaal-democratische- en 
vakbondsleiders, die als steunpunten voor de Brits-Franse oorlogs
voerders fungeren, die onder hun invloed staan en zich door Londen 
en Parijs laten opstoken. 

Daarom moet elke maatregel, op politiek, economisch of ander gebied, 
welke gelijk zou staan aan een partij-kiezen voor de Geallieerden, als 
een oorlogsprovocatie ontmaskerd en bestreden worden. 

Betekent dit nu dat wij Duitsland gaan ondersteunen 7 Daar is geen 
sprake van. Wij hebben geen enkele reden om de rol of de oorlogs
daden van het Duitse imperialisme ook maar in het minst te ver
goelijken. 

Er kan geen sprake van zijn dat wij onze principiële houding tegen
over het fascisme ook maar in het minst zouden wijzigen. 

Wij zijn en blijven anti-fascisten. Tegenwoordig is echter het 
fascisme niet meer het monopolie van Duitsland. In Frankrijl, en in 
alle oorlogvoerende landen is een stelsel van militaire dictatuur inge
voerd, dat van het fascisme in de practijk weinig meer verschilt. Ook 
in ons land is de heersende ldasse onophoudelijk op zoek naar methoden 
om, zonder de schijn van burgerlijke democratie al te brutaal af te 
schaffen, toch voetje voor voetje de rechten van de arbeidersklasse en 
de volksmassa's af te breken. 

Wij streden onder de leuze: .. fascisme is oorlog", voornamelijk 
tegen het Duitse nazi-systeem toen het als de ergste drijver naar 
oorlog optrad. Nu echter het Brits-Franse imperialisme deze rol heeft 
overgenomen, is het plicht dáár in de eerste plaats de strijd van de 
arbeidersklasse tegen te richten. 

Wij streden voornamelijk tegen de N.S.B., als filiaal van het Duitse 
nazi-dom en als terreurgroep van de Nederlandse reactie. 

De N.S.B. is echter in het "godsvredefront" ingeschakeld. Zij stemt 
voor de militaire eredieten ,ondersteunt het slagkruiser-plan, stemt voor 
de lening-politiek en ondersteunt de buitenlandse politiek der regering. 

Het grootste oorlogsgevaar voor het Nederlandse voll, lwmt thans 
niet van het filiaal van het Derde Rijk, doch van de filialen van 
het Britse en Franse rijk, van de filialen van de Britse en Franse 
wereld-trusts zoals de Unilever en de Royal Dutch Shell, van de 
filialen van het I.V.V. en de zogenaamde Tweede Internationale, 
die in handen van de Blums en Citrines tot werktuigen van de oorlogs
intriges der Geallieerden in de neutrale landen zijn geworden. 

Wij doen echter geen tittel of jota af van onze principiële stelling
name tegen de N.S.B. of andere fascistische stromingen. 

Ons streven naar concentratie van alle krachten tegen de Brits
Franse imperialistische oorlogs-stohrs en hun bondgenoten in ons land 
betekent niet in het minst, dat wij ons nu met hun tegenpartij, de 
Duitsgezinde groepen, solidair verklaren. 

Wij oriënteren ons uitsluitend op de massa's van het Nederlandse 
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en Indonesische werkende volk en hun voornaamste belang: buiten 
de oorlog te blijven. 

Wij oriënteren ons op het belang van de internationale strijd var. 
de arbeidersklasse, die er op gericht is de imperialistische oorlog zoveel 
mogelijk te beperken, de kleine staten er aan te onttrekken, de oorlogs
voerders te dwingen hun slachtpartij stop te zetten, de macht van het 
revolutionnaire proletariaat en zijn bolwerk, de Sowjet-Unie zoveel 
mogelijk te versterhn en zijn optreden in de wereld zoveel mogelijk 
te ondersteunen. 

Daarop oriënteren wij ons en op niets anders. 
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Het grote avontuur. Kinderverhalen door K. v. d. 
Geest en W. Bianki. Amsterdam, 1940, Uitgeverij 
"Pegasus". Prijs gebonden f 0.90. 

Met dit boek heeft "Pegasus" zich op een haar nieuw gebied begeven 
en men kan haar met deze eersteling slechts geluk wensen. Dit kinderboek 
bevat in de eerste helft een aantal kinderverhalen van de hand van 
K. v. d. Geest. Het zal onze lezers plezier doen hun kinderen met deze 
arbeidersschrijver in kennis te kunnen brengen en de kinderen zelf zullen 
er geen spijt van hebben. Want v. d. Geest vat zijn kinderlectuur even 
serieus op als zijn "grote-mensenwerk", en hij toont zich een uitstekend 
en onderhoudend verteller, guitig en speels hier, (wat men van deze 
schrijver, die in zijn ander we11k vaak zo'n stugge, haast beklemmende 
sfeer weet te leggen, misschien niet gedacht zou hebben), ernstig en 
lerend daar, en steeds boeiend. De meeste verhalen spelen evenals zijn 
schetsen voor volwassenen om en nabij de waterkant; er is echter ook een 
speelgoedvertelling, die aan Andersen doet denken. 

In het tweede deel van het boek, ,,De grote trek", schildert de Russische 
kinderschrijver Bianki de avonturen van een wilde gans, die na gevangen 
te zijn door een boerenjongen weer in vrijheid wordt gesteld, nadat hij 
geringd is. Door het Comité voor Vogelkunde wordt de jongen op de 
hoogte gehouden van de lotgevallen van zijn vriend. Het is een prachtig 
dierenverhaal, verlucht met fijne tekeningen, spannend en tegelijkertijd 
natuurlijk beschreven. Mevrouw Rutgers-Mees gaf een goede vertaling. 
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door S. B. 

DE KAPITAALMAGNATEN 
VAN NEDERLAND 

In een vorig artikel trachtten wij de lezer een denkbeeld te ver
schaffen van de ontwikkeling en de uitbreiding der macht van het 
Nederlandse bankkapitaaL In het bizonder werd daar gewezen op de 
grote omvang, die de verstrengeling van het bankkapitaal met het 
industriële kapitaal in ons land in de laatste tientallen jaren heeft 
gekregen. 

Zeker even belangwekkend als de daar aangesneden vraagstukken, 
is een onderzoek naar de grote kapitalisten, de .. families", die achter 
deze machtige financiële instellingen schuil gaan. 

Wij begeven ons hier op een gebied, waarover zeer weinig bekend is. 
Terwijl men in andere kapitalistische landen tamelijk goed weet, 

wie daar de "touwtjes" in handen heeft (wij wijzen hierbij slecht op 
Frankrijk, waar de .. tweehonderd families" spreekwoordelijk geworden 
zijn, en op Amerika, waar ieder schoolkind bij wijze van spreken 
de "grote namen" op een rijtje kan opnoemen) hebben de Nederlandse 
burgerlijke economen zich angstvallig ervan onthouden, om hiernaar een 
onderzoek in te stellen. Ter verontschuldiging kan aangevoerd worden, 
dat de geheimhouding over de bezittingen en het kapitaal der "grote 
families" nergens zo groot is als in ons landje. De officiële publicaties 
geven daarover geen uitsluitsel: de vermogensbelasting is zo ingericht. 
dat geheimhouding gewaarborgd is. En de grote ondernemingen, de 
banken vooral. vertellen er minder dan niets over. 

Niettemin is het mogelijk aan de hand van de adresboeken, hand
boeken der naamloze vennootschappen e.d., die in ons land verschijnen, 
een vaag denkbeeld omtrent de macht van enkele families in ons land 
te verkrijgen. De hieronder vermelde gegevens mag men als een .. voor
proefje" beschouwen. 

Vv' at voor de banken geldt, dat geldt in minstens even grote mate 
voor de kapitaalmagnaten in ons land: hun macht heeft zich in de 
laatste tientallen jaren ontzaglijk uitgebreid. Alleen, de gemiddelde 
Nederlander weet er niets van. Zeer juist merkte F. Schoepp in zijn 
enige maanden geleden verschenen boek .. Over de Naamloze Vennoot
schap en haar aandeelhouders" op, dat .. de functies van bestuurders 
zomede die van commissarissen, althans bij de grote ondernemingen, 
behoren tot het domein ener zekere klasse van personen, die elkander 
hieraan over en weer helpen. Het is een soort monopolie geworden, 
dat de opeenhoping dier functies in de hand heeft gewerkt. Velen 
in deze klasse van "regenten" lijken overtuigd te zijn, dat alleen 
binnen hun kring zich hiervoor bekwame personen bevinden." (pag. 
246). Ongetwijfeld spreekt hieruit de teleurstelling van de klein
burger, die maar niet aan bod komt. Hij diende echter te begrijpen, 
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dat het "besturen" van een kapitalistische onderneming uiteraard een 
kwestie van het bezit van het geld is. 

Om de lezer een denkbeeld te geven van de ontzaglijke omvang 
der .,belangen", die enkele grote families in ons land hebben, hebben 
wij hieronder een staatje samengesteld van 23 families (er zouden nog 
andere te noemen zijn). In de tweede kolom wordt het soort onder
nemingen genoemd, waarin leden dezer families functies vervullen 
(hetzij directieposten of als lid van de raad van commissarissen). De 
opeenvolging der bedrijfstakken geeft de "graad" van belang aan. \Vaar 
dus de banken in de eerste plaats genoemd zijn, wordt aangeduid, dat 
de betreffende familie vooral in het bankkapitaal geïnteresseerd is. De 
cijfers tussen haakjes in de derde kolom duiden aan, dat verschillende 
leden van dezelfde familie in een onderneming functies vervullen. 
De buitenlandse belangen der betrokken families zijn in dit staatje 
buiten beschouwing gelaten. De gegevens hebben betrekking op het 
jaar 1938. (Zie staat op de volgende bladzijde). 

Uiteraard is het onmogelijk te zeggen, hoeveel procent van hel 
kapitaal der ondernemingen aan de betreffende families toebehoort. 
Slechts in enl,ele bijzondere gevallen is het mogelijk te zeggen, dat een 
overwegend deel hun eigendom is. Dit geldt b.v. voor de in ons 
staatje niet genoemde families v. d. Bergh, Jurgens en Rijkens, die 
samen met enige Engelse families (sir Leverhulme, lord Samuel) het 
bezit van de machtige Unilever delen. 

Enhle der in ons staatje genoemde met nog enige andere families 
zullen wij hieronder wat nader onder de loupe nemen. De juistheid van 
de hierboven aangehaalde uitspraak zal daarbij nog duidelijhr in het 
licht treden, bovendien zal de lezer kennis kunnen nemen van enige 
belangwekkende eigenschappen van het Nederlandse kapitaal. 

Wij beginnen bij de deftige familie de Beau{ort. Zoals uit ons 
staatje blijkt, is deze familie voornamelijk in ondernemingen geïnteres
seerd, die in Indonesië werken. De zes leden van deze familie, die 
in het staatje "verwerkt" zijn, hebben in niet minder dan 17, deels 
zeer grote ondernemingen in Indonesië functies. In drie gevallen 
bekleden zij de post van voorzitter van de raad van commissarissen 
(waaronder de Rubber Cultuurmaatschappij Amsterdam, die een kapi
taal van 23.8 milhoen heeft). Zij bezitten aandelen in de Ned. lnd. 
Handelsbanl, (kap. 33 millioen) en talrijke andere bankondernemingen. 
Een de Beaufort is directeur der Nederlandse Bank, een officiële 
functie. De familie bekleedt functies in hypotheekbanken en maar 
liefst zeven verzekeringsmaatschappijen. 

Door huwelijken werd haar invloed nog uitgebreid. Zo bestaat er een 
verbinding met de in ons staatje ook genoemde familie Quarles van 
Ufford en de bekende Enschedese familie Blijdenstein. 

Een wellicht nog invloedrijhr familie vormen de Amsterdammers van 
Eeghen. Behalve in enige particuliere instellingen, waarover geen ge
gevens beschikbaar zijn, is deze familie in niet minder dan 28 onder
nemingen vertegenwoordigd. Vooraan op de lijst staan de banken en 
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Naam der familie 

de Beaufort 

van Eeghen 

Pentener van 
Vlissingen-van 
Beuningen 

Gips 

Goedkoop 

van Heek
Ledeboer 

Henny 

van Hoboken 

Hudig 
Kessler, Stoop 

van Leeuwen 

Mees-Hintzen 

v. d. Meulen 

de Monchy 

van Nierop 

van Ogtrop 

Patijn 

Philips-Otten 

Quarles van 
Ufford 

Regout 
Ruys 

Tegelberg 
Walier 
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hoofdbronnen van 
inkomsten 

I qultuur-ondern., verzeke
. rmgen, hypotheekbanken 

Banken, verzekeringen, 
Indische ondernemingen 
Kunstzijde, Chemie, ban
ken, kolenhandel, scheeps
bouw 
Scheepvaart, pakhuizen, 
kolenmijnen, hout 
Scheepsbouw, machine-
fabrieken 
Textielondernemingen, 
electr. maatschappijen 
Cultuurondern·emingen, 
banken, verzekeringen 
Cultuurondern•emingen, 
banken, verzekeringen 
Scheepvaart, scheepsbouw 
Petroleum, metaal, 
cementindustrie 
Petroleum, chemie, 
metaal, banken 
Banken, scheepvaart, han
del, chemie, verzekeringen 
Banken, spoor en tram, 
cultuurondernemingen 
Banken, trustkantoren, 
cultuurondernemingen, 
scheepvaart, handel, 
verzekering-en 
Banken, hypotheekbanken, 
cultuurondernemingen 
Banken, cultuuronderne
mingen, verzekeringen 
Unilever, banken, cultuur
ondernemingen 
Radio, electrische instal
laties, petroleum 
Scheepvaart, hypotheek
banken, cultuurondierne
mingen 
Cementindustrie 
Scheepvaart, banken, 
scheepsbouw, kolen
mijnen, metaal en 
hoogovens 
Scheepvaart, banken 
Chemie, vetten, metaal, 
hypotheekbanken 

totaal kap. der 
aantal ondernemingen, 

functies waarbij de familie 
belang heeft 

44 (5) 

58 (4) 

59 (16 

27 (2) 

18 (3) 

22 

32 (4) 

34 (5) 
18 

42 

42 (6) 

52 (3) 

31 

41 (3) 

29 

12 

26 

19 (3) 

15 
7 

43 (7) 
19 

29 

228.136.000 

377.110.000 

322.876.000 

98.290.000 

11.346.000 

82.600.000 

53.480.000 

144.300.000 
49.601.000 

923.538.000 

715.532.000 

324.875.000 

123.000.000 

233.936.000 

148.027.000 

59.650.000 

991.408.000 

618.238.000 

46.645.000 
45.997.000 

238.529.000 
218.837.000 

61.300.000 
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hypotheekbanken met een gezamenlijk kapitaal van 221 millioen gulden. 
De Amsterdamse Bank (kap. 55 millioen), de N.l.-Handelsbank (kap. 33 
millioen), de Incassobank (kap. 30 millioen), de Nederlandse Handels
maatschappij (kap. 40 millioen), de Nederlandse Bank (kap. 20 mil
hoen) en de Kasvereniging (kap. 11,5 millioen) behoren tot hun 
belangensfeer. De van Eeghens hebben belangen in vijftien cultuur
ondernemingen met een totaal kapitaal van 69.2 milhoen gulden. Twee 
leden der familie zitten in de raad van commissarissen der Stoomvaart
maatschappij ,.Nederland" (kap. 35 millioen), het is dus aan te nemen, 
dat zij in deze onderneming een aardig sommetje belegd hebben. Hun 
belangen strekken zich ook uit over de petroleum-industrie. Dit blijkt 
wel op zeer eigenaardige wijze: de van Eeghens zitten n.l. in de 
raad van beheer van de .. Baku Consolidated Oil Fields, Londen" 
en de ,.New Schibaieff Petroleum Cie" te Londen, ondernemingen 
die geen enkele reële betekenis hebben, aangezien de bezittingen reeds 
sinds October 1917 veilig en wel bij de arbeiders der Sowjet-Unie 
zijn opgeborgen. Van werkelijke betekenis is inmiddels het feit, dat 
deze heren ook vertegenwoordigd zijn in de .. Dordtse", een onderdeel 
van de Kok' s en Kessler' s petroleumconcern, met een kapitaal van 
36 milhoen gulden. 

Voor wij er toe overgaan, een karaktertrek wat nader te belichten, 
die hier reeds zijdelings werd aangestipt: n.l. de buitenlandse bezit
tingen van onze kapitaalmagnaten, nog een enkel woord over de 
familie Mees. Er werd reeds op gewezen, dat over de kapitaals
belegging der grote banken zo goed als niets uitlekt (toen onlangs een 
aandeelhouder der Amsterdamse Ban!{ op de jaarvergadering de vraag 
stelde, hoe het effectenbezit verdeeld is, kreeg hij het antwoord: .. Deze 
vraagt leent zich niet voor beantwoording - een in velerlei opzicht 
belangwekkende uitspraak). Nog minder is echter over de particuliere 
bankinstellingen bekend. Onbekend is, hoe groot het kapitaal is, waar
mede deze bankiers werken. Onbekend is de som der hun toevertrouwde 
gelden, enz. De omvang en de invloed dezer particuliere bank
instellingen laat zich slechts gissen. 

Tot de grote bankiersfamilies behoort dan in de eerste plaats de 
Rotterdamse familie Mees. De 10 leden dezer familie hebben 55 
functies in 52 naamloze vennootschappen. Daartoe behoren 20 banken, 
hypotheekbanken en beleggingsmaatschappijen, 5 verzekeringsonderne
mingen, 5 handelsondernemingen, vier der grootste scheepvaarts
bedrijven (de Ned. Scheepvaart Unie, kap. 70 millioen; de Rott. Lloyd 
en de K.P.M .. beide 30 milhoen kapitaal en de Holland-Ameril<a Lijn, 
kap. 22.5 millioen), verder drie machinefabrieken, de Gist- en Spiritus
fabriek Delft; Calvé, Delft en diverse huizenmaatschappijen. Onge
twijfeld blijkt uit deze opsomming, dat de particuliere bankiers in 
ons land dezelfde ontwikkeling hebben doorgemaakt, als de N.V.
banken: van het uitlenen en in bewaring nemen van gelden zijn zij 
in de loop des tijds overgegaan tot directe invloed op de ondernemingen 
van hun klanten en tot directe controle. 

Wat de buitenlandse belangen van onze kapitaalmagnaten betreft. 
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noemen WIJ m de eerste plaats een der .. kleinere" grootheden: de 
katholieke familie Regout. Zij is zowel in dit opzicht typerend voor 
de Nederlandse groot-kapitalisten alsook in een ander: de meest 
uiteenlopende familierelaties onderstrepen de lmrakteristieke tendens, 
n.l. de onwikkeling naar een groot kapitaalsmonopolie van een beperkt 
aantal families. 

Tot de belangrijkste familierelaties van de Regouts behoren de 
MieTtiels van Kessenich. Deze familie wederom is door huwelijk ver
bonden met de schatrijke families Smits van Oyen en van vVijnbergen. 
Ongetwijfeld bestaan er in deze hoel, nog meer van dergelijke "relaties". 

De buitenlandse belangen van de familie Regout zijn waarschijnlijk 
nog groter dan de binnenlandse. Zij moeten in hoofdzaak in België 
gezocht worden, waar verscheidene grote textielfabrieken, mijnonder
nemingen en metaalbedrijven tot hun bezittingen behoren. Ook enige 
cementwerken ontbreken niet. 

Belangrijker zijn ongetwijfeld families als Ruys, waarvan een lid 
in de raad van bestuur van de milliardenonderneming zit, die het 
Suezkanaal beheert, verder de families v. d. Bergh en ]urgens, wier 
Engelse belangen bekend zijn, de families Kessler en Pentener van 
Vlissingen. 

De grote man in de familie Ruys is B. E. Ruys, de man van het 
Suezkanaal. die bovendien gehuwd is met een dame uit het geslacht 
van Hoboken, als we het eens zo zeggen mogen, waarna broer Antony 
genoemd moet worden, die consul-generaal in Antwerpen is. 

De gebroeders Kessler (de een directeur van de Hoogoven- en Staal
werken te IJmuiden, de ander directeur van de .. Koninklijke Maat
schappij tot exploitatie van Petroleumbronnen" oftewel Royal Dutch
Shell) zijn beiden gehuwd met een dochter van de grootkapitalist Stoop, 
hun intimus van Leeuwen is met een dochter van Deterding getrouwd. 
De buitenlandse functies van J. B. A. Kessler, woonachtig te Londen, 
zijn te talrijk om op te noemen. 

Hetzelfde. geldt voor de heer Fentenervan Vlissingen (getrouwd met 
een dochter van Van Beuningen). Hij zit in het bestuur van twee 
Amerikaanse kunstzijde-concerns, een Italiaanse, een Engelse en ver
scheidene Noordeuropese kunstzijde-fabrieken of verkooporganisatîes. 
Zijn belangen in Duitsland kunnen hier niet opgenoemd worden. 
Wij wijzen hier slechts op de Ver. Stahlwerke (kap. 775 milhoen R.M.) 
de Gelsenkirchener Bergwerks A.G., enz., enz. 

Tenslotte zij hier nog gewezen op een verschijnsel. dat zich vooral 
in de adellijke families voordoet: De verdeling van openbare functies 
en beheer van het familielmpitaal. 

Als typerend voorbeeld noemen wij hier de familie Loudon. De 
overleden vader was gouverneur-generaal van Indonesië, een zoon is 
gezant te Parijs en de andere ... president commissaris van de befaamde 
.. Koninklijke", terwijl de zoon van deze laatste een belangrijke functie 
aan het departement van koloniën bekleedt. 

Een ander voorbeeld is de familie Patijn: De vader was Commissaris 
der Koningin in Zuid-Holland, mr. J. A. N. Patijn is onze oud-
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m.inister van Buitenlandse Zaken en was voordien gezant in België, 
terwijl mr. R. J. H. Patijn over de centen gaat. Hij zit in de raad van 
commissarissen van de Unilever, van de Rotterdamse Bankvereniging, 
van de N. I. Handelsbank en ,;een-en-twintig andere millioenen
ondernemingen. Bovendien is hij voorzitter van de Beleggingsraad en 
heeft hij zitting in de Staatscommissie voor het Bankwezen. Dergelijke 
voorbeelden zouden wij kunnen verveelvoudigen. Noemen wij nog 
slechts de familie van Voorst tot Voorst. 

Mr. L. F. J. M. zit in de besturen van landbouwbanken, hypotheek
banken, verzekeringsmaatschappijen enz., broers en neven zijn generaals 
of Commissaris der Koningin. En tenslotte mr. 0. A. P. N. Kooien, 
die de functie van Staatsraad verbindt met het commissariaat in de 
Incassobank, verder in een cultuuronderneming met een kapitaal van 
10 millioen, de Staatsspoorwegen, enz. 

Wanneer wij hier enige gevolgtrekkingen van voorlopige aard 
maken, dan zijn het deze: Het Nederlandse financierskapitaal alsmede 
het koloniale en industriële lmpitaal worden door een betrekkelijk 
klein aantal families beheerst, die door gemeenschappelijke belangen 
en familierelaties over en weer een streng gesloten groep vormen. Het 
bankierskapitaal en het koloniale kapitaal zijn in hoofdzaak in handen 
van de z.g. oude families. Dit geldt echter niet voor de grote inter
nationale concerns. 

De buitenlandse relaties en belangen van de Nederlandse kapitaal
magnaten zijn over de gehele wereld verspreid. Uit op een andere 
plaats gepubliceerde gegevens blijkt, dat (in 1938) Amerika aan de 
spits stond, hierna volgt Indonesië en dan Duitsland. Wij merken 
hierbij echter op, dat blijl<baar in de laatste maanden grote Neder
landse belangen in Duitsland gelikwideerd zijn. Een reeks belangrijke 
feiten, die deze mening staven, zijn hieromtrent bekend. 

Het feit dat in sommige, om niet te zeggen talrijke, gevallen een 
nauwe verbinding tussen openbare functies en functies in de kapita
listische ondernemingen bestaat, kan tenslotte de door de communisten 
steeds verkondigde mening slechts staven, dat wij in een klassenstaat 
leven, waarin de kapitalisten, alle democratische schijn ten spijt, de 
werkelijke en onbeperkte macht uitoefenen. 
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C. BORST 

DE NEDERLANDSE TUIN
BOUW EN DE OORLOG 

De tuinbouw heeft zich de laatste 50 jaar in Nederland sterk ont
wikkeld. Na de landbouwcrisis in de jaren 1890 werden de landbouwers 
gedwongen, zich meer toe te leggen op het verbouwen van tuinbouw
producten. Op dit ogenblik is de tuinbouw gegroeid tot een geweldig 
bedrijf. dat in de jaren van de hoogconjunctuur voor ruim 8o milhoen 
per jaar aan groenten exporteerde en tevens het binnenland geheel 

!wn voorzien. 
De tuinbouw omvat ruim 40.000 bedrijven, welke door geheel Neder-

land zijn verspreid. Ofschoon de lonen in de tuinbouw over het alge
meen laag zijn, wordt er door de tuinbouw een groot bedrag aan loon 
uitgekeerd en is de industrie, die op de tuinbouw ingesteld is, zeer 
belangrijk. De tuinbouw is veel intensiever dan akkerbouw en veeteelt. 

Op laatstgenoemde bedrijven zijn op de 100 H.A. hoog geschat 
gemiddeld 10 arbeiders nodig, terwijl de bedrijven minstens 10 à 20 H.A. 
groot moeten zijn. De tuinbouw daarentegen kent vele bedrijfjes die 
niet groter zijn dan 1 à 2 H.A. met gemiddeld 3 arbeiders op de 2 H.A. 
Dit verschil loopt in 'toog: de arbeidsmogelijkheid van landbouw en 
tuinbouw op de 100 H.A. staat tot elkaar als 1 tot 15. 

Deze intensiviteit zou nog aanmerkelijk verhoogd kunnen worden, 
wanneer we geen oorlogen, met daaraan noodzakelijk verbonden 
crisissen meer kregen. 

Oorlog en crisis betekent armoede voor brede lagen van de werkende 
bevolking, vermindering van koopkracht en ondervoeding. In hoevele 
duizenden, millioenen gezinnen ontbreken niet in oorlogs- zowel als in 
crisistijd de aan vitamine zo rijke groenten, fruit en vruchten? 

Wie bekend is in de tuinbouwcentra van Zuid-Holland, het \Vest
land, weet hoe hier niet meer gesproken kan worden van tuinbouw, 
maar van groenten- en vruchtenindustrie. 

Het Westland met zijn 3000 bedrijven, hoofdzakelijk glasbedrijven, 
met zijn druivenserres en stookkasscn. 

Kent U de druivencultuur, die alleen in deze streek jaarlijks vijftien 
milhoen K.G. oplevert, de kaskomkommers en de sla die bij duizenden 
stuks in deze maand (Maart) op de veilingen worden gebracht? 

Kent U de bloeiende seringen uit Aalsmeer, die in Januari temidden 
van sneeuw en ijs uit de verwarmde kassen op de veilingen verschijnen? 

Wie kent er niet de bonte kleurenpracht van de bollenvelden of 
de keurig aangelegde tuin van heesters en vaste planten in Boskoop? 
Niet te vergeten de onafzienbare velden, beplant met aardappelen 
en bloemkool in .. De Streek" tussen Hoorn en Enkhuizen of de verse 
wintergroenten die in Maart nog bij millioenen K.G. in de schuren 
aan de Langendijk en omstreken liggen opgestapeld. 
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Wie kent ze niet, de nijvere werkers uit deze tuinbouwstreken, die 
te midden van al deze rijkdom zelf voor een groot gedeelte in armoede 
verkeren, en de vruchten van hun arbeid, die de welvaart van de 
mensheid zou kunnen verhogen, aan de vernietiging zien prijsgegeven. 

In de crisisjaren '34 tot '38 zijn doorgedraaid en vernietigd: 

81.429.000 stuks komkommers; 
46.934.000 stuks andijvie; 
98.395.000 stuks sla; 
46.110.000 K.G. tomaten; 
83.963.000 K.G. sluitkool; 

verder nog millioenen K.G. spinazie, postelein, augurken, bonen, enz. 
In het vorige jaar werd er echter nog een Volkenhondsrapport te 

Genève gepubliceerd, waarin werd vastgesteld dat het grootste ge
deelte van de beschaafde volken der wereld ondervoed is. 

Er zijn landen, waar een onmiskenbaar tekort aan levensmiddelen 
bestaat. In Engeland, dat nog lang niet tot de slechtste behoort, is 
de melkproductie nog niet de helft van wat voor de volksgezondheid 
nodig zou zijn, terwijl er een tekort aan groenten en fruit bestaat. 

De export van groenten en aardappelen is zowel in gewicht als in 
waarde in de crisisjaren sterk teruggelopen. 

Naar het gewicht bedroeg deze export in: 

1930 68t.o83.ooo K.G. 
1935 375.248.ooo K.G. 
1938 418.882.ooo K.G. 

De totale waarde van deze export bedroeg in: 

1930 f 75·520.000. 
1935 f 27.685.ooo. 
1938 f 48·333.000. 

Deze cijfers demonstreren de nood waarin de Nederlandse tuinbouw 
verkeert. Deze wordt nog duidelijker, als men weet dat de steun aan 
de tuinbouw de laatste jaren gemiddeld slechts 10 milhoen per jaar 
heeft bedragen. 

De wereldcrisis heeft de tuinbouw zware slagen toegebracht en vele 
slachtoffers achtergelaten. 

En voor de tweede maal in een kwart eeuw tijd. is weer de imperia
listische oorlog ontbrand. We gaan met onze gedachten terug naar de 
oorlogsjaren '14-'18. In die jaren werden fabelachtige prijzen besteed 
voor aardappelen, groenten en fruit. Nederland was de moestuin voor 
de oorlogvoerende landen geworden en vooral naar Duitsland werd 
voor enorme bedragen geëxporteerd. In die jaren werd opgericht de 
Ned. Uitvoer Maatschappij (N.U.M.). De boeren en tuinders kregen 
vastgestelde exportprijzen voor hun producten en wat deze meer op-
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brachten werd in een fonds van deze maatschappij gestort. Dat dit 
enorme sommen bedroeg, blijkt wel uit het volgende: verschillende 
koolsoorten, waarvan duizenden wagons per jaar werden verzonden. 
brachten per wagon van 10.000 K.G. /2500 en meer op, terwijl de 
uitbetaalde prijs ongeveer f 1000 bedroeg. 

Voor het artikel uien, waar door sommige landen 6 à 7 duizend 
gulden per wagon voor werd betaald, ontvingen de verbouwers f 1200 

per wagon. 
Een zeer klein bedrag is in later jaren aan de tuinders uitbetaald, 

maar vele tientallen millioenen zijn nooit terugbetaald en hebben waar
schijnlijk dienst gedaan voor regeringsdoeleinden. Toen echter later 
de tuinbouw in nood verkeerde, werden zeer luttele bedragen als steun 
aan de tuinbouw gegeven. 

Wat heeft zich dus voor, tijdens en na de oorlog '14-'18 voor de 
Nederlandse tuinbouw afgespeeld? 

In de jaren voor de wereldoorlog ontwikkelde het veilingwezen in 
de tuinbouwstreken zich snel. Vóór die tijd waren de tuinders afhanke
lijk van enkele groothandelaars, die de producten tegen hoge winsten 
afzetten, terwijl de verbouwers een armoedig bestaan hadden. 

De oorlog bracht hierin verandering, er brak een tijd van hoog
conjunctuur aan. Het gevolg hiervan was, dat de pacht- en koopprijzen 
enorm stegen. Toen in de jaren 1930-31 de crisis zich liet gelden in 
de tuinbouw, en de reserves van de oorlogsjaren waren opgeteerd. 
werden de bedrijven met hypotheken bezwaard. En het zijn vooral 
de intensieve bedrijven, die op heden onder de druk van zware lasten 
zitten. Weliswaar is er door de regering, toen de nood onder de 
tuinders ondragelijk werd, enige hulp geboden. 

De steun die gegeven werd, bedroeg in de eerste jaren niet meer dan 
50 procent van de productiekosten. Het gevolg was, dat deze steun 
via de tuinders bij de verpachters, hypotheekhouders en boerenleen
banken terecht kwam. 

Steeds zwaarder drukten de vaste lasten op de bedrijven. Door de 
organisaties werd aan de regering de eis gesteld om door middel van 
een staatshypotheekbank de schulden over te nemen en geld voor 
lagere rente beschikbaar te stellen. Aan de eis is niet voldaan, de 
regering stelde hiervoor in de plaats, de .. commissies voor vaste lasten". 

In iedere plaats waar tuinders woonden, werd een commissie van 
tuinders in het leven geroepen, die tot taak had sanering van de 
schulden te verkrijgen voor de zwaar belaste bedrijven. 

Waren de verschillende schuldeisers genegen allemaal een gedeelte 
van hun schuld kwijt te schelden, zodat het bedrijf weer in zoverre 
gezond gemaakt werd als door de minister verlangd werd, dan zou de 
regering ook haar hulp aan zo'n bedrijf verder verlenen in de vorm 
van steun in natura. 

Welke ondervinding hebben de plaatselijke commissies bij dit werk 
nu opgedaan? Dat er door de particuliere hypotheekhouders en geld
schieters en door leveranciers nog wel enige medewerking werd ver
leend, maar dat men in de meeste gevallen stuitte op de onwil van 
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directies van hypotheekbanken en boerenleenbanken. In een tweetal 
artikelen in .. De Nederlandse Tuinbouw" van 15 Jan. j.l. geven een 
paar commissieleden hun mening te kennen over de resultaten der 
vastelastencommissies. Met de allergrootste moeite is voor enkele 
kwehrs een pover resultaat bereikt, schrijven ze ... De Nederlandse 
Tuinbouw" van 1 Aug. j.l. geeft in de vorm van een rapport enige 
gegevens over het vastelastenvraagstuk 

Aan het einde van genoemd kwartaal hadden zich reeds 995 tuin
ders bij de commissies aangemeld voor de regeling hunner vaste lasten. 
Naar de aard van het bedrijf waren deze aanvragen als volgt verdeeld: 

vollegronds bedrijven 492 
gemengde bedrijven 230 
platteglas bedrijven 66 
staandglas bedrijven 207 

995 

In 97 gevallen waren op dat tijdstip de schulden verminderd tot 
maximaal de huidige verkoopwaarde van het bedrijf. terwijl het even
wicht in de bedrijfsfinanciën was hersteld. 

In 287 gevallen waren de commissies genoodzaakt, de ingediende 
aanvragen op te geven wegens onvoldoende medewerking van credi
teuren, terwijl 6tt gevallen nog in behandeling waren. 

Er is dus geen sprake van dat met deze povere resultaten de tuin
bouw gered zal worden. De regering dient ingrijpende maatregelen 
te nemen tegen de onwillige banken. 

Een remmende factor voor de tuinbouw is geweest, dat er van de 
Nederlands-Duitse clearing te kort betalingscontingenten beschikbaar 
werden gesteld voor de groentenexport Nu de clearing thans een 
gunstiger stand ten voordele van Nederland vertoont, is het de taak 
van de tuindersorganisaties te eisen, dat er meer geld beschikbaar wordt 
gesteld voor de Nederlandse tuinbouw. 

Wanneer we de balans opmaken van wat er na de wereldoorlog 
met de Nederlandse tuinbouw is gebeurd, dan geeft ze zeker geen 
gunstige indruk. Verarmde bedrijven, zware schuldenlast en tenslotte 
de tuinders gedegradeerd tot werkverschaffingsarbeiders of afhankelijk 
van Maatschappelijke Steun. Dat was het beeld van de tuinbouw, toen 
het vorig jaar voor de tweede maal een imperialistische oorlog uitbrak. 

Hebben de tuinders hun lessen uit de vorige oorlog getroHen? 
In de crisisjaren zijn ze door de regering aan hun lot overgelaten. 
De veel te geringe steun werd betaald uit het Landbouwcrisisfonds, 

dat zijn middelen putte uit invoerrechten en heffingen, die het leven 
duurder maakten, m.a.w. uit de werkende massa zelf. 

Nauwelijks was de oorlog uitgebroken en de mobilisatie in Neder
land een feit geworden, of het oog van de regering was gericht op 
de land- en tuinbouw. Capucijners, witte- en bruine bonen werden 
in beslag genomen tegen prijzen beneden de productieprijs, terwijl 
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ze voor veel hogere prijzen aan de grossiers werden afgezet. 
De werkers van het platteland moeten zorgen voor de voedsel

voorziening en tevens voor financiën voor het "Fonds voor Economische 

Verdediging". 
Eén van de middelen voor de inkomsten van dit fonds is: 
Het berekenen van een zekere marge tussen de prijs, waarvoor 

goederen door de regering in het binnen- of buitenland worden aan
gekocht en die, waarvoor deze hier te lande aan fabrikant, handelaar 

of importeur worden doorverkocht. 
Het nieuwe fonds zal evenals het Landbouwcrisisfonds zoveel doen

lijk selfsupporting moeten zijn, wat dus hierop neerkomt, dat de kosten 
van de mobilisatie weer door het werkende volk betaald moeten worden. 

De oorlogstoestand heeft de vraag naar tuinbouwproducten in som
mige landen vergroot. Er is dus weer kans op groter export. Duitsland, 
altijd één van onze grootste afnemers, vraagt ook thans weer grote 
hoeveelheden. De export, die de levensader van de tuinbouw is en 
waar de organisaties zo op gehoopt hebben, kan dus weer vergroot 

worden. 
Maar deze mogelijkheid wordt niet benut, omdat onze neutraliteit 

in gevaar zou komen. 
De geallieerden hebben een blokkade geopend tegen Duitsland en 

willen, dat wij niet meer exporteren dan de laatste paar jaar het 
geval was. Wanneer de Nederlandse regering hieraan gehoor geeft, 
is dit wel een zonderlinge opvatting van neutraliteit bewaren. 

Ons standpunt moet zijn, dat, willen wij werkelijk neutraal blijven 
in 't huidige oorlogsconflict, we naar alle landen die onze producten 
vragen, moeten exporteren. 

De tuinbouw staat op de rand van de afgrond. 
Thans is er kans op grotere export. 
De uitvoer moet vrij. 
De tuinders hebben niets met de huidige oorlog te maken en wensen 

geen enkele oorlogvoerende macht te bevoordelen. 
Het bestaan van de tuinders staat op het spel, laat het niet over 

aan "hoge" instanties, doch slaat zelf de handen inéén. 



door 

WETENSCHAPPELIJKE WERKERS 
IN DE SOWJET-UNIE 

S. j. RUTGERS 

Het grootste gedeelte van het kader van wetenschappelijke werkers 
in de talrijke instituten en laboratoria, zowel als aan de hogescholen 
zijn thans jonge Sowjet-geleerden, die hun opleiding en praktijk al 
in hoofdzaak na de Octoberrevolutie hebben genoten. ledere Sowjet
burger kan leren in het vak, waartoe hij zich aangetrokken voelt en 
juist omdat daarbij de standsvooroordelen en materiële verhoudingen 
geen overwegende rol spelen, zal hij zich uit den aard der zaak aan
getrokken voelen tot werk, waarvoor hij of zij geschikt is. Gedurende 
de gehele opleiding ontvangt men niet alleen alle hulpmiddelen gratis, 
maar ook een vergoeding (stipendium) voor levensonderhoud zolang 
de studie duurt. Van een werkkring is men onmiddellijk na beëindiging 
van de studie verzekerd en er staat een ruim veld van verschillende 
mogelijkheden open. Dit alles moet voor velen hier als een sprookje 
klinken en toch is het reeds lang de meest alledaagse praktijk in de 
Sowjet-Unie. 

Wat zijn nu echter de voorlopige resultaten van dit .. Recht op 
studie"? 

Allereerst een geweldige toeneming van het aantal studerenden en 
afgestudeerden. In 1938 telde men in de Sowjet-Unie 716 universi
teiten met meer dan 6oo.ooo studenten, d.i. sYz maal zoveel als voor 
de revolutie. Daarvan beëindigden in dat jaar 93.000 hun studies, 
terwijl er in 1939 opnieuw 183.000 studenten werden ingeschreven. 

Het peil van het onderwijs werd en wordt steeds verbeterd en de 
exameneisen zijn voor de vakken, waarover ik persoonijk kan oordelen, 
veelal hoger dan die voor overeenkomstige opleidingen in West
Europa. Hoewel een periode van ongeveer 20 jaar en dan nog een 
periode vol van burgeroorlog en strijd in dezen zeer kort is, heeft 
de ervaring toch al geleerd, dat talrijke krachten, die onder de oude 
kapitalistische verhoudingen geen kans zouden hebben gekregen, tot 
waardevolle geleerden z.ijn opgegroeid. 

Het orgaan van de medewerkers aan hogescholen en weienschap
pelijke Instituten .. De Sowjetwetenschap" geeft in zijn December
nummer van 1939 een aantal voorbeelden omtrent wiskundigen, waar
van we er hier enkele laten volgen: 

De vroegere zwerver en verkoper van sigaretten en lucifers in de 
straten van Leningrad Christianowitsj, is thans doctor in de natuur- en 
wiskunde en corresponderend lid van de Academie van Wetenschappen. 
De 20-jarige mathematicus Kantorowitsj bekleedt een professoraat in 
de wiskunde aan een van de hogescholen van Leningrad, Pontragin, 
die reeds op 15-jarige leeftijd zijn studies aan de hogeschool begon, 
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ontwikkelde zich tot een van de knapste wiskundigen. 
Het is daarbij niet alleen merkwaardig, dat vroegere zwervers, 

herdersjongens en kinderen van arbeiders en boeren zich de hoogste 
vormen van wetenschap eigen maken, maar vooral ook verrassend is 
de snelheid waarmede dit onder gunstige omstandigheden mogelijk 
blijkt. Hoeveel talenten, die onder de oude verhoudingen verloren 
gingen, nu voor de gemeenschap worden vrij gemaakt, kan men moeilijk 
vaststellen, maar men dient te bedenken, dat ook de vrouwelijke helft 
van de mensheid aan dit proces ten volle gaat deelnemen. 

Het proces zou echter ternauwernood mogelijk zijn geweest, althans 
zeer veel meer tijd hebben gevergd, indien niet een aantal van de 
oudere geleerden uit een vorige periode daaraan hadden meegewerld. 
Zowel door het voortzetten van hun vroegere studies en experimenten, 
als door het deelnemen aan de opleiding van de nieuwe generatie 
hebben deze intellectuelen er zeer veel toe bijgedragen, de wetenschap 
en ervaring van eeuwen aan het nieuwe leven en de nieuwe cultuur 
dienstbaar te maken. 

Hun taak was niet altijd gemakkelijk. Een zeker wantrouwen bij 
henzelf ten opzichte van het nieuwe en bij het nieuwe geslacht ten 
opzichte van de oudere generatie en de oudere wetenschap verminderde 
vaak de vruchtbaarheid van hun werk. Maar de bolsjewistische partij 
heeft steeds getracht het leven en werken van deze geleerden te 
vergemakkelijken en hen op alle manieren te helpen om zich in de 
nieuwe verhoudingen te oriënteren. De beschikking over alle hulp
middelen voor wetenschappelijke onderzoekingen werd daarbij in ruime 
mate verzekerd. Deze geleerden kwamen dan ooi, wel onder de indruk 
van de grote inspanning, die men zich getroostte om de beste labora
toria en de nieuwste instrumenten te hunner beschikking te stellen. 
Woon- en studieruimte, clubs voor geleerden, rusthuizen en sanatoria 
stonden steeds voor hen open. Maar de grote moeilijkheid was: het 
bereiken van een voldoende geestelijke aanpassing aan het nieuwe, 
aan de veranderde instelling van de wetenschap ten opzichte van 
levensbeschouwing en praktijk. 

Vele jaren na de Octoberrevolutie bleef de Academie van Weten
schappen in Leningrad een vrijwel afgesloten groep, waar slechts 
weinig van het nieuwe leven doordrong. De jongere generatie en het 
nieuwe wetenschappelijke leven ontwikkelden zich toen in een afzon
derlijke "Communistische Academie" in Moskou, maar dit was op den 
duur een ongewenste toestand. Zodra dan ook een aantal weten
schappelijke krachten zich in en door deze Communistische Academie 
hadden ontwikkeld, werd op revolutionaire wijze besloten deze instel
ling te liquideren en de Academie van Wetenschappen met nieuwe 
krachten uit te breiden. Zij werd daarbij naar Moskou verplaatst en 
tot het middelpunt gemaakt van alles wat zich op de verschillende 
gebieden van wetenschap in de Sowjet-Unie afspeelt. 

Deze nieuwe leden van de Academie van Wetenschappen, die 
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voor een goed deel uit de revolutionaire beweging voortkwamen, moes
ten nu maar eens tonen, dat zij op wetenschappelijk gebied met de oude 
generatie konden wedijveren en haar konden beïnvloeden, zoals zij 
ook omgekeerd de invloed van de oude en ervaren vakgeleerden moesten 
ondergaan. Het oude stof van veel archieven werd opgewaaid, de jonge 
geleerden moesten heel wat concrete vakkennis in zich opnemen om 
met de ouden op voet van gelijkheid te kunnen samenwerken en ... de 
studie van Marx en Lenin, van het historische en dialectische materia
lisme werd door de oudere generatie met ijver beoefend, al was het 
maar om een gemeenschappelijke taal te vinden met de nooit rustende, 
sterk critische, nieuwe collega's. 

Voor sommigen echter werd het dialectisch-materialisme een soort 
openbaring, juist bij de beoefening van hun speciale tak van weten
schap. Anderen kregen een nieuw begrip van de rol van de praktijk 
als drijfkracht voor de ontwikkeling van de wetenschap en konden 
zich opwerken tot een beter inzicht van wat de dialectiek verstaat 
onder "eenheid van theorie en praktijk". Weer anderen werden mee
gesleept door het feit van de definitieve overwinning van het socia
lisme in de Sowjet-Unie en de vereenzelviging daarvan met het nieuwe 
begrip "vaderland". 

Hoe dit zij, er kwam een nieuwe geest ook onder vele oudere 
geleerden, die de gehele ontwikkeling in de Sowjet-Unie hadden 
doorleefd, en daarmede een vruchtbaarder samenwerking tussen hen 
en het nieuwe opkomende geslacht van Sowjetgeleerden. 

Discussies als die over Darwinisme en Genetica, waarover in het 
Januari-nummer van "Politiek en Cultuur" het een en ander is 
gezegd, getuigen van deze nieuwe geest, die wel vol is van scherpe 
kritiek, doch niet minder van wederzijds begrijpen en beïnvloeden. 

Vijanden van de Sowjet-Unie noemen dit de "conscriptie" van de 
wetenschap door de partij, of jammeren over de ondergang van de 
"vrijheid" van de wetenschap en dergelijke meer, maar het betreft 
hier een zeer gezond en uiterst belangrijk proces in de ontwikkeling 
van de wetenschap en van de beoefenaars der wetenschap naar een 
werkelijke bevrijding uit de nauwe banden van het verleden. Het 
betekent het overwinnen van de burgerlijke, formele vrijheid door de 
vrijheid voor allen, niet alleen om kennis te verzamelen, maar ook 
om deze "stelselmatig voor bepaalde doeleinden in werking te 
stellen" (Engels). Het is ermee als met de burgerlijke demokratie, die 
door de proletarische demokratie op een hoger plan wordt overwonnen. 

Wellicht kan men deze veranderingen niet beter belichten dan door 
een geleerde van de oude school. Prof. D. N. Kasjkarow, aan het 
woord te laten, waar hij deze veranderingen bij zichzelf beschrijft 
in een artikel: Mijn weg naar het Bolsjewisme. 

Het betreft hier een geleerde, die voor de revolutie liberaal was, 
maar zich als zodanig revolutionair t.o.v. het oude tsarisme gevoelde. 
Hij had sympathie voor allerlei revolutionairen, zonder daarbij onder
scheid te maken tussen een z.g . ..legale marxist" als Stroewe en een 

219 



S. J. RUTGERS WETENSCHAPPELIJKE WERKERS 

22() 

werkelijke revolutionair als Bauman, waarvan onze professor de be
grafenisdemonstratie bijwoonde. Hij was aanhanger van het Darwi
nisme en zijn opvattingen over de evolutieleer hadden onder invloed 
van zijn leermeester Timirjasew een materialistische inslag. 

Maar, zegt hij: .. Evenals mijn tijdgenoten was ik opgevoed in de 
formele logica en mijn opvattingen van de wetenschap waren acade
misch. De wetenschap om de wetenschap. Er bestond bij mij generlei 
neiging tot verband met de praktijk". Als voorbeeld geeft hij het 
schrijven van een dissertatie. Zijn professor brengt hem bij een aquarium 
met vissen. Daarin bevinden zich o.a. een twintigtal vertegenwoordigers 
van een bepaalde vissenfamilie. En aangezien de professor verklaart, 
dat over de skeletten van deze vissoort nog weinig is geschreven, 
wordt de bouw van dit skelet het onderwerp van een uitvoerige en 
geleerde dissertatie, waarvoor zelfs een reis naar Europa wordt onder
nomen. 

Na de revolutie werkt Prof. Kasjkarow o.a. in 1922-1923 in Midden
Azië, waar hij een lezing houdt over het thema: De Wetenschap om 
de Wetenschap. Het daarop volgende dispuut brengt hem toch reeds 
eenigszins aan het weifelen. Zijn opvatting, dat hij aan de Oesbeken 
de Europese cultuur moest brengen, zonder begrip te hebben van 
het historisch-dynamische karakter van iedere cultuur, berokkende 
hem het verwijt van Grootrussisch chauvinisme, hoewel hij het toch 
erg goed met de Oesbeken meende en hij zijn leerlingen-Oesbeken 
geheel op voet van gelijkheid behandelde. 

Zijn mechanische opvatting toonde hij in het vraagstuk van de 
invloed van het klimaat op het leven van de mensen en de maat
schappelijke verhoudingen. Hier ontbrak elk juist begrip omtrent de 
invloed van de geschiedenis, de economie, de klassenverhoudingen en 
de koloniale politiek van het tsarisme. Een discussie na een voor
dracht over dit thema verbitterde hem eerst, doch een bespreking met 
een van zijn professoren-collega's daarna, maakte hem veel duideijlk 
en hij begon reeds burgerlijke schrijvers over de rol van het klimaat 
te critiseren. 

Toen hij in 1929 een voordracht zou houden in Tasjkent over .. Het 
ontstaan der soorten" en de betel{enis van de leer van Danvin voor de 
biologie, besprak hij dit onderwerp met een aantal medewerkers en 
deze hielpen hem het vraagstuk meer dialectisch te beschouwen. 

Langzamerhand bracht zijn werk hem in nauwer contact met de 
praktijk. De Middenaziatische bonttrust nodigde hem uit de vraag 
te bestuderen, of de gele eekhoorn bruil,baar zou zijn voor het ver
vaardigen van bont. Tezamen met studenten trok hij erop uit en moest 
een reeks praktische voorstellen uitwerken. Dit bracht hem in aan
raking met de concrete vraag van de strijd om het bestaan van deze 
diersoort en de invloed daarvan op haar. Het dynamische, dialectische 
element trad op de voorgrond en begon een sterke invloed te krijgen 
op de inzichten van Prof. Kasjkarow. Hij schrijft :.,Dit werk voerde 
mij van de systematica, waarmee ik mij vroeger had beziggehouden, 
naar de studie van de levensvormen van levende wezens en hun 
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strijd om het bestaan." En verder: "De studie van de soorten in hun 
dynamische ontwikkeling, in hun tegenstellingen tot het omringe11de 
milieu, hun aanpassingen aan deze veranderlijke omgeving toonde, dat 
deze ontwikkeling in wezen dialectisch was. Mijn werk veranderde 
daarbij tevens, hoewel niet plotseling, mijn algemene politieke 
inzichten". 

Ook de belangstelling voor de woestijn, die oorspronkelijk zuiver 
academisch tot uiting was gekomen in de studie van planten en dieren 
in enkele woestijngebieden van Midden-Azië, heeg een nieuwe inhoud 
toen de Sowjet-autoriteiten overgingen tot het stichten van een reeks: 
woestijnonderzoekingstations. De Bolsjewiki stelden daarbij dadelijk 
als doel de woestijn te overwinnen, aan zich dienstbaar te maken, 
Daarmede ontstond ook voor Prof. Kasjkarow een geheel andere ver
houding tot de woestijn. Vroeger had hij zich tot voorbeeld genomen 
werken van het Franse Instituut ter bestudering van .. Zwart Afrika", 
werken, die geheel doordrongen waren van academische wetenschappe
lijkheid. Thans nam hij deel aan moeilijke expedities in 1933 en 1934, 
die in het teken stonden van de verandering van de woestijn tot nut 
van de mensen. Planten en dieren moesten worden gekweekt, nieuwe 
verhoudingen geschapen, die grote delen van de woestijn in nuttige 
weideplaatsen veranderden. 

Zo kwam Prof. Kasjkarow in aanraking met een reeks van jongere 
Sowjet-geleerden, die door hun omgang met hem en door de disser
taties, die zij gedeeltelijlc onder zijn leiding verdedigden, een grote 
invloed op hem uitoefenden. De problemen, die de professor op 
zijn colleges behandelde, veranderden geheel van karakter. Zij waren 
meer met de praktijk verbonden, voor zover zij zich bezighielden 
met de invloed van klimaat en levensomstandigheden op de teelt van 
schapen en kippen, op het vormen van weidegronden en bossen, of 
op de vraag welke mogelijkheden in bepaalde rayons bestaan voor de 
ontwikkeling van reeds aanwezige of in te voeren plant- en diersoorten. 
Daarnaast omvatte zijn programma van voordrachten het grote Darwi
nistische probleem van het ontstaan der soorten, waartoe met een aantal 
andere leerstoelen van dezelfde universiteit werd samengewerkt. 

Interessant is, hoe deze veranderde opvattingen in de wetenschappe
lijke arbeid van Prof. Kasjlmrow van invloed waren op zijn overige 
leven. Terwijl de professor er vroeger niet aan dacht aan demonstraties 
mee te doen, schrijft hij: "Nu begroet ik met voldoening de feest
dagen van de 1ste Mei en de 7de October; ik marcheer met vreugde 
in de gelederen tezamen met de jeugd; niet aan een demonstratie deel 
te nemen, zou voor mij een teleurstelling zijn". Zijn verhouding tot 
de studenten is een geheel andere geworden en terwijl hij vroeger 
niets wilde weten van praktisch werk in de vacanties, is hij daarvan 
nu een hartstochtelijk voorstander en neemt er gaarne aan deel. 

Prof. Kasjkarow deelt dan mede, dat hij na het proces tegen de 
saboteurs zijn solidariteit met de Communistische Partij openlijk uit
sprak en tot de groep van sympathiserenden toetrad. Thans is hij er 
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trots op en stelt er een eer in kandidaat-lid van de partij te zijn: "I!, 
voel mij gelukkig in het besef. dat mij alles duidelijker is geworden 
en dat de tegenstrijdigheden, die mij verscheurden zijn overwonnen 
en ik begin alles: de natuur, de mens en de geschiedenis te beschouwen 
in het licht van de zegevierende leer van Marx-Engels-Lenin-Stalin. 
Ik ben gelukkig, dat ik in de rijen van de machtige partij van de 
Bolsjewiki ben opgenomen en dat il, niet alleen maar toeschouwer 
ben van hun overwinnend voortschrijden in de geschiedenis. Alleen 
één ding spijt mij: dat ik daartoe niet vroeger ben gekomen". 

Ten slotte merkt de schrijver op, dat hij alleen over zichzelf heeft 
verteld. ..Maar ik ben geen uitzondering. Rondom zie ik arbeids
collega's, waarvan de grote meerderheid dezelfde weg opgaat." 

Zo betekenen de nieuwe verhoudingen in de Sowjet-Unie niet alleen 
de bevrijding van de ongetelde massa's, die vroeger van elke weten
schappelijke ontwikkeling waren verstoken, maar ook van de oudere 
generatie van geleerden, die bevrijd worden uit de geestelijke gebonden
heid van het verleden en tot bewuste, opgewekte bouwers van de 
toekomst worden. 



Buitenlands Overzicht 

TURKIJE VOOR DE KEUZE 
door 

Mr. A. JACCBS 

Nauwelijks was op 12 Maart j.l. de Vrede van Moskou gesloten en 
daardoor het gevaar van uibreiding van de Europese oorlog tot Noord
Europa kleiner geworden, zo niet geheel verdwenen, of men kon in 
de Engelse bladen onder zware opschriften lezen, dat "thans aller 
ogen gericht werden naar het Nabije Oosten", en met name dan naar 
Turkije. Nu zou er misschien geen reden zijn om deze pleizierige ogen
richterij als meer dan een loze manoeuvre te beschouwen, als er niet 
een officiëler symptoom was van de broeiïng in die hoek van de wereld. 
Te weten een alarmerende rede, twee weken tevoren (op 29 Februari) 
gehouden door den Turksen premier dr. Refik Saydam, waarin hij 
betoogde, dat "de crisis thans voor Turkije' s deur stond" en dat zijn 
land "na een jaar van grondige militaire voorbereiding paraat was 
voor alle gebeurlijkheden". 

Een politicus zegt zulke verontrustende woorden niet klakkeloos en 
zomaar losjesweg. Hij bedoelt er iets mee, ook al wordt die bedoeling 
niet nader aangegeven en al zijn de woorden voor verschillende uit
legging vatbaar. Als men wil bevroeden wat de bedoeling zijn kán, 
en dan tevens, waarom de Britten hun ogen richten naar het Nabije 
Oosten, dan dient men om te beginnen Turkije' s jongste geschiedenis 
vóór zich te zien, een geschiedenis die veel verduidelijken kan. 

Na twee eeuwen lang (midden 15de tot midden 17de eeuw) een 
echte grote mogendheid te zijn geweest, doorgedrongen tot diep in 
Europa, zag het Osmaanse Rijk (zoals Turkije toentertijd veelal werd 
genoemd) zijn macht in de t8de eeuw door vele nederlagen steeds 
meer tanen, en in de 19de eeuw was Turkije de "zieke man" ge
worden onder de Europese mogendheden. Niet dat de omvang van het 
rijk toen reeds zo sterk geslonken was als in onze tijd. Nog altijd 
beheerste de sultan in zijn paleis aan de Bosporus, althans in naam, 
vrijwel heel de Balkan en nagenoeg geheel Voor-Azië, Arabië inbe
grepen, en grote brokken van Noord-Afrika, en de vele eilanden in 
het Oostelijk bekken van de Middellandse Zee. Maar het was in elk 
opzicht een wankele overheersing. Het T urbe volk, een kleine gezonde 
boeren-gemeenschap op de hoogvlakten van Anatolië, ondervond maar 
weinig minder de zware druk van een feodaal corrupt regime, dan 
de vele andere volken in drie werelddelen, die onder de heerschappij 
van de voos-geworden wereldmacht te Constantinopel (het huidige 
Istamboel) moesten leven. Griek en Roemeen, Serviër, Bulgaar en 
Albanees, Koerd en Armeniër, Egyptenaar en Arabier, zij moesten 
bestaan onder een bewind, dat in zijn hogere regionen vele beulen 
telde, een aantal hoofse voorname lieden en somwylen een enkel 

223 



Mr. A. JACOBS TURKIJE VOOR DE KEUZE 

224 

genie, onder een bewind, dat den enkeling uit de onderdrukte be
Yolkingsgroepen (mits hij Mohammedaan was) menigmaal de fraaiste 
kansen op carrière bood, maar dat die groepen, in haar geheel genomen, 
telkens weer dwong de verzenen tegen de prikkels te slaan. 

ENGELSE KRUKKEN 

Caricaturisten beeldden dien .. zieken man" af als een heer op leeftijd, 
ietwat sip ldjkend, een heer met een baard en een hoge fez op het 
hoofd. en leunend op krukken. Welnu, die krukken waren van Engelse 
makelij. Toen het Osmaanse Rijk in de neer was, toen de onder
drukte volken hun spieren spanden om het juk van Constantinopel 
af te werpen ,toen het uiteenvallen van het rijk, dat zichzelf overleefd 
had, een logische en natuurlijke ontwikkeling geworden was, toen 
werd die ontwikkeling zolang mogelijk door Engeland gestuit. 

Zeker, aan zedepreken tegen de Tukse dwingelandij, met name omdat 
deze ook anti-Christelijk was, heeft het in Engeland nooit ontbroken. 
En als een brok door de Turken overheerst gebied, uit het rijksverband 
losbrekend, meteen onder Britse invloed kon geraken - zoals Grieken
land, zoals Egypte - dan heeft, uiteraard, Londen zich nimmer 
verzet. Maar èn in Europa èn in Voor-Azië schraagde Engelands 
politiek de macht der sultans, telkens wanneer andere landen, met 
name het tsaristische Rusland en de Habsburg-monarchie, met de 
invloed-buit dreigden te gaan strijken. 

Vooral tegen de machtsuitbreiding van Rusland kantte zich telken
male de Britse politiek. En aan gelegenheden om in te grijpen ontbrak 
het waarlijk niet. In 150 jaar tijds - van 1768 tot 1918 - zijn er in 
totaal zeven oorlogen geweest tussen Rusland en Turkije. Zulk een 
oorlog was het deel van elke generatie. Men kon in die tijd waarlijk 
van een erf-vijandschap spreken. Nu eens werd er op en om de Balkan 
gestreden, dan weer in en om Armenië, en steevast ook op de Zwarte 
Zee. Het Russische tsarisme droomde van de verovering van Con
stantinopel. Sympathieën met de door den Sultan onderdrukte Slavi
sche Christenvoll(en op de Balkan speelden een rol en boden altijd 
een voorwendsel. 

Het krachtdadigst ten gunste van den .. zieken man" greep Engeland, 
tezamen met Frankrijk, in, door den Krimoorlog ( 1853-1856). Doch 
minstens zozeer zette het Rusland de voet dwars op het Congres van 
Berlijn ( 1878). Tijdens een opstand der Slaven op de Balkan was 
Rusland tegen T urldje ten oorlog getogen en had het g·edwongen de 
vorming van een Groot-Bulgarije toe te staan, waardoor de Russische 
invloed zich tot het Oosten van de Middellandse Zee zou uitstrekken. 
Het Congres van Berlijn .. herstelde het evenwicht". Bulgarije werd 
ingekrompen, en de leider der Britse buitenlandse politiek Lord Beacons
field (Oisraeli) kwam naar Londen terug, snoevende op een .. vrede 
met ere". Rusland kreeg .. als vergoeding" het gebied van Kars (Oost
Turkije), Engeland .,als beloning" het eiland Cyprus. Zo ongegeneerd 
kon er toen reeds met het vermolmde Turkije worden omgesprongen. 
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De 20ste eeuw voltooide de ondergang. Een nieuwe imperialistische 
tegenstelling: Engeland-Duitsland, had de oude: Engeland-Rus
land. op de achtergrond geschoven. Het instortende Turkije stutten 
hield van lieverlee op een doel der Britse politiek te zijn. Engeland 
en Frankrijk, stonden veeleer Italië toe, Libye (Noord-Afrika) te ver
overen en wonnen, mede hierdoor, de steun van Rome. De Balkan
volken, gesteund door Rusland, bevrijdden zich. En toen de Sultan 
bovendien na het uitbreken van de wereldoorlog, Duitslands zijde 
koos, was het pleit beslist. Aan het eind van die oorlog had het 
Osmaanse Rijk, zoals de wereld het vier eeuwen had gekend, opge
houden te bestaan. Engeland en Frankrijk hadden er de laatste niet
T urkse delen afgepeld, in de vorm van mandaten. 

VRIENDSCHAP MET MOSKOU 

Maar de ondergang van het rijk der sultans betekende tegelijkertijd 
de geboorte van een zelfstandig burgerlijk-nationaal Turkije. Onder 
de leiding van Moestafa Kemal Pasja, later genaamd Kemal Ataturk 
(d.w.z ... vader der Turken"), een man, die even ongebreideld was in 
zijn persoonlijk leven als een meester der zelfbeperking in de inter
nationale politiek. hervond Turkije, in een zware strijd tegen het Engelse 
imperialisme, zijn onafhankelijkheid. 

Het moderne Turkije ontstond. 
En tegelijk met dat moderne Turkije, ontstond- een nieuw element 

in de geschiedenis - de Turks-Russische vriendschap. Wat hen het 
meest bond: beider bestaan werd door Britse interventie bedreigd, en 
het jonge Sowjet-Rusland, dat zelf nog maar amper de boeien had 
geslaakt, die buitenlandse gendarmes het hadden aangelegd, hielp 
het jonge republikeinse Turkije zich denzelfden vijand van het lijf 
te houden. 

Sovjet-Rusland was, in Maart 1921, het eerste land, dat een verdrag 
met het verjongde Turkije sloot. Moskou zag af van oude voorrechten 
en van oude vorderingen; het gaf vrijwillig den Turken het gebied 
van Kars terug. Er ontwikkelde zich een levendige handel. 

Jaartallen lmnnen de etappes aangeven van deze vriendschap. 
1925: Te Parijs sluiten de twee landen een vriendschaps- en neutrali

teits-verdrag voor drie jaar. 
1928 en 1929: Het vriendschapsverdrag wordt verlengd. 
1931: Russisch-Turks vlootverdrag: men zal elkander van de aan

bouw op de hoogte houden. 
1931 en 1935: Verlenging van het vriendschapsverdrag, in laatst

genoemd jaar tot 1945· 
En daartussendoor enige overeenkomsten op economisch gebied. 

AARZELINGEN 

Wie bij het aanschouwen van dit alles de hoop ging koesteren, dat 
door die zeer wezenlijke vriendschap met de Sowjet-Unie Turkije's 
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buitenlandse politiek eens en voor al was vastgelegd, verloor één be
langrijke factor uit het oog, en wel deze, dat Turkije, zelf een kapitalis
tisch land, binnen de sfeer der kapitalistische staten was gebleven en 
dat dus steeds het gevaar bleef, dat de Turkse bourgeoisie zich door 
een of meer hunner zou laten meezuigen. Hoe reëel dit gevaar is, heeft 
men in het jaar, dat achter ons ligt, kunnen zien. 

Ook tevoren reeds waren er, vooral van Britse kant, pogingen ge
daan om Turkije de anti-Russische, anti-communistische koers te laten 
volgen. Die pogingen werden eensdeels bemoeilijkt doordat er- hoewel 
Frankrijk kort na de Sowjet-Unie eveneens het nieuwe Turkije erkende 
- jarenlang een Frans-Turkse wrijving bleef bestaan ten gevolge van 
Turkse aanspraken op het gebied van Alexandrette, dat tot het Franse 
mandaat Syrië behoorde; maar anderzijds werden zij vergemakkelijkt 
doordat er naast de Brits-Russische tegenstelling ook een Brits
Italiaanse tegenstelling ontstond en de Turken de Italiaanse expansie
zucht meer dan elke andere moesten duchten. Hadden immers tijdens 
de wereldoorlog Engeland en Frankrijk de Italianen niet een deel van 
Klein-Azië beloofd? 

Terwijl Frankrijk, en vooral ook Duitsland, streefden naar inniger 
economische betrekkingen met Turkije, nam Engeland meer en meer 
de 19de-eeuwse politiek weer op en stelde het zich ten doel. Turkije 
weer tot een pion te maken in de strijd tegen Rusland, een strijd, die 
- de interventies na de Grote October-Revolutie hadden het al aan
getoond - een veel verbetener karakter, immers een klasse-karakter, 
zou krijgen dan ooit tevoren. 

Het bezoek. dat Sir Frederick Field, de opperbevelhebber der Britse 
Middellandse Zee-vloot, in 1929 aan Istanboel en Ankara bracht, was 
al een veelbetekenend symptoom. Een later koninklijk bezoek zou nog 
meer betekenend worden. Op een handelsverdrag in 1935 volgde een 
Brits bewapeningseredict in 1938. De Duits-Russische overeenkomsten 
enerzijds, het uitbreken van de Europese oorlog anderzijds, stelden 
Turkije opnieuw voor de vraag, welke politiek het definitief zou gaan 
voeren. Zowel met de Sowjet-Unie als met Engeland en Frankrijk 
onderhandelden de Turken over een verbond. Eerstbedoelde onder
handelingen, te Moskou, faalden, de andere, te Anlmra, slaagden. 
Waarom faalde de een, hoe slaagde de ander? 

De oorzaken van het mislukken der Moskouse besprekingen zijn 
door Molotow in zijn rede van 31 October duidelijk uiteengezet: 

.. De onderhandelingen, zo deelde hij mede, liepen over een verbond, 
dat beperkt zou blijven tot de Zwarte Zee en de zee-engten, die erheen 
leiden (Dardanellen en Bosporus). De Sowjet-Unie wenste echter, 
dat dit verbond haar niet in een conflict met Duitsland zou kunnen 
brengen. en dat Turkije geen oorlogsschepen van andere dan Zwarte 
Zee-mogendheden in die zee zou toelaten. Beide voorwaarden werden 
verworpen. Turkije liet zich door Engeland en Frankrijk in de oorlogs
sfeer trekl,en. Of het daarvan nog eens berouw zal hebben, zo zeide 
Molotow, is niet te voorspellen. Turkije heeft zich thans in tegenstelling 
tot de houding der Sowjet-Unie, de handen gebonden. Maar dit belet 



Mr. A. JACOBS TURKIJE VOOR DE KEUZE 

de Sowjet-Unie niet, vredespolitiek te blijven voeren, óók in het Zwarte 
Zee-gebied." · 

HET PACT VAN ANKARA 

Hoe had Turkije zich de handen gebonden? Het had op 19 October, 
één dag na de mislukking te Moskou, zijn afspral,en met Londen en 
Parijs behachtigd door het verbond van Ankara, dat werd vooraf
gegaan en terstond gevolgd door militaire besprekingen met de ge
allieerde generaals in het Nabije Oosten, Weygand en Wavell. Dit 
verbond van Ankara gaat ver. Het treedt in werking, als Turkije wordt 
aangevallen door een Europese mogendheid; als een aanval door een 
Europese mogendheid (lees Italië) oorlog veroorzaakt in het Middel
landse Zee-gebied, waarbij hetzij Engeland-en-Frankrijk hetzij Turkije 
betrokken worden; en als Engeland-en-Frankrijk Griekenland of 
Roemenië te hulp moeten komen, helpt Turkije méé. 

Bij dit verdrag maakten de Turken evenwel één belangrijk voor
behoud: het zou hen nooit ofte nimmer kunnen dwingen, oorlog te 
voeren tegen de Sowjet-Unie. 

Welke plannen men evenwel in Engeland koestert, dat bleek uit 
een opzienbarend artikel, dat op 2 Januari 1940 in de conservatieve 
.. Daily T elegraph" verscheen, en waarin ronduit gezegd werd, dat als 
de nood aan den man kwam, Turkije zich aan zijn voorbehoud niet 
behoefde te storen en toch gerust mèt de geallieerden tegen de Sowjet
Unie zou kunnen vechten. De minachting voor de souvereiniteit der 
kleine staten in het Nabije Oosten sprak ook nog uit een andere passage 
in bedoeld artikel. Indien, zo heette het, in de lente een conflict in 
Voor-Azië ontstaat en als Iran (Perzië) dan Engeland niet te hulp 
roept, dan zal "een formule, beantwoordend aan het volkenrecht, ge
vonden moeten worden om op Perzisch gebied de vereiste maatregelen 
te nemen om deze vitale plek {lees: de olievelden) tegen een Russischen 
aanval te beschermen." 

VOOR EEN BESLISSING? 

Twee stromingen lijken zich thans in Turkije af te tekenen. De ene 
stroming, die "de crisis voor de deur ziet", schept de mogelijl,heid, 
dat Turkije zich door Engeland en Frankrijk in een oorlog tegen de 
Sowjet-Unie laat sleuren. Maar die mogelijkheid is nog geen waar
schijnlijkheid en stellig geen zekerheid. Men werkt van Britsen en 
Fransen kant met een nieuw lokaas: de Toeranische stamverwantschap 
tussen de Turken en sommige bevolkingsgroepen in T ranslmukasië, 
met name de Azerbeidzjanen, en spiegelt Turkije nieuwe imperia
listische mogelijkheden voor, ditmaal in de richting van Bakoe's olie
bronnen I Maar nog altijd is er een redelijke kans, dat te Ankara de 
tweede stroming het wint. De stroming, die enerzijds blijk geeft van 
een helder inzicht in de risico's, welke een conflict met de Sowjet-Unie 
voor Turkije kan meebrengen, en die anderzijds beseft, wat de Sowjet
Unie tot dusver voor Turkije's vrijheid en ontwikkeling beteekend heeft 
en nog beteekenen kan. 
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OVER DE STAAT 
door 

KO BEUZEMAKER 

I. 

Op het ogenblik wordt weer op allerlei manieren gesproken over het 
vraagstuk van de staat. 

In het bizonder de sociaal-democratische leiders spreken veel hierover. 
Zij stellen de fascistische dictaturen op één lijn met de proletarische 

dictatuur, spreken over "dictatuur-staten", waarbij zij Duitsland, Italië 
en de Sowjet-Unie in één pot gooien en stellen daartegenover de democra
tische "rechtsstaat", die zoals zij het voorstellen, door de Engelse en 
Franse imperialisten verdedigd wordt. 

Om deze reden kiezen zij de zijde der Engelse en Franse imperialisten, 
die zoals zij zeggen voor de "democratie" strijden. 

Zij verdedigen verder hun deelname aan de nationale eenheid der bour
geoisie met een beroep op de "democratische staatsvorm". 

Dit alles maakt het nuttig het vraagstuk van de staat nog eens onder 
de ogen te zien. 

II. 

Het vraagstuk van de staat heeft in het werk der stichters van het 
wetenschappelijke socialisme een grote rol gespeeld. Marx verklaarde als 
het voornaamste in zijn werk, dat hij had aangetoond, dat "de klassen
strijd noodzakelijker wijze naar de dictatuur van het proletariaat leidt 
en dat deze slechts de overgang vormt tot de opheffing van alle klassen 
en tot een klassenloze maatschappij" 1), De leer van de dictatuur van 
het proletariaat vormt de hoeksteen van het Marxisme-Leninisme. 

Wat is de dictatuur van het proletariaat? Het is het overgangstijdperk 
tussen kapitalisme en communisme. Het is de proletarische staatsvorm. 

Hoe stelden Marx en Engels daarbij het vraagstuk van de staat? Marx 
en Engels hebben allereerst aangetoond, dat de staat pas optreedt als 
de maatschappij op een klassen-indeling gaat berusten, als er klassen 
optreden. In de oorspronkelijke, op stamgemeenschappen berustende samen
leving was er van een staat geen sprake, zoals bij sommige primitieve 
volken ook thans nog blijkt. 

Volgens Marx is de staat het "product en de uiting van de onverzoen
lijkheid der klassentegenstellingen, een orgaan van de klasse-heerschappij, 
een orgaan voor de onderdrukking van de ene klasse door de andere." 

Het is de schepping van een "orde" die de onderdrukking wettigt en 
vastlegt, doordat hij het conflict tussen de klassen bedwingt. Dientengevolge 
verandert de staat, in de maatschappelijke ontwikkeling, naarmate de 
klassenverhoudingen zich wijzigen. In het tijdperk der slavenhouders
maatschappij was de staat het onderdrukkingsapparaat in de handen 
der slavenhouders, in de feodale maatschappij het onderdrukkingsapparaat 
in handen der landheren-grondbezitters, de adel en de grondbezittende 
geestelijkheid. In het moderne kapitalisme is de staat het orgaan der 
heersende kapitalistische klasse tot onderdrukking der uitgebuite klassen. 

Marx en Engels tonen duidelijk, dat de staat noch zou hebben kunnen 
ontstaan, noch zich zou kunnen handhaven, indien een verzoening der 
klassen mogelijk ware. 

Zoals Engels zegt: 
"Op een bepaalde trap van de economische ontwikkeling, die 

noodzakelijk de splitsing van de maatschappij in klassen met zich 
meebracht, werd door deze splitsing de staat nodig." 

-----
1) Kar! Marx, Brief aan Weydemeyer, 5 Maart 1852. 
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En verder zegt Engels: 

"De tot dusver bestaande, zich in klassentegenstellingen be
wegende maatschappij had de staat nodig - d.w.z. een organisatie 
van de in elk tijdsgewricht heersende uitbuitende klasse, tot instand
houding van haar uiterlijke productie-voorwaarden, dus met name 
om de uitgebuite klasse op gewelddadige wijze onder de duim te 
houden in de door de bestaande productiewijze gegeven onder
drukkingsvoorwaarden (slavernij, lijfeigenschap, loonarbeid)." 

Dat is dus de opvatting van Marx en Engels over de staat, zij be
schouwen deze als de heerschappij der uitbuitende klassen. 

Hoe staat het daarmee in het moderne imperialistische tijdperk der 
kapitalistische maatschappij ? 

liL 

De sociaal-democratie laat de Marxistische opvatting over de staat los 
door het voor te stellen alsof deze definitie geldt tot de invoering der 
burgerlijke democratie, het algemene kiesrecht en het parlementaire 
systeem, de vrijheid van pers, organisatie, vergadering, enz., kortom de 
constitutionele democratie. Hierdoor heeft de staat verklaren de "theo
retici" van het reformisme, zijn klassekarakter verloren, want er is "gelijk 
recht voor ieder". 

In het Maart-nummer van "Socialisme en Democratie" vinden wij daar
van de openlijke erkenning. 

Immers, daar schrijftW.Banning in een polemiek met prof. Diepenhorst: 

"Gelijk heeft hij (prof. Diepenhorst) als hij zegt, dat de Neder
landse S.D.A.P. zich meer van Marx afwendt; hij zou ook wel 
verder kunnen gaan en zeggen, dat de paragraaf over de Staat 
in het beginselprogram 1937 de Marxistische staatstheorie nergens 
bevat." 

Op het moment dus, dat de staat, ook in Nederland, meer en meer 
tot een instrument in handen der bourgeoisie wordt voor een actieve 
imperialistische politiek, (Vlootplan) met alle consequenties van groter 
oorlogsgevaar, en anderzijds in verband daarmee de democratische rechten 
van het volk in steeds sneller tempo worden afgebroken, komt dus 
Banning vertellen dat de Marxistische theorie over het klasse-karakter 
van de Staat niet deugt! 

Het beginselprogram der S.D.A.P., zegt hij, verklaart het duidelijk: 
"De staat moet zijn een rechtsstaat die zijn taak vindt in het verwezen
lijken en krachtig handhaven van het recht." 

En deze kleinburgerlijke frase, die met de klassenverhoudingen en tegen
stellingen volstrekt geen rekening houdt, die een uitdrukking is van het 
standpunt van klassenverzoening inplaats van klassenstrijd, moet dan dienen 
om het Marxistische standpunt over de staat te vervangen en te be
mantelen, dat de sociaal-democratie voor de klasse-onderdrukking door 
de bourgeoisie is in Indonesië en in Nederland. 

Maar Engels heeft reeds in het vóór-imperialistisch tijdperk van het 
kapitalisme gezegd: 

"Niet alleen de antieke en feodale staten waren organen tot 
uitbuiting van slaven en lijfeigenen, maar ook de moderne parle
mentaire staat is een werktuig tot uitbuiting van de loonarbeid 
door het kapitaal." 

Het is natuurlijk juist, dat het kapitalisme, dat de moderne arbeiders
klasse heeft voortgebracht, daarmee ook de kracht der arbeidersklasse 
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deed groeien, hetgeen in het bloeitijdperk der kapitalistische ontwikkeling 
deze in staat stelde, zich in de overheersende kapitalistisch€ staten 
democratische rechten te veroveren en het parlementair systeem tot 
stand te brengen. 

Het is juist, dat de burgerlijk-democratische staatsvorm de arbeiders
klasse de gunstigste voorwaarden geeft om haar klaosenstrijd te voeren. 

Maar de burgerlijke democratie heft d~.; klassentegenstellingen niet op, 
heft het privaat-bezit der productie-middelen niet op, zij brengt daarom 
wel formele gelijkheid voor de wet, maar geen gelijke positie als maat
schappelijke producenten. De millionair heeft ~en stem, evenals de arbei
der. Maar de millionair kan met zijn rijkdom honderdduizenden stemmen 
kopen. 

Zoals Engels zegt: 

"In de democratische republiek oefent de rijkdom zijn macht 
indirect, maar des te zekerder uit." 

Of zoals Lenin zegt: 

"De democratische republiek is het best mogelijke, politieke om
hulsel van het kapitalisme." 

Zeer duidelijk verklaart Engels ook, "dat het algemeen kiesrecht slechts 
de graadmeter is van de rijpheid der arbeidersklasse. Meer kan en zal 
het in de huidige staat nooit zijn." 

Bovendien mag men niet vergeten, dat ook in het bloeitijdperk der 
kapitalistische ontwikkeling de burgerlijke democratie slechts in een aantal 
vooraanstaande kapitalistische staten tot stand komt, afgedwongen in de 
klassenstrijd, maar slechts op grondslag van de koloniale uitbuiting, van 
de openlijke, ongebreidelde onderdrukking van honderden millioenen mensen 
in de koloniën. 

IV. 

De imperialistische ontwikkeling schept echter in dit opzicht nieuwe 
verhoudingen. 

Hoe meer het imperialisme leidt tot imperialistische botsingen en 
imperialistische oorlogen, hoe scherper de klassentegenstellingen worden, 
hoe meer lhet voor het financierskapitaal onmogelijk wordt met de 
"normale" democratische methodes te regeren. Dit bleek reeds in een 
reeks staten direct na de Russische revolutie - de z.g. Randstaten, 
opgetrokken als een barrière tegen de Russische revolutie, waa,r de 
openlijke dictatuur der bourgeoisie heerste en de eerste vormen van 
fascisme optraden. 

Het bleek verder in de geschiedenis bij het totstandkomen van het 
Italiaanse fascisme, als openlijke dictatuur der bourgeoisie tegen de 
aanvallende proletarische massa-beweging in een revolutionaire situatie. 

Het bleek vooral bij het totstandkomen van de dictatuur van het 
Duitse nationaal-socialisme. 

"Het fascisme is, zoals Dimitrof zegt, de openlijke terroristische 
dictatuur van de meest reactionaire, meest chauvinistische, meest 
imperialistische elementen van het financierskapitaal." 

Het fascisme trad naar voren in die grote imperialistische staten, die 
openlijk naar de nieuwe gewelddadige herverdeling van de wereld streven, 
die met nieuwe imperialistische oorlogen een begin maakten en zich 
economisch, politiek en militair op de imperialistische oorlog instelden 
(Duitsland, Japan, Italië). Het fascisme vindt zijn voedingsbodem in de 
reactionaire elementen onder de burgerlijke krachten in de burgerlijke 
democratie, het vernietigt alle rechten der massa's en is een stap terug, 
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die toont hoezeer de kapitalistische klasseheerschappij tot een rem voor 
alle vooruitgang is geworden, De totalitaire staat van het fascisme is 
de staatsvorm van de naakte dictatuur der meer reactionnaire elementen 
van het financierskapitaaL Het fascisme toont daarbij echter de innerlijke 
zwakte der ondergaande heersende klasse; zoals Stalin het uitdrukt: 

"Het fascisme moet men niet alleen zien als een teken van 
zwakheid der arbeidersklasse en als het resultaat van het verraad 
der sociaal-democratie aan de arbeidersklasse, waarmee ze de weg 
voor het fascisme vrij heeft gemaakt. Men moet het eveneens be
schouwen als een teken van zwakheid der bourgeoisie - als een 
teken, dat de bourgeoisie reeds niet meer bij machte is om met 
de oude methodes van het parlementarisme en de burgerlijke demo
cratie haar heerschappij uit te oefenen, als gevolg waarvan zij 
gedwongen werd haar toevlucht te nemen tot terroristische rege
ringsmethodes - als een teken, dat zij niet meer bij machte is om 
op de grondslag van een vreedzame buitenlandse politiek een uitweg 
uit de tegenwoordige crisis te vinden, waardoor zij genoodzaakt 
werd haar toevlucht tot een oorlogspolitiek te nemen." 

Nu de voornaamste imperialistische machten in Europa aan de imperia
listische oorlog in haar tweede fase deelnemen, richt het financiers
kapitaal, de grote bourgeoisie in al deze landen (Frankrijk, Engeland) 
haar politiek in op de imperialistische oorlog en neemt zij haar toevlucht 
tot terroristische methodes, tot afbraak der democratie, tot de militaire 
dictatuur. En dit met hulp en steun van de sociaal-democratie en de klein
burgerlijke partijen, die lange tirades over de "democratische rechtsstaat" 
afsteken! 

Thans brengt het ondergaande imperialisme in alle voorname imperia
listische staten de min of meer openlijke dictatuur van het financiers
kapitaal, die zich van burgerlijk-democratische vormen niets meer aantrekt. 

Hiermee wordt de gehele misleidende propaganda der sociaal-democratie, 
haar kunstmatige en formele tegenstelling ,,democratie"-"dictatuur'", 
waarbij fascisme en communisme gelijkgesteld worden, ontmaskerd en 
wordt door de feiten zelf getoond, dat de vraag voor de arbeidersklasse 
zo komt te staan: kapitalisme of socialisme, kapitalistische dictatuur of 
proletarische dictatuur. 

V. 

Hoe hebben Marx en Engels het vraagstuk van de proletarische dictatuur 
gezien? 

Oorspronkelijk hebben zij gedacht, dat het proletariaat, wanneer het 
de macht van de bourgeoisie overnam, de staatsmachine zou kunnen 
overnemen en geleidelijk veranderen. 

Dat hebben alle vroegere revoluties gedaan, waarbij de ene uitbuitende 
klasse door de andere uitbuitende klasse verdrongen werd. 

De Commune van Parijs, waarbij in 1871 het Parijse proletariaat drie 
maanden de macht in handen had, gaf echter Marx en Engels aan de hand 
van de ervaring de overtuiging, dat dit in de proletarische revolutie niet 
mogelijk was. 

Op die grondslag brachten zij een verandering aan in het "Commu
nistische Manifest". In het voorwoord bij de uitgave van 1872 schrijven zij: 

"Inzonderheid heeft de Commune het bewijs geleverd, dat de 
arbeidersklasse de kant-en-klare staatsmachine niet eenvoudig in 
bezit kan nemen en voor haar eigen doeleinden in beweging 
brengen." 

Reeds April 1871, vlak na de Commune, had Marx aan zijn vriend 
Kugelmann geschreven, dat de Commune het bewijs leverde, dat de 
arbeidersklasse "niet de bureaucratisch-militaire machine uit de ene hand 
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in de andere kan overdragen, maar haar moet breken." 
En Marx toont aan in zijn boekje "De burgeroorlog in Frankrijk", dat de 

geschiedenis der Commune behandelt, dat de overwinnende arbeiders
klasse de kapitalistische staatsmachine moet stuk slaan. 

Waardoor moet zij vervangen worden? Zoals Marx zegt, door de 
"organisatie van het proletariaat als heersende klasse." 

Hoe zag deze organisatie er uit? 
Engels heeft het alle critici van het begrip "dictatuur van het proleta

riaat" toegeroepen, toen hij schreef: "Wilt ge weten, hoe de dictatuur 
van het proletariaat er uit ziet? Welnu, kijkt naar de Commune van Parijs." 

Inderdaad, de Commune van Parijs was de eerste vorm van de proleta
rische dictatuur. 

De Commune - zoals Marx schreef - moest niet een parlementair, 
maar een werkend lichaam zijn, voltrekkend en wetgevend tegelijk. 

De Commune van Parijs vernietigde het staande leger en schiep een 
volksleger. De Commune van Parijs bracht volledige verkiesbaarheid Pn 
afzetbaarheid van alle overheidspersonen, ook van de rechterlijke macht, 
zij bracht de volledige scheiding tussen kerk en staat. Alle ambtenaren 
van regering, politie, rechterlijke macht werden verkiesbaar en konden 
door de kiezers worden teruggeroepen, als zij hun plicht niet deden. 

Zo was de Commune de door de praktijk der proletarische revolutie 
geschapen vorm, waarin de economische bevrijding van de arbeid zich 
kon voltrekken, de eerste poging van de proletarische revolutie om de 
burgerlijke staatsvorm te breken en de proletarische staatsvorm te schep
pen, om deze te vervangen. Het is dan ook de les van de Commune van 
Parijs, die Lenin als voorbeeld heeft genomen voor de staatsvorm in de 
proletarische revolutie in Rusland. Lenin ging daarbij van de practijk uit, 
die de eerste Russische revolutie van 1905 voortgebracht had, n.l. de raden 
van arbeiders, de Sowjets. 

De Sowjets waren de uit de revolutie geboren machtsorganen voor de 
heerschappij der arbeidersklasse. De Russische revolutie van 1917 bracht 
de Sowjet-staat voort als vorm der proletarische staat, als belichaming der 
proletarische dictatuur. 

De proletarische dictatuur is een hogere staatsvorm dan de meest 
democratische burgerlijke republiek. 

Immers, zij is gebaseerd op de veranderde eigendomsverhoudingen, op 
het feit, dat de arbeidersklasse de uitbuiters onteigent, dat aan kapita
listen en grootgrondbezitters het bezit der productiemiddelen ontnomen 
wordt. 

Zoals Lenin zegt: 
"In de kapitalistische maatschappij hebben wij een beknotte, 

armzalige, onechte democratie, een democratie alleen voor de rijken, 
voor de minderheid. De dictatuur van het proletariaat zal voor het 
eerst een democratie voor het volk brengen, van de meerderheid, 
naast een noodzakelijke onderdrukking van de minderheid, van de 
uitbuiters." 

De proletarische dictatuur is nog een staatsvorm, d.w.z. een apparaat 
tot onderdrukking van de ene klasse door de andere. 

Maar het is reeds geen staat meer in de eigenlijke zin van het woord. 
Want terwijl de staat in handen van een uitbuitende klasse haar onder
drukkingsmetboden steeds verder volmaakt - en dat geschiedt onder het 
imperialisme het krachtigst - zal de dictatuur van het proletariaat dienen 
om als heerschappij der meerderheid de volledige opbouw van de klassen
loze maatschappij, van het socialisme mogelijk te maken, waarna zij, 
daar er in een klassenloze maatschappij geen staat nodig is, zal afsterven. 

In het verloop van de ontwikkeling, naarmate de groei van de socialis
tische opbouw toeneemt, wijzigt zich dus de proletarische dictatuur. 

Marx legde er reeds de nadruk op in zijn bestrijding der anarchisten, 
die de staat in een slag willen "afschaffen": 
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"Wanneer de arbeiders in de plaats van de dictatuur der bour
geoisie hun revolutionaire dictatuur stellen, om de tegenstand der 
bourgeoisie te breken, geven zij aan de staat een revolutionaire en 
voorbijgaande vorm." 

(artikel tegen de anarchisten, voor het eerst 
verschenen in "Neue Zeit" 1913-1914). 

En Engels had in zijn theoretische uiteenzetting over de staat reeds 
aangetoond: 

"De eerste handeling, waarin de staat werkelijk als vertegen
woordiger van de gehele maatschappij optreedt - het inbezitnemen 
der productiemiddelen in naam der maatschappij - is tegelijkertijd 
zijn laatste zelfstandige handeling als staat. Het ingrijpen van de 
staatsmacht in de maatschappelijke verhoudingen wordt op het 
ene gebied na het andere overbodig en slaapt dan vanzelf in. 
In de plaats van het regeren over personen komt het besturen 
van zaken en het leiden van pr0duktieprocessen. De staat wordt 
niet afgeschaft - hij sterft af." 

VI. 

De ontwikkeling van de Sowjet-Unie heeft in grote trekken deze door 
Marx en Engels voorziene dialectische ontwikkelingsgang bevestigd. 

Maar de ontwikkeling in de Sovjet-Unie, in de eerste unie van proletari
sche staten, heeft deze algemene opvattingen van Marx en Engels ook 
geconcretiseerd en verrijkt. 

De proletarische dictatuur was genoodzaakt, ter wille van de hegemonie 
van de arbeidersklasse bij het werk van de opbouw van het socialisme, 
aan de arbeidersklasse een zeker overwicht te geven boven de massa's 
der boeren, door hun meer plaatsen in de Sovjets te verzekeren en andere 
tijdelijke beperkingen in het kiesrecht toe te passen. 

Met de opbouw van het socialisme in de 5-jarenplannen, de vorming 
der boerenmassa's, arme- en middelboeren tot kokhosboeren bij vernieti
ging van de macht der koelakken, d.w.z. met het wegvallen van de 
klassen en van iedere uitbuiting, zodat alle Sovjetburgers tot socialistische 
producenten werden ,ontstond ed maatschappelijke basis voor de volledige 
socialistische democratie, de gelijkheid van alle Sovjet burgers, hun recht 
op arbeid en hun politiek recht op grondslag van algemeen, geheim en 
gelijk kiesrecht. (Sovjet grondwet van 1937). 

Dit alles voltrekt zich echter binnen het kader van de proletarische 
dictatuur. 

Thans ontwikkelt de Sovjet-Unie zich reeds in de richting van het 
volledige communisme. 

Maar de proletarische dictatuur blijft bestaan. 
Waarom sterft de staat niet af? 
Stalin heeft deze vraag in zijn referaat op het 18e congres der commu

nistische partij der Sovjet-Unie beantwoord. 
Hij zeide, d:at de stelling van Engels over het afsterven van de 

"staat" jU!ist is, maar onder twee voorwaarden, n.l. als men de vraag 
behandelt van uit het gezichtspunt van de binnenlandse ontwikkeling van 
een land, en de internationale factor buiten beschouwing laat - of wanneer 
men veronderstelt dat het socialisme reeds in alle of de meerderheid der 
landen overwonnen heeft. 

Daarop zet Stalin uiteen, dat in de Sovjet-Unie de zaak anders staat. 
De Sovjet-Unie is als enig socialistisch land omringd door de kapita

listische landen, bevindt zich te midden der kapitalistische omsingeling. 
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In zulk een land moet men de vraag van de staat concreet stellen. 
Daarom zegt Stalin: 

"Wij hebben thans een volkomen nieuwe staat, tot nu toe onge
kend in de geschiedenis en die, wat zijn vorm en functie betreft, 
aanzienlijk verschilt van de socialistische staat van de eerste fase. 

Zal de staat bij ons ook in de periode van het communisme 
blijven bestaan? 

Ja, hij zal blijven bestaan, wanneer de kapitalistische omsingeling 
niet zal zijn gelikwideerd, wanneer het gevaar van militaire aan
vallen van buiten niet zal zijn vernietigd. Hierbij is het duidelijk, 
dat de vormen van onze staat zich opnieuw zullen wijzigen, overeen
komstig de wijziging in de binnenlandse en buitenlandse situatie. 

Neen, hij zal niet blijven bestaan, hij zal afsterven, wanneer 
de kapitalistische omsingeling gelikwideerd zal zijn, wanneer ze door 
een socialistische omgeving zal zijn vervangen." 

(Stalin. Rede op het 18e Partijcongres Maart 1939). 

Hier wordt de vraag van het afsterven van de staat dus concreet 
gesteld, uitgaande van de huidige verhoudingen. 

En dit is te meer belangrijk, omdat hiermee de lotsverbondenheid van 
de proletarische staatsvorm in de Sovjet-Unie met de strijd der inter
nationale arbeidersklasse wordt aangetoond. 

Uit dit alles zijn de volgende conclusies te tr.ekken. 
De ontwikkeling in het socialistisch deel der wereld, in de Sovjet-Unie, 

schenkt de arbeidersklasse rijke ervaringen op het gebied van de proleta
rische staatsvorm en zijn ontwikkeling in het proces van de socialistische 
opbouw en de overgang naar het communismE'. 

De ontwikkeling in het kapitalistische deel der wereld toont niet een 
afname van het klasse-karakter van de staat, zoals de sociaal-democratische 
theoretici beweren, maar een verscherping van het klasse-karakter van de 
staat in handen der bourgeoisie. De "totalitaire" staat van het fascisme 
is de scherpste uitdrukking hiervan, de burgerlijk democratische staats
vorm neemt in de nieuwe imperialistische oorlog overal in sneller of 
langzamer tempo, de trekken van de openlijke burgerlijke en militaire 
dictatuur aan. 

Terwijl in de eerste etappe van de imperialistische oorlog, toen de 
fascistische aanvallers de vrede en de burgerlijke democratie bedreigden, 
door de arbeidersklasse gestreden moest worden voor het behoud van de 
vrede en voor de handhaving van de democratische vrijheden, allereerst 
tegen de fascistische bedreiging, heeft de tweede etappe van de imperia
listische oorlog, de strijd tussen de grote imperialistische machten, waarbij 
de Engelse en Franse imperialisten de drijvers naar voortzetting en 
uitbreiding van de oorlog zijn, de tegenstelling tussen fascisme en burger
lijke democratie op de achtergrond gedrongen. 

Met hun gepraat over de strijd voor de "democratie" bedekken de 
sociaal-democratische leiders hun steun aan de Engelse en Franse imperia
listen, hun hulp bij de afbraak der burgerlijke democratie en het optreden 
der openlijke burgerlijke dictatuur. 

De arbeidersklasse, die tegen de imperialistische oorlog strijdt, moet 
haar slagen richten tegen de kapitalistische klasse en haar dictatuur, in 
welke vorm deze ook optreedt, in de eerste plaats in het eigen land. 

Haar strijd gaat om de versterking van de positie der arbeidersklasse 
en de volksmassa's tegen het imperialisme en zijn bloedige oorlog. 

Daarin ligt de strijd voor de volksdemocratie, die al naar gelang van de 
politieke verhoudingen - men denke aan de verschillen in positie tussen 
de imperialistische staten en de koloniale en halfkoloniale landen - ver
schillende staatsvormen kan aannemen, maar ten slotte uitmondt in de 
proletarische dictatuur. 



SPORT IN MOBiliSATIETIJD 
door A. J. K. 

De mobilisatietoestand heeft ook voor de wereld der sporten, en in 
het bizonder voor de volkssport-beoefening, tal van nieuwe problemen 
opgeworpen, waarvan het ongetwijfeld de moeite loont, ze in ons 
tijdschrift de revue te laten passeren. 

We willen slechts terloops de aandacht vestigen op de slag, die de 
oorlog heeft toegebracht aan het bestaan van degenen, die de sport 
als beroep beoefenen. Internationale cracks op het gebied der wieler
sport, der bokssport, etc. vinden nauwelijks meer emplooi. 

Hoe verwoestend de uitwerking van de oorlog reeds op dit gebied 
is geweest, vertelde nog kortgeleden een medewerker van de .. Revue 
der Sporten". Hij besprak daarbij in het bizonder de toestand in 
Frankrijk en zijn oordeel luidde: .. De Franse (beroeps)-sport is op ster
ven na dood". Daarbij moet men bedenken, dat Frankrijk in vele op
zichten de bakermat van de beroepssport is geweest. Als de toestand 
daar zó moet worden gekarakteriseerd, kan men zich indenken, hoe de 
beroeps-sportbeoefenaren er in andere landen aan toe zijn. De 
beroepssport in Nederland, die, zwak ontwikkeld als zij reeds was, 
veel minder weerstandsvermogen had dan de Franse, is door de oorlog 
niet minder geknauwd. 

Maar wenden wij ons tot de grote massa der sportbeoefenaren, tot 
de arbeiders-voetballers, -korfballers, -boksers, etc. De mobilisatie heeft 
de sportverenigingen van een groot deel van hun spelersmateriaal 
beroofd. de jongens zijn onder de wapenen geroepen en her en der 
verstrooid. Noodcompetities werden ingesteld. die, zonder de kans op 
promotie en degradatie, weinig aantrekkingskracht blijken te bezitten 
op het publiek. Kapitalistische ondernemingen hebben, in ver
woede concurrentiezucht. enorme sportstadions opgericht. Maar het 
zijn geen indrukwekkende bouwsels, die van een bloeiend sportleven 
getuigen. Hun tienduizenden zitplaatsen blijven Zondag aan Zondag 
leeg en getuigen slechts van de diepgaande crisis, die de oorlog ook 
in het Nederlandse sportleven teweeg heeft gebracht. En dat treft 
hier dan de twee grootste sportverenigingen in den lande, die, met 
hun in vroeger jaren gekapitaliseerde inkomsten, wel tegen een stootje 
kunnen. Vraag echter niet wat al moeiten en zorgen er in de lagere 
regionen van het sportleven worden doorgemaakt T 

De arbeiders-sportverenigingen waren in den regel zeker niet sterk 
toegerust, om de slag van de mobilisatie op te vangen. In het officiële 
orgaan van de Amsterdamse Voetbalbond, .. De Sportweek", van 
11 Maart, heeft de voorzitter van een dezer arbeiders verenigingen, 
T.D.W., er nog eens de aandacht op gevestigd, dat de toestand van 
verschillende verenigingen vóór de mobilisatie en de strenge winter 
reeds funest was door het beruchte kwaad van de werkloosheid ... Wij 
maken het mee - schreef hij - dat het voor een werkloze nog te 
moeilijk is om 10 of 12 cent contributie te voldoen". 

Inderdaad is in de voorafgaande jaren de positie van tal van ver
enigingen door de werkloosheid uitermate verzwakt en in toenemende 
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mate was men gedwongen over te gaan tot liquidatie, in het gunstigste' 
geval tot fusie met andere, er evenmin rooskleurig voorstaande ver
enigingen. Mobilisatie van een groot aantal leden, instelling van nood
competities, verminderde publieke belangstelling (ook tengevolge van 
de toenemende duurte, die tot bezuiniging op uitgaven voor sport
genoegens dwingt) moesten zulke verenigingen wel uitermate zwaar 
treffen en voor vele een directe noodtoestand veroorzaken. 

Trouwens, men verheelt dit feit ook in leidende sportkringen niet. 
De voorzitter van de Amsterdamse Voetbalbond, de heer A. de 
Haan Azn. schreef in "De Sportweek": "Dit seizoen is ongetwijfeld 
het ergste, dat welke voetbalorganisatie dan ook sinds haar oprichting 
hier te lande gekend heeft. - dit noodlottig voetbalseizoen moet 
ernstige gevolgen hebben voor sommige verenigingen." 

Alleen met dit te constateren komen de noodlijdende voetbal
verenigingen natuurlijk niet veel verder. Van daadwerkelijke hulp 
hebben zij echter nog weinig gezien. Integendeel. men krijgt soms 
de indruk, dat sommige leiders van ons voetbal het niet zo verschrik
kelijk zouden vinden, wanneer er een aantal verenigingen gedoemd 
zouden zijn te verdwijnen. Zij dringen aan op fusie "als de enige 
oplossing om aan de dreigende ondergang te ontkomen", zoals de 
reeds eerder genoemde heer de Haan onbewimpeld te kennen gaf. 
Daartegen is van verschillende kanten zeer ter snede opgemerkt, dat 
het de taak van de leiders der voetbalbonden is, de verenigingen 
te helpen aan fusie en verdwijning te ontkomen. Daarvan bemerkt 
men echter niet veel. De overheid, van haar kant, is zeer gul met 
waarderende woorden voor het werk der sportorganisaties, zij laat 
nimmer na te verklaren, dat sportbeoefening een hoog cultureel goed 
is, maar verzuimt evenmin, als exploitante van sportterreinen, op tijd 
de kwitantie te presenteren voor de hoge bedragen, die zij als huur 
voor deze terreinen verlangt. 

Het is dan ook geen wonder, dat er in vele sportbonden een terug
gang van het ledental wordt geconstateerd, d.w.z. een afname van 
het aantal sportbeoefenaren en daarmee een achteruitgang van de 
lichamelijke opvoeding in ons land. In de zwembond is erover geklaagd, 
bij de athletiekers, bij de voetballers - het verschijnsel is dus vrij 
algemeen. Dat het een direct gevolg is van crisis- en oorlogstoestand, 
is uit het voorgaande gebleken. 

Bij dit alles heeft - juist door de mobilisatietoestand - een nieuw 
gevaar voor de sportbonden de kop opgestoken. Wij bedoelen het 
streven naar een toenemende militarisering van de sport. Vroegere 
pogingen om sportbeoefening en militaire opleiding nauwer met elkaar 
te verbinden, door de sportbonden daarbij in te schakelen hebben steeds 
schipbreuk geleden. Zij strandden op het anti-militaristisch karakter 
der sportbeoefenaren. Thans onderneemt men een poging in die richting 
op veel grotere schaal- langs de omweg van het beroemde .. 0. en 0". 

Als men "straks gezonde jongens krijgt om het vaderland te ver
dedigen, dan dankt men dat aan de sport ... De sport maakt de jongens 
flink en stevig. ledereen hoopt natuurlijk, dat de jongens van die 
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stevigheid en flinkheid niet bepaald in een oorlog het bewijs zullen 
moeten leveren, maar dat is weer een andere kwestie". schreef de 
.,Revue der Sporten" op 26 Febr. j.l. Men zou dit zo ongeveer het 
leidend beginsel van het .. 0. en 0." -werk voor zover het de sport 
betreft, lmnnen noemen. Flink. stevig, gezond kanonnenvlees, dat is 
het, wat het "vaderland" nodig heeft. En daarop zou de lichamelijke 
opvoeding der jeugd zich moeten richten ... 

Het is de bourgeoisie in dit land reeds lang een doorn in het oog, 
dat de ontwikkeling der sportbeweging in Nederland sinds enige 
tientallen jaren een gans andere richting heeft ingeslagen. Het is 
zeker niet toevallig, dat gelijktijdig in twee grote volkssport-bonden 
- de Kon. Ned. Voetbalbond en de Kon. Ned. Korfbalbond -
van reactionaire zijde stemmen zijn opgegaan tegen het ongelimiteerd 
deelnemen van arbeidersverenigingen aan de sportbeoefening. De 
bekende sportjournalist C. J. Groothoff in de .. Revue der Sporten" 
en de artillerie-luitenant W. E. Nijhuis in het .,Nederlands Korfbal
blad" klaagden, ieder op hun terrein, over de .,verdringing" van de 
.,intellectuelen" (lees: de kapitalisten en gegoede burgers) uit de 
leidende posities van de sportbeoefening door de .,arbeiders". Zij 
zagen dientengevolge een .,verruwing' 'van het spel. een .,verwatering" 
van de sport, een "achteruitgang in beschaving" enz. Zij verklaren, 
dat de "intellectuelen" hun kinderen niet meer kunnen toestaan te 
voetballen of te korfballen, maar met hun sportbeoefening toevlucht 
moeten zoeken bij hockey en bij cricket, die nog niet door het "onbe
schaafde arbeiderselement" zijn besmet. 

De groepen, voor wie zij spreken, hebben met lede ogen aangezien, 
dat de sportbeoefening steeds minder het privilegie is van de be
zittende klasse, zoals zij dit nog in het begin van deze eeuw was. 
De strijd van de arbeidersklasse voor kortere arbeidsduur, voor hogere 
lonen, voor een betere sociale wetgeving in het algemeen, heeft voor 
haar ook het sportterrein ontsloten. En het liep zo. dat het kapitalisme, 
dat tot dan toe de sport had kunnen afsluiten als een knus onderonsje 
van enkele bevoorrechten, zelf de voorwaarden in zich bleek te dragen 
voor de machtige ontwikkeling der arbeiders-sportbeoefening, die nu 
bij reactionairen woede en heimwee gaande maakt. Want in de kapita
listische wereld heerst de democratie-van-het-geld, ook in de kapita
listische sportwereld - wie geld heeft kan sport beoefenen, wie het 
niet heeft, kan thuis blijven. Gegeven eenmaal de mogelijkheid, om 
door middel van sportwedstrijden .,geld te maken" door het toelaten 
van entrée-betalend publiek. was het uit met de voorrechten der 
bezittende klasse en kon de arbeiderssport zich baanbreken. Dat wordt 
ook door genoemde reactionaire heren heel goed begrepen. Zo betoogt 
b.v. de heer Groothof. dat het beoefenen van hocl(ey en cricl{et daarom 
het voorrecht van de bourgeoisie kon blijven, omdat hij deze wed
strijden geen betalend publiek wordt toegelaten; de beoefenaren moeten 
hun uitrusting en sportmateriaal uit eigen middelen bekostigen, en er 
is geen arbeider, die zich dat van zijn bescheiden inkomen kan 
veroorloven. 
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Het heimwee der heren Groothof. Nijhuis en consorten is natuurlijk 
ijdel. De tijd, dat verenigingen als H.V.V. (de club der rijke Haagse 
Indisch-gasten en "edelen"), als V.O.C. (de club der Rotterdamse 
havenbaronnen), als P.W. (de dub der Twentse textielfabrikanten), 
de eerste viool in de sportwereld konden spelen, is onherroepelijk 
voorbij. Overigens moet men dit reactionair gejammer, uit bour
geois-oogpunt bekeken, ook niet te zwaar opnemen: al met al is de 
bezittende klasse er wonderwel in geslaagd, de leiding van de sport
beweging aan zich te trekken en te behouden. Men behoeft de naam
lijst van bestuurderen der officiële sportbonden er maar op na te slaan, 
om te zien, dat daarin grootgrondbezitters en kapitalisten de lakens 
uitdelen. De sportbeoefening door de arbeiders moge al tamelijk wijd 
haar vleugels hebben uitgeslagen - het is de bourgeoisie over het 
algemeen wel gelukt, deze ontwikl(eling binnen het raam van haar 
doeleinden te houden. Onder de leuze van de "neutraliteit" van de 
sportbeweging, onder het voorwendsel de sport van de politiek ge
scheiden te houden, gebruikte zij de sportbeoefening steeds als middel 
tot "tempering" van de klassenstrijd, als een organisatie van de klassen
vrede. De drang naar lichamelijke ontwikkeling bij de arbeiders werd 
b.v. door menige ondernemer opgevangen en geleid in de banen van 
een bedrijfs-sportorganisatie, die, naar men hoopte, een tegenwicht 
zou vormen tegenover de vakorganisatie. 

Jarenlang heeft echter de arbeiders-sportbeoefening zich binnen dit 
raam kunnen bewegen en ontwikkelen. Menigmaal in de jongste tijd 
doorbrak zij zelfs deze haar door de bezittende klasse gestelde grenzen 
en traden delen van de sportbeweging voor directe klasse-belangen 
der arbeiders in het krijt. Wij herinneren slechts aan de omvangrijke 
beweging tegen de Nazi-Olympiade in Berlijn-1936, aan de onder
steuning door verscheidene sportorganisaties verleend aan de strijd 
der Spaanse republiek, aan ondersteuning van stakingen door be
paalde sportverenigingen, enz. 

Het is begrijpelijk, dat de bezittende klasse naar middelen en wegen 
zoekt, om de sportorganisaties meer nog dan tot nu toe het geval 
was, aan zich te onderwerpen en met name hen thans in te schakelen 
in de militaire voorbereidingen. Landen, die zich in de laatste jaren 
direct op de oorlog hebben voorbereid, zijn in dit opzicht vóórgegaan. 
Denk maar aan Italië en Duitsland. Daar is van een vrije sport
beoefening sinds lang geen sprake meer, maar is de gehele lichamelijke 
opvoeding van de jeugd, in al haar vormen, direct ondergeschild ge
maakt aan het militaire apparaat. In Frankrijk is het sinds het uit
breken van de oorlog, sinds de gelijkschakeling, met ruw geweld, 
van de sterke arbeiders-sportbonden van de F.S.G.T. reeds een eind
weegs dezelfde richting uitgegaan. 

In het optreden van 0. en 0. nu hier te lande openbaart zich het 
zelfde streven. Men zegt dat natuurlijk niet openlijk. Men draait 
eer de zaak om. Men looft en prijst het, dat de militaire autoriteiten 
eindelijk zoveel belangstelling voor de sport aan de dag leggen, en zegt, 
dat de sportbonden zich daarvoor gelukkig moeten prijzen. Inmiddels 
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overheerst bij wedstrijden en op vergaderingen steeds meer "das Mih
taer", dat zich al veroorlooft een commando-toon aan te slaan en 
op deze wijze beslissingen af te dwingen. Typerend in dit opzicht 
was wellicht de vergadering van de Ned. Boks-Bond. Hier trad de 
leider van dit deel van het .. 0. en 0."-werk, de reactionaire heer 
Karel Lotsy op en verklaarde: .. Mij tot twee bonden op één sport
gebied wenden - ik wens het niet en ik doe het ook niet T" En men 
kon al betogen, dat er in de bokswereld een organisatie van beroeps
boksers en een van amateur-bobers bestaat en dat dit voor de sport
beoefening zijn goede zijden heeft - Karel Lotsy commandeerde: 
.. Ik wens het niet en ik doe het niet" en daarmee was de kous af . 
.. Das Militaer" beveelt. .. 

Zolang de bezittende klasse meent. tijd en mogelijkheid daartoe 
nog te hebben, gaat het proces der militarisering van de sport langs 
sluipende wegen voort. Men .,went" aan militair vertoon bij sport
wedstrijden, men .. went" aan samenwerking met sterren en goud
balken, men ,.went" ook aan militaire bevelen, men .. went" tenslotte 
aan een droge gelijkschakeling, die volgens de bourgeoisie natuurlijk 
de voorkeur verdient boven het ruwe ingrijpen in wat in lange jaren 
is gegroeid. 

De soldaten, die op ver-verwijderde posten liggen, klagen steen en 
been, dat zij van .. 0. en 0." niets horen of zien. Maar wat hebben 
de heren, die dergelijke doeleinden nastreven, in zulke gehuchten te 
zoeken 7 Op de grote steden, de grote sportcentra, de grote sport
bonden concentreren zij hun krachten. In dit kader vond ook ~e 
radio-propaganda, die Karel Lotsy voor de Finse witgardisten maakte, 
haar plaats. In dat ,.radio-praatje" werden de sport- en oorlogsprestaties 
van de Finse witgardisten aan de sportbeoefenaren in ons land ten 
voorbeeld gesteld. Deze propaganda vond weerklank in de Athletiek
Unie, waar men zelfs collecten voor de Finse witgardisten organiseerde. 
Daarbij moet men weten, dat de Finse sportbeweging naar fascistisch 
model is georganiseerd. Men heeft zich er over verbaasd, dat zovele 
Finse sportmensen, wier namen in de sportwereld een bekende klank 
hebben, in de oorlog zijn gevallen. Het is minder verwonderlijk, als 
men bedenkt, dat deze mensen hun sport beoefenden binnen het raam 
der fascistische burgerwachten, de stoottroepen der Finse witgardisten 
in hun oorlog tegen de Sowjet-Unie. De reclame, die men hier door 
de leider van het sport-0. en 0. voor hen hoorde maken, onder
streept nog eens te meer de gevaarlijke richting, die deze lieden 
uit willen. 

De arbeiders-sportverenigingen moeten dit gevaar ten duidelijkste 
onderkennen en, strijdend tegen dit streven naar militarisering van 
de sport, tegelijk opkomen voor de krachtigste hulp van de zijde der 
sportleiders en der overheid aan de clubs, die tengevolge van de 
mobilisatie-toestand tot ondergang dreigen te worden gedoemd. 

Al hun krachten in te zetten in de strijd tegen de imperialistische 
oorlog, voor de vrede - het is, naar uit deze regelen moge blijken, 
voor de sportorganisaties mede een zaak van het allergrootste gewicht. 
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I ERS INTERMEZZO 
(Bewerking van Theun de Vries) 

door 

JIM PHELAN 
I 

Op het lage muurtje zaten vijf mannen. Zwijgend hokten ze daar 
bijeen, hun voeten hengelden hoven een smal heel,je. Ze hadden de 
rug naar de weg toegekeerd en keken uit over het eindeloos gestrekte 
weiland, dat begrensd werd door de heek en het muurtje, waarop 
ze zaten. 

Het veld deinde licht bebost af naar het water. Een geweldig-grote, 
onregelmatig gevormde weidestrook was het, waar het vette, sappig
donkergroene gras groeide, waarop de Ierse kudden gefokt worden. Aan 
een der uiteinden, ver weg van de heesters, graasde een kleine kudde. 
Twintig of dertig heesten hij elkaar. Het geringe aantal van de kudde 
maakte de welige rijkdom en de ontzaglijke oppervlakte van het weiland 
nog in 't oog vallender. . 

De inannen droegen allemaal de grove kledij van Ierse landarbeiders. 
Goedkope katoenen broeken, grijze of blauwe hemden, zware laarzen, 
slappe zwarte hoedjes deden hen op elkaar lijken, ofschoon ze van 
verschillende leeftijden waren, tussen de dertig en de zestig. Hun 
gezichtsuitdrukking was gelaten, bijna vlak. Ze zogen allemaal op 
een kort stenen pijpje. 

Het waren sterke kerels met hard-gespierde knuisten en door weer 
en wind gebruinde gezichten. En allemaal hadden ze dezelfde brede, 
dunne mond, de zelfde grote, grijze ogen. Oe kracht en soepelheid 
van hun lichamen viel zelfs nu nog op, terwijl ze daar zo zwaar-gehurkt, 
eenzaam rokend op het muurtje hokten. 

Een van de vijf. een bruinharige man van een jaar of dertig met 
zwarte ogen hief het hoofd. om naar het vee te kijken; daarna dwaalden 
zijn blikken over het wijdgestrekte terrein. Vervolgens ging hij, steeds 
nog zwijgend, weer makkelijk zitten en spuwde in de beek. 

Een oudachtig man aan het einde van de rij hoestte - een dun, 
droog en krakend geluid. Ook hij spuwde in het voorbijstromende 
water, maar niemand zei een woord. 

De zomerse avond begon te schemeren. Juist was de zon achter een 
nabije berg verzonken. In de vcrblekende lichtgloed scheen het reus
achtige veld wel steeds groter te worden. Het onmetelijk stuk weiland 
tussen het grazende vee in de verte en de groep mannen aan het andere 
uiteinde strekte zich en leek aanhoudend te groeien. 

Midden in het veld glansden, onduidelijk in het dichte gras, in de 
richting van de heuveling meelopend, vijf langgerekte strepen. Ofschoon 
deze glooiende strepen op een weideveld niet op hun plaats en vol
komen nutteloos leken, schenen ze de mannen op het muurtje te 
interesseren. Van tijd tot tijd nam een van hen de pijp uit de mond, 
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keek naar de vijf lijnen, spuwde en stak de pijp weer tussen de lippen. 
Deze merktekens waren blijkbaar al heel oud. Overwoekerd door 

het hoge gras, geheel begroeid en ingeklemd. schenen ze als spelender
wijs getrokken te zijn, jaren her, alsof er volk op deze weide ge
speeld had. 

Iemand moest ettelijke jaren geleden vijf rechte voren in het kolossale 
terrein hebben geploegd en het in vijf gelijke stukken verdeeld hebben. 
Maar nu waren die grensgreppels dichtgegroeid, bijna uitgewist, en 
het land was weer tot één enkele grote vlakte geworden. 

Achter de mannen kronkelde en bochtte een nauw pad naar de 
bergpas. Star, purper gekleurd en groots staarde de keten van het 
gebergte van drie zijden neer op de welige vlakte, waarop zich deze 
weide uitbreidde. Niets bewoog er tussen de heuvels, geen huis werd 
zichtbaar, en het zwijgen van de vijf mannen leek in volmaakte 
overeenstemming te zijn met de geluidloze strengheid der bergen. 

Een wegwijzer wees naar een nabij gelegen heuvel: .,Naar Maghera
liffe, 3 mijl." Een ander bordje wees schuins naar beneden: .. Barrow 
in het laagland, 5 mijl." Bij de wegkruising stond naast de wegwijzer 
op stenen een houten verhoginkje, dat het meeste weg had van een 
klein toneel. ~en aanplakbil jet maakte bekend: .,Aanstaande Zondag 
dansconcours. 

Uit de richting van Magheraliffe klonk door de stilte het fluiten 
van een man, die bij het bergpad neerdaalde. Hij floot op z'n Iers, 
met allerlei krullen rondom de melodie en een muzikale vóórtoon voor 
elke maat. Het lied was een opgewekte, vlotte mars, en de mannen 
op de muur richtten zich luisterend op. 

De passen kwamen naderbij, het elastisch-militaire lopen van een 
soldaat uit het hoogland. De vijf landarbeiders wachtten op het ver
schijnen van den fluiter. Toen de man eindelijk bij de muur opdook, 
bleek het, dat hij even verbrand, even ruw geldeed was als de anderen. 
Blijkbaar was het ook een landarbeider; het enige verschil tussen den 
pas-gekomene en de mannen op het muurtje lag in het feit, dat de 
fluiter wit haar had, ofschoon zijn gezicht en zijn gestalte die van 
een jongen man van hoogstens dertig jaar konden zijn . 

.. Moge, Tom," zeiden de mannen op de muur, de een na de ander . 

.,Moge, jongens," antwoordde de nieuweling en ging zitten. Hij 
slingerde zijn benen over het muurtje, en stak een pijp op. En nu 
heerste er weer een stilzwijgen, dat minuten lang aanhield. 

De mannen schraapten hun kelen, hoestten, spuwden, trokken aan 
hun pijpen. Af en toe leek het er op, of een hunner wat wilde zeggen, 
maar steeds ging het geluid over in onduidelijk gebrom. Het was wel 
heel moeilijk voor de zes mannen, om een gesprek te beginnen. Ze 
keken elkaar aan of staarden over het wijde terrein en uitten korte, 
half grommende, half hoestende geluiden. Maar het duurde lang, voor 
er zich woorden gingen vormen . 

.. Fijn oogstweertje," zei eindelijk een der arbeiders, .. jawel." 
Deze simpele opmerking werd door de andere vijf overwogen en 

gewaardeerd, alsof ze een bizondere betekenis had. 

241 



JIM PHELAN IERS INTERMEZZO 

242 

"Zeker," zei de oudste man. Hij spitste de lippen en wiegde het 
hoofd langzaam heen en weer ... Zeker is het mooi oogstweertje." 

Allen grinnikten zo'n beetje. De oude man wendde zich tot den 
laatst gekomene en op zijn grof gezicht lag een vriendelijk glimlachje. 

"As je mijn vraagt, moet het toch wel raar wezen," vorste hij, terwijl 
de anderen een beetje naderbij schoven, "om weer op het land te 
werken - na zoveel jaren.' ' 

Tom grijnsde. "Ja, verdomd," zei hij langzaam. ..Dat is ook zo. 
Maar natuurlijk," voegde hij er aan toe, "daar hebben we, zo gezegd, 
ook alle soorten landwerk ... " 

.. Weet ik," zei een andere arbeider bitter, "stenen hebben we gebikt, 
de hele tijd door." 

"As je me nou," kwam een ander tussenbeide, "stenen - dat is 
tenminste nog zo iets as een stukje natuur. Wij moesten postzakken 
naaien, elke dag weeran." Hij spuwde in de beek en herhaalde: 
"Postzakken, verdomme." 

.. Allen lachten, alsof er een goeie mop was verteld, en na een tijdje 
echode een andere man mismoedig: "Postzakken, boel" 

Weer ontstond er een stilte, terwijl de man, die men Tom noemde, 
deed, wat de anderen gedaan hadden, voor hij was gekomen; zijn ogen 
zochten de kleine kudde, dwaalden herwaarts over het wijdgestrekte 
veld, liepen langs de vijf langgerekte voren, en daarna spuwde hij met 
een kort hoofdschudden in de beek . 

.. Zeker," zei een van de dagloners, alsof hij op een of ander gezegde 
antwoordde. "Bijna dichtgegroeid zijn ze, bijna dichtgegroeid." 

"Het waren toch allemachtig goeie merktekens," kwam de jongste 
tussenbeide. ..Eens uitrekenen. Ik was toen veertien jaar - in het jaar 
van de grote omploegerij. In Maart word ik dertig. Zestien jaar zijn 
ze daar dus al. die dingen." 

"De duivel weet 't, nu kan je ze ooi, nog heel duidelijk herkennen 
- als het nodig zou zijn," merkte de oude man op en weer lachten 
allen. 

Tom begon dezelfde vrolijke mars te fluiten, waarmee hij van de 
bergen was neergedaald. Hij floot ernstig, gespannen, met de gezichts
uitdrukking van iemand, die een belangrijke en heel ernstige keuze moet 
doen, en de anderen luisterden er met evenveel spanning naar. Hun 
simpele gezichten bleven haast uitdrukkingsloos, maar iedereen schoof 
dichter naar den fluiter toe. 

Toen deze ophield met fluiten, antwoordde hem een grommend en 
mompelend koor, waarbij de uitroep: .. Ja, waarachtigl" nog het meest 
verneembaar was en door elk van de vijf met een licht hoofdknikje 
herhaald werd. 

"Blijf je nou hier, Tom?" vroeg eindelijk de oude man, "ik bedoel. 
zo'n tijdje?' ' 

"Ja zeker, Denny," stemde Tom toe, "een hele tijd." 
"Dan hoorden het er zes te zijn," zei Denny plotseling en knikte 

naar de oude grensstrepen op het brede veld. 
Onmiddellijk begonnen allen opgewonden te spreken. Het gebrom 
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en gehoest maakte plaats voor een verhitte technische discussie. 
,,'t Is nou in vijven gedeeld," zei de oude Denny. Hij knikte in de 

richting van de met gras begroeide strepen. "Om er zes van te maken, 
moet je alles omploegen en alles helemaal overdoen." Met een aan
duidende beweging van zijn bruine pezige hand herhaalde hij ge
biedend: "Helemaal overdoen!" 

"De hele bende flink opruimen," opperde de jongste bemiddelend, 
.,dat is net zo gemakkelijk als een pond sterling om te wisselen voor 
halve kronen." 

"God sta je bij, Shamus," merkte medelijdend de man achter hem 
op. Met een brede grijns wendde hij zich naar den jeugdigen Shamus 
en stak hem de uitgestrekte hand toe, waarin vijf draadjes tabal, lagen. 
"Maak daar eens zes van, Shamus," grinnikte hij, "maar breek ze 
me niet." 

Shamus hield de vijf vlokjes tabak vast en glimlachte een beetje 
stompzinnig, terwijl de anderen het uitproestten. "Verdomd, ik geloof, 
dat je gelijk hebt. Micha el," begon hij, toen Tom hem in de rede 
viel. 

"En wat, als je ze nou eens bij mekaar draaide en in je pijp stak, 
en als we om de beurt een trekje deden?" vroeg hij, van de een 
naar den ander kijkend. Een algemeen gemompel van ontevredenheid 
antwoordde hem, en de oude Denny ontwikkelde zijn argumenten over 
de verdeling van het stuk land. 

Eindelijk werd, na honderden berekeningen en afgewezen voor
stellen erkend, dat 't beste zou zijn, de bestaande grensstrepen maar 
in stand te houden, "ook al was het alleen om de oude herinneringen," 
zoals er een opperde, en een nienwe lijn te trekken vanuit de onder
kant van het dal, waardoor van elk der vijf stukken een vijfde deel 
zou worden afgesneden. 

"Die lijn moest dan beginnen bij de grote meidoorn daar," ver
klaarde Michael en wees in de bedoelde richting. Vijf ervaren paar 
ogen volgden zijn uitgestrekte hand . 

.. Vlak bóven de meidoorn moet ze beginnen," verbeterde de oude 
Denny, en Michael stemde toe. "Ja, vlak daarboven. Is het zo in orde -
hè, Tom?'' vroeg hij, en Tom knikte. 

"Daarna," ging Michael verder, "loopt ze tot aan -" 
.. Loop naar de hel; weg van mijn land!" viel hem een stem in de 

rede ... Kom af van die muur!" raasde de stem verder. "Zo'n bende 
vuile, verraderlijke, nietsnutte dieven I" 

II 

Drie mannen waren naderbij gekomen rondom een der bochten, 
terwijl het gesprek over de landverdeling zich onhvikkeld had. Een 
slanke man in avondkleding liep voorop; vlak achter hem volgde een 
kleine, forse priester met een bolrond, goedgemutst gezicht, die onder 
het lopen een weinig naar adem snakte. De laatste in de rij, die 
echter moeite deed, om met de anderen in de pas te blijven lopen, 
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was een krachtige, breedgeschouderde man in een tweed-pak. 
Hij was gebruind door de zon, droeg niets op het hoofd en had een 

openhartig, vriendelijk gezicht, zodat zijn dreigende woorden helemaal 
niet bij zijn uiterlijk pasten. Hij drong zich achter den geestelijke en 
den anderen man naar voren, en pakte de wandelstok van essenhout 
met zilveren knop steviger vast, toen hij op dezelfde dreigende toon 
herhaalde: "Weg van mijn land, loop naar de hel jullie - jullie ... " 

De zes arbeiders lieten geen verrassing blijken. De een na den ander 
dopte voor den man in avondkleding, en elk van hen zei tegen den 
pastoor: "Goeien avond, vader!" De een na den ander tikte voor den 
man met de stok even aan de rand van de hoed en groette beleefd: 
.,'Navond, meneerT" 

"Een mooie avond," voegde de oude Denny er aan toe, maar intussen 
was de man in het tweed-pak vlak voor het troepje op de muur gaan 
staan. Hij schudde zijn vuist boven de nabije beek. scheen de stok 
naar den ouden Denny te willen smijten en stikte bijna van woede, 
toen hij Tom opmerkte. 

"Jaag die moordenaarsbende van mijn land," gromde hij tegen den 
man in avondtoilet. "Als een politie-majoor daartoe niet in staat is -
wie dan wel 7" 

De majoor keek hem aan met een toegeeflijk glimlachje. Hij was 
slank, mager, goed gebouwd, gezond van uiterlijk en strekte, door 
deze uitbarsting verrast, de hand uit, om de heftigheid van zijn vriend 
te kalmeren. 

"Ach wat, Prendergast, kijk toch eens -" deed hij verlegen. "De 
kerels voeren toch geen kwaad in het schild. Hoe kom je daarbij 7" 
vroeg hij. "Je kunt toch niet -" . 

.. De duivel bale jou," viel Prendergast hem grof in de rede ... Excuseer 
me, vader," zo wendde hij zich tot den geestelijke. "Dat bewijst alleen," 
ging hij, tot den majoor gewend, verder, "wat voor idioten ze in 
Engelan~ van jullie maken. Deze vuilakken nemen mijn land in ogen
schouw. 

"Maar je kunt toch niet...," begon de politie-officier opnieuw, terwijl 
de zes mannen er roerloos luisterend bij stonden. 

"Ik zeg je, Barton," zei Prendergast met nadruk, "ze bekijl<en mijn 
land. Als je geen idioot was, zou je weten, wat dat betekent. U weet 
het, vader Malone," voegde hij er aan toe, zich naar den priester 
kerend. 

"0 zeker, maar U begrijpt toch, Timothy -," begon de geestelijke 
op vragende toon, doch Prendergast wendde zich ongeduldig af. 

"Waarom zitten ze dan met de rug naar de weg toe?" vroeg hij 
Barton. "Gaat iemand nu met het gezicht naar de weg of naar het 
la11d zitten - vertel me dat eens," volhardde hij opgewonden. 

Barton wilde zich omdraaien. "Ga mee naar huis, ja 7" riep hij en 
trachtte, deze richting in te slaan. 

Prendergast hield hem vast, zichtbaar zijn best doende, zich te 
beheersen. Hij legde een hand op de arm van den geestelijke, als riep 
hij diens hulp in. 
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,.Deze zes mannen," zei hij langzaam en bedachtig, ,.zijn bezig, mijn 
land te verdelen. Mijn land," herhaalde hij. ,.Nu delen ze het. Elk 
van hen is een bandiet, elk van hen I" 

"Nonsens," viel de politieman hem bruusk in de rede ... Je gaat te 
ver, Timothy. Kom mee naar huis." 

.. Tussen deze heuvels," zei Prendergast vol medelijden en wees met 
de handen naar de bergen in de nabijheid, "zijn honderden zulh door
gefourneerde idioten als jij. Gekken, die een moordenaar zelfs dan nog 
niet herkennen, als hij voor hen staat," vulde hij boosaardig aan. 

Barton maakte geprikkeld een haastig gebaar. ,.Ik geloof. dat die lui 
daar jouw eigen arbeiders zijn," zei hij koeltjes. "Voor mijn - on
ervaren - ogen zien ze er net zo uit als alle andere fatsoenlijke 
boertjes." 

"Boertjes I" De grondbezitter trok honend de neus op, en schudde 
geringschattend het hoofd. "Boertjes. Dat hier zijn geen boeren, maar 
dagloners. Mijn dagloners. Maar ze hebben streken in hun kop. Ja, ja. 
Ze willen allemaal mijnheer worden, ja ja. Ik kan je zeggen, Barton 
- politiemajoor Barton," vulde hij ironisch aan, ,.dit soort heeft het 
al eens geprobeerd, zestien jaar geleden. En ik zeg je nog eens, het 
zijn allemaal bandieten met elkaar." 

"Ik weiger -" begon de politieman, maar vader Malone noodzaakte 
hem met een waarschuwend hoofdschudden om zich stil te houden. 
Barton wendde zich met gefronst voorhoofd en vragend tot den geeste
lijke en keek toen naar de zwijgende groep op de muur, waarop 
Prendergast wees. 

"Die man daar," zei Prendergast langzaam, en wees op den wit
harigen man, die Tom heette, "die man zat tien jaar lang in de 
strafgevangenis te Dartmoor." 

Tom keek den grondbezitter simpel aan, daarna richtte hij zijn blik 
op den priester en Barton. Barton nam Tom op met een vage ont
steltenis. 

,.Zelfs jij," ging Prendergast bijtend verder, .. zult toch wel eens van 
Dartmoor gehoord hebben. Nou, die lieve jongen daar heeft er tien jaar 
gebromd." Hij wees weer op Tom, zo onpersoonlijk alsof hij het over 
een trekpaard had. ,.En de anderen zijn al even grote moordenaars," 
voegde hij er als terloops aan toe; blijkbaar had hij genoeg van het 
nutteloos gesprek. 

"Maar waarom geef je ze dan werk?'' viel Barton uit, toen Prender
gast zich verachtelijk omwendde. 

"Elke Ierse arbeider is een rover en een moordenaar," verklaarde 
Prendergast geduldig. "Wacht maar, wacht maar," deed hij, toen de 
priester protesterend de hand ophief. ,.Zien jullie dat - daarginds?" 
vroeg hij en wees op een van de door het land getrok!,en voren. 

"Of ik wát zie?" speurde Barton met zoekende blikken. 
,.Nee," zei de grondbezitter weer op medelijdende toon," je wilt 

immers niets zien. Goed dan - daar loopt een grenslijn. Er zijn er 
vijf in 't geheel. die deze kerels zestien jaar geleden door mijn land 
getrokken hebben." 
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De politiemajoor keek Prendergast ontdaan aan ... Wat?" vroeg hij . 
.. Waarom? Heb jij daarom gevraagd?" 

Prendergast stikte bijna. Een ogenblik lang leek het er op, alsof hij 
in de beek wilde springen, en tegen de mannen op het muurtje van 
leer trekken. Daarna trok hem de priester mee weg, en de drie mannen 
zetten hun tocht voort. 

"Zestien jaar geleden,' 'zei Prendergast hijgend ",noemden deze 
hondsvotten zich eigenmachtig de Ierse Republiek. Zij en hun soort
genoten." 

,.De regering-," begon Barton. 
"Zij waren de regering," gromde Prendergast. .. Zij en hun soort

genoten. Smeerlappen, dieven en moordenaars. En wat hebben ze in 
de eerste plaats gedaan? Mijn land verdeeld. Zien jullie het nu?" vroeg 
hij opgewonden. "Zien jullie het? Daar staren ze er al weer naar!" 

.. En wat gebeurde er indertijd?" vroeg Barton. "Je weet toch, dat 
ik in die dagen nog een kleine jongen was, in Engeland," voegde 
hij er als ter verdediging aan toe. 

Prendergast schoof zich tussen zijn twee begeleiders en ze liepen 
naast elkaar, langs de beek in 't halfduister. 

"Het was ons geluk, dat er toentertijd in Engeland een goeie regering 
aan 't roer was," zei hij tussen de tanden. "Anders zouden die honds
votten daar nu niet op het muurtje zitten. Een geluk," herhaalde hij, 
.,een werkelijk geluk." 

De mannen op de muur zaten roerloos en zwijgend in het duister, 
dat aldoor dieper werd, terwijl de drie mannen op het afgelegen heren
huis toeliepen. 

"Dus vlak boven de meidoorn," zei ~1ichael tenslotte, "tot aan die 
rots daar, tegenover de wilgebomen. Zo is 't in orde - hè, Tom?" 
vroeg hij ernstig. 

"Zeker," zei Tom. "Zo is 't in orde." 



DE SOLDAAT EN DE MENEER 
door S. j. 

Ik ben op weg naar Amersfoort. Overgeplaatst naar Ellecom. Weet 
u Ellecom 7 Dieren, een halte ervoor. Als ik aankom krijg ik acht dagen 
zwaar. Weet u wat dat is 7 De bak in, begrijpt u. Ik voor mij had 
liever streng. Nou moet je de hele dag dienst doen en om vijf uur 
ga je de bak in. Ja, ja, ik heb mijn vrouwtje bezocht. Ik had eerder 
terug moeten komen. Nou ja, misschien een week erbij. Praat er 
niet over. Als het een week is mag ik blij zijn. Dat wordt vijftien 
dagen zwaar. Misschien net weer verlof als ik er uit kom. Ze hebben 
me gezegd: als je niet teruggaat nemen ze jou niet, maar je vrouw. 
Ze houden de kostwinnersvergoeding in. En ik ga liever honderd
duizend keer dood dan me vrouw te benadelen. Wat jij, ouwe jongen? 
U weet niet wat een soldaat meemaakt, meneer. 

Het valt niet mee om een gesprek te beginnen. U laat mij maar 
praten. Ik zal je es wat zeggen. Het zal groot feest zijn als we 
afzwaaien, het grootste dat we gehad hebben. De hele bliksemse 
boel moest maar uit zijn. Zo is het hopeloos. 

Zal ik es wat voordragen? Jullie houden toch je mond. Daar gaat 
ie dan. Effe de papieren er bij halen, anders weet ik het eind niet. 
Mooi, hè 7 Je mag het overschrijven als je wil. allemaal hoor. Nou, 
ook goed, een andere keer. Ik zou best in uw schoenen willen staan, 
meneer. Waken hebben we gedaan, niks anders als waken, in Ellecom. 
Koud dat we het gehad hebben! Drie nachten achter elkaar zijn 
we gepord. En dan maar ijs hakken en sleetjerijden de hele dag. 
Je bent goddorie geen mens meer, ze behandelen je als een kind. 

Gelukkig zitten er nog twee militairen in de coupé, anders zou ik 
me eenzaam voelen. Maar jullie moeten ook wat zeggen. Ik zit me 
uit te sloven om het hier wat gezellig te maken en die korporaal. daar, 
denkt alleen aan zijn vrouw. Ze stond hem op het perron na te wuiven. 
Je moet je niet door je vrouw weg laten brengen, man. Ik heb nog 
geen enkele van mijn ploeg getroffen. Jij gaat naar Soest en hij 
naar Bussum. Kent u Amersfoort, meneer? Ik zou wat graag in je 
schoenen staan, jij heb het makkelijk Elke dag leHer eten, een goed 
bed, en doen en laten wat je wil. En dan je vrouw bij je. Je weet 
niet wat het is om elkaar maar een keer in de veertien dagen te zien. 
En als je verlof ingehouden wordt helemaal niet. Hopeloos. Kan u 
zingen, meneer? 

Ik kom van Ellecom. Een halte voor Dieren. Daar praten ze van 
dat dialect. Een mooi taaltje heb ik daar geleerd. Mijn vrouw kon 
me eerst niet verstaan toen ik terug kwam. Het bier is net water daar. 
Bent u geheelonthouder? Niet? Ik vraag maar zo - dan kunnen wij 
tenminste een klein boompje opzetten. Catz, kuch en bonen, zeg ik. 
Ha, ha. ha! Heb u wel es kuch gegeten? En bonen - ik kan geen 
bonen meer zien. Toen ik thuis kwam, dacht mijn vrouw een extra 
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kostje voor me klaargemaakt te hebben, omdat ze meende dat de bonen 
schaars zijn. Moet je in 't leger komenT Ik kon er niet van eten. Al die 
flauwekul over dat goeie soldateneten, geloof daar maar geen woord 
van. Wat jij, korporaal? Hopeloos. Je zou es met me moeten ruilen, 
meneer. Wij zijn er de dupe van, jij niet. 

Kan je wel praten, ouwe jongen? Zeg dan es drie maal vlug achter 
elkaar wat ik je voor zal zeggen. Zo, nou jij. Ook niet? Man, ik zeg 
geen woord meer, als ik toch geen anhvoord krijg. 

Moet je es goed luisteren. Ik verkoop geen praatjes. Ik lag in EIIecom, 
dat weet je. Een halte voor Dieren. Üp het ogenblik kom ik van 
Amsterdam. De kapitein gaf me een dikke brief mee om in Amersfoort 
af te leveren, en omdat ik onderweg een beetpe nieuwsgierig was, 
heb ik hem opengemaakt en weer half dichtgeplakt. Niet helemaal. 
In elk geval: het was te zien. Toen ik in Amersfoort kwam was daar 
een dikke luitenant, zo'n opgeblazen, vette, je weet wef. die niet 
anders doet dan zuipen en vreten en die gaf mij meteen acht dagen 
zwaar. Je zou zo'n vent. - Nou komt er nog een week bij. Met een 
week mag ik blij zijn. Hopeloos. Ze doen met ons alsof we kin
deren zijn. 

Ja, ja, de soldaten hebben het goed. Menagegeld, vrij reizen en 
als je geen zin heb ga je de bak maar in. Schluss, praat er niet over. 
Very good, very nice, yes. 

Hij zal een beetje boven zijn theewater zijn, zei de korporaal ver
ontschuldigend, toen de soldaat naar het closet ging. 

Niet zo'n ldein beetje, zei de Meneer. Alles is geen rozegeur en 
maneschijn in deze tijd. Dat neemt niet weg - zo iemand als hij -
wat zou het voor kwaad kunnen als hij in de bak bleef? Zijn geld 
zou niet opraken en hij zou niet meer drinken. 

Weer was het stil in het coupé. 
Veel gezonder voor zulke jongens, beëindigde de Meneer zijn over

peinzingen. 
De andere soldaat en de korporaal keken strak voor zich uit. 



BOEKBESPREKING 

01.• 11. .~. 

De redactie van "Politiek en Cultuur" verzocht mij, een oordeel te 
vellen over de vier, zojuist door de uitgevlerij ,,Pegasu&"' gebundeld 
uitgegeven verhalen van Theun de Vries, K. v. d. Geest, C. J. Kelk en 
Gerard Vanter. Dat zal dan voornamelijk het oordeel van een lezer moeten 
zijn, en niet een oordeel, getoetst aan de letterkundige maatstaven, die 
de bevoegde critiek pleegt te hanteren. Toch kan zulk een oordeel zijn 
nut hebben - in onze gespecialiseerde kapitalistische maatschappij, met 
haar zorgvuldig afgesloten vakjes en hokjes op elk gebied, komt de lezer 
zelden aan het woord. Vrijwel het enige contact van de schrijver met 
zijn publiek loopt via de boekhandelaar. Of een boek "mooi" of "niet mooi" 
gevonden wordt, zal wel uit het aantal verkochte exemplaren blijken. 
In de socialistische Sowjet-Unie heeft een voortdurende critiek der lezers 
op de schrijvers plaats, die als een bevruchting, als een stuwing van de 
litteratuur werkt. Hier zijn we nog niet zover - om de eenvoudige reden 
dat we hier nog geen socialisme hebben. 

Maar nu dit boek, welks uitgave men met vreugde mag begroeten. De 
schrijvers dezer verhalen zijn voor ons geen onbekenden. Theun de Vries 
b.v. publiceert in ons tijdschrift regelmatig litterair-historische bijdragen, 
K. v. d. Geest verwierf onze bewondering door zijn zeemansboeken. Zij 
zijn, evenals C. J. Kelk en Gerard Vanter goede, boeiende vertellers, 
elk in hun eigen genre. Dat genre is bij elk van hen verschillend, gemeen 
hebben zij allen één ding, waardoor zij hier gezamenlijk voor het voetlicht 
konden treden: hun sterke binding met het leven der werkers, hun wortelen 
in de strijd der verdrukten en uitgebuiten. Van vier zijden, op vier wijzen, 
is hier de aanval gericht op één vijand: het kapitalisme, dat het leven 
troosteloos, zinneloos hard maakt. Het zal moeilijk zijn uit te maken, 
wie in zijn opzet het best is geslaagd. Ik voor mij zou geneigd zijn 
dit keer de voorrang te verlenen aan C. J. Kelk. Zijn verhaal "Ezel 
op stal" vond ik een juweeltje van vertelkunst. Een lichte toon, een 
speelse spot, die toch nimmer te kort doen aan de ernst - zo wordt 
ons de geschiedenis verteld van de postambtenaar Napoléon Leroux. 
Zeven-en-twintig jaar lang deed hij dienst op het eiland Corsica en spaarde. 
Hij wilde uit de distels geraken. Als boerenjongen had hij, net als alle 
andere boerenjongens van zijn landstreek, de ezel voor de wagen ge
spannen. Alle ezels vreten distels. Je leven lang blijf je in de distels 
zitten, als je niet oppast, zo praatte hij met zichzelf. Je vader is er in 
gebleven en je grootvader en waaram zou jij het ook doen? Er zijn heren, 
die niet werken. Jij moet een heer worden, die niet werkt. Want die 
werkt zal hongeren en die niet werkt zal eten. De heren, die niet werken, 
zien er beter uit dan de knechten die werken ... 

Zo was Napoléon Leroux postambtenaar geworden en hij spaarde "om 
een heer te worden die niet werkt". Hij droomde van het zwierige elegante 
Parijs. Hij kwam er ook, maar dat Parijs stootte hem, de boer gebleven 
kleine ambtenaar, hardvochtig terug. Hoogstens is hij goed genoeg, om 
in enkele tellen uitgeschud te worden. En dan gaat Napoléon terug naar 
het land. Hij heeft ook een ezel op stal, en een vrouw en zijn zelfgesprek 
eindigt, hij spreekt en werkt nu met anderen. 

In Gerard Vanter's verhaal: "Een weversjong loopt weg", zo goed als 
in "Het Huis op de Zandgrond" van K. v. d. Geest vindt men dit motief 
terug: van de arbeidersjongen, van de boerenzoon, die uit de band der 
maatschappelijke omknelling willen springen, die zoeken en worstelen 
om een vrijheid, en toch weer in de stal worden teruggejaagd, omdat 
het kapitalisme die vrijheid niet kent. 
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In het verhaal van Vanter treft vooral de schildering van het Twentse 
milieu, waarin oppermachtig de textielbaron boven "zijn" arbeiders troont, 
wier leven, als de draden van het linnen is verweven met "de" fabriek. 
Maar daar gromt reeds op de achtergrond de strijd, het verzet, de staking. 
Tegen deze achtergrond schreef Vanter een vlot verhaal van een alledaags 
gebeuren. 

Van der Geest's bijdrage is lijviger van omvang. Het voert ons naar 
een der Waddeneilanden en schildert het uitzicht-loze leven van een arme 
boer, worstelend tegen zijn armoede, dromend van Amerika, zwoegend 
voor het dagelijks brood. Twee geslachten lang duurt die strijd en aan 
het eind ervan is niets bereiJkt, geen stap verder zijn de lgersen gekomen ... 
Er zijn prachtige fragmenten in deze novelle, van der Geest is erin 
geslaagd, vooral van boer Maarten een levende figuur te maken. Dat 
het toch niet geheel bevredigt, ligt m.i. aan twee dingen. Mijn voor
naamste bezwaar is, dat van der Geest voor de Olffivang van zijn verhaal 
te veel hooi op de vork heeft genomen. Meer dan eens kan hij moeilijk 
de lust bedwingen zijn verhaal van de lgersen te doen uitgroeien tot de 
roman van een gehele eiland-bevolking. Binnen het bestek van dit boek 
kon dit niet. Zo blijven vele figuren half afgewerkt of slechts vluchtig 
aangeduid, bizonderheden, die weinig met het eigenlijke verhaal te maken 
hebben, worden uitvoerig verteld en leiden de aandacht van de hoofdzaak 
af. Mijn tweede bezwaar is, dat het toch wel wat al te veel aan persoonlijke 
karakter-eigenschappen, te weinig aan maatschappelijke omstandigheden 
wordt toegeschreven, dat zo vergeefs, zo uitzichtloos het leven der lgersen 
moest worden. Een en ander doet natuurlijk niets af aan het feit, 
dat het verhaal knap van stijl is en ongetwijfeld weet te boeien. 

De bundel opent met een novelle van Theun de Vries: "Kenau". J,k 
noem deze het laatste, maar zeker niet, omdat ze de minste zou zijn 
van deze vier. Welk een boeiend verhaal is dit geworden! Kenau Simons
dochter Hasselaar die op de wallen van Haarlem tegen de Spaanse onder
drukkers streed, is hier van een schoolboekjesheldin een vrouw geworden 
van vlees en bloed, die in de strijd zelf de Vrijheid leerde liefhebben 
boven alles, als een heilig goed, waarvoor men alles offeren moet. Theun 
de Vries heeft het met zijn novelle volkomen duidelijk gemaakt, welk 
een geweldige stap voorwaarts het was in de geschiedenis, dat de vrouwen 
van Haarlem het zwaard opnamen in de strijd tegen de verdrukking, 
en hoe zij stand hielden, toen de mannen reeds wankelden en spraken 
van overgave. En uit het prachtig geschreven aangrijpend slot stijgt de 
overtuiging op, dat een wrede heerser wel tijdelijk een volk, een land 
onderdrukken kan, maar dat de vrijheid ·blijft voortleven. "De vrijheid 
van Haarlem is in e1k der overlevenden... Zij was een vrouw en een 
moeder. Zij werd soldaat. Nu is zij niet meer dan een trillend stuk van 
de nieuwe vrijheid. Zij heeft gedacht, dat de vrijheid in Haarlem was. 
Maar de vrijheid is niet gebonden door stadsgrachten en bastions; zij 
schuilt in de gedachten, de daden van elk van ons ... " 

Theun de Vries droeg zijn verhaal op aan de Vrouwen van Nederland. 
Hij deed daar goed aan. Want zoals Kenau van Haarlem denkt en handelt 
in dit verhaal, zo heeft zij aan de vrouwen van Nederland, aan de 
arbeidersvrouwen vooral, veel, heel veel te zeggen. 

Men moet
1 

niet het minst om dit schone verhaal van Theun de Vries, 
"Pegasus" aankbaar zijn voor deze uitgave. En wij wensen haar in 
vele handen! 

K. 

• 



Tijdschriften-overzicht 

DWARS DOOR DE PERS 
"OUD MAAKT NIEUW" 

Voor het maandblad "Fundament" 
tekenen o.m. Dr. Jan Romein, 0. 
Noordenbos en andere leden van 
het "Comité voor Geestelijke Vrij
heid" verantoordelijk. Het jongste 
nummer van dit geschrift draagt 
tot algemene titel: "Vernieuwing". 
De opschriften boven de artikelen: 
Neo-Humanisme, Neo-Marxisme, 
Neo-Socialisme onderlijnen deze 
nieuwigheden en deze opzettelijk
heid was niet overbodig. Want 
dringt men door het geleerd vertoon 
heen, dan blijkt heel ouderwets 
opportunisme des poedels kern. Met 
grote ijver htbben zij zich eraan 
gezet, een "theorie" der klassen
verzoening te ontwikkelen. 0. 
Noordenbos doet dat aldus: 

"Wij leven in de periode van 
de agonie van het kapitalisme, 
dat zich niet meer automatisch 
kan oprichten uit de vernietigende 
crises, die het teisteren, terwijl 
het socialisme geen eenheid is, 
geen internationale macht uit
oefent en dus geen orde kan 
scheppen in de productieve krach
ten. Pseudo-socialistische stro
mingen hebben in verschillende 
landen de staatsmacht buitge
maakt... Het cultuurverval uit 
zich in fascisme en commu-
nisme ... Neo-Humanisme is ... een 
anti-totalitaire concentratie ... Tot 
deze concentratie moeten naast 
het socialisme het libetralisme en 
het christendom bijdragen ... " 

Dat is dus volmaakt duidelijk: om 
het kapitalisme, dat zich niet meer 
"automatisch" kan oprichten, te 
redden, moet men de krachten van 
het socialisme (bedoeld is natuurlijk 
de sociaal-democratische caricatuur 
van het socialisme), het liberalisme 
(het "vrijheidslievende" kapitaal!) 
en het christendom (van Romme en 
Colijn) verenigen. "De schone 
zekerheden van voorheen hebben 
ons veralten", jammert Noordenbos. 

In de regeringscombinatie De Geer
Steenberghe-Albarda moet hij een 
nieuw ,~deaal" hebben gevonden. 

NEO-MARXISME? 

In hetzelfde tijdschrift schrijft 
een zekere Erik Martens over "Neo
Marxisme". Nu zou men denken, 
dat iemand, die van plan is over het 
Marxisme te schrijven begint met 
het bestuderen van de klassieke 
litteratuur van en over Marx. Maar 
Erik Martens beroemt er zich op, 
deze zefs niet te kennen. Dat belet 
hem natuurlijk niet, er veel wijsheid 
over ten beste te geven. Deze komt 
hierop neer, dat Marx de uitvinder 
is van de theorie van het klasse
bewustzijn en van de klassenstrijd. 
Men moet echter het Marxisme 
"vernieuwen" tot een leer der men
selijke waardigheid ... 

Het is jammer voor de heer Mar
tens, maar ook deze "vernieuwing" 
stamt uit ten derdehands-zaak. Dat 
komt ervan, als men niet, alvorens 
te schrijven de bronnen bestudeert. 
Want in een brief van 5 Maart 1852 
aan Weydemeyer trok Marx... de 
heer Martens al aan de oren: 

"Wat mij nu betreft- schreef 
hij - zo komt mij niet de ver
dienste toe, noch het bestaan der 
klassen in de moderne maat
schappij, noch hun strijd onder
ling ontdekt te hebben. Burger
lijke geschiedschrijvers hadden 
lang voor mij tle historische 
ontwikkeling van deze strijd der 
klassen, en burgerlijke economen 
de economische anatomie der 
klassen beschreven. Wat ik nieuw 
deed was, aan te tonen: ten eerste, 
dat het bestaan der klassen 
slechts aan bepaalde, historische 
ontwikkelingsstrijd der productie 
gebonden is, ten tweede, dat de 
klassenstrijd noodzake
lijk tot de dictatuur van 
h e fi p r a I e t a r i a a. t n e i d t, 
ten derde, dat deze dictatuur zelf 
slechts de overgang naar de op-
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heffing van alle klassen en naar 
een klassenloze maatschappij 
vormt." 

Lenin, die deze brief van Marx in 
de tweede druk van zijn beroemde 
boek ,,Staat en Revolutie' 'aanhaalt, 
voegde er aan toe: 

"Het wezenlijke in de leer van 
Miarx is de klassenstrijd. Dat zegt 
en schrijft men zeer vaak. Maar 
het is onjuist, en uit deze onjuist
heid volgt onvermijdelijk een 
opportunistische verwringing van 
het Marxisme, zijn vervalsehing 
in een geest, <1ie het voor de 
bourgeoisie aanvaardbaar maakt. 
Want de leer van de klassenstrijd 
is n i e t door Marx, maar v o o r 
hem door de bourgeoisie gescha
pen, en zij is, in het algemeen 
gesproken, voo.r i!Le bourgeoisie 
aanvaardbaar . 

. . . Een Marxist is slechts, wie 
de erkenning van de klassenstrijd 
tot de erkenning van de dicta
tuur van het proieta
r i a at u i tbr ei d t". 

Men kan het streven dezer "Neo
lingen" nie beter karakteriseren: zij 
proberen het Marxisme voor de 
bourgeoisie aanvaardbaar te maken. 
Maar nieuw is dat helemaal niet. 
Wel zielig! 

DE INGEDEUKTE SCHOORWAL 

In het Maandblad "Anti-Revolu
tionaire Staatkunde" schrijft J. 
Klatter over de nationaliteiten
politiek van de Sowjet-Unie. Hij 
heeft er - weinig voorkomende 
verdienste - zelfs Stalin op nage
lezen. Hij is tot de conclusie ge
komen, dat deze politiek geen louter 
nationaal doel op zichzelf is, maar 
dienstbaar is aan het einddoel der 
Sowjets, een indirecte methode is 
ter bevordering van de wereld
revolutie. De conclusie is wat ma
ger, maar interessant is wat de heer 
Klatter volgen laat. Want, zo 
schrijft hij ,tegen deze "bolsjewisti
sche expansie" werd 

"de schoorwal van Europa op
gericht, die zich uitstrekt van 

Petsamo aan de noordpunt van 
Finland tot Matapan aan de 
zuidelijkste punt van Griekenland. 
Zij is achtereenvolgens samenge
steld uit een Baltische groep, die 
zich weer splitst in een zichzelf 
bewust en actief Finland en de 
drie kleine Oostzee-staten Est
land, Letland en Litauen, die hun 
positie als pion op het schaak
veld der groten lijdelijk accep
teren; voorts het na eeuwen her
rezen en na twee decennien weer 
onder vreemde bezetting geplaat
ste Polen, daarna het uit de 
verenigde Oostenrijks-Hongaarse 

monarchie ontstane staten-mozaïek 
langs de Donau, waarbij zich 
nauw het Balkanblok aansluit en 
Turkije, de hoogst-belangrijke 
bewaker van de zee-engten, door 
het pact van Saadabad, dat reikt 
tot nabij Brits-Indië, in het Nabije 
Oosten ingeschakeld. Zo ligt 
dwars door Europa een bolwerk, 
dat in het hoge Noorden de hand 
reikt aan het Westen en in het 
Zuiden zich onmiddellijk aansluit 
bij de Arabische wereld ... " 

Men ziet, dat de bourgeoisie 
onder elkaar over de "onafhanke
lijke" landen, die deze "schoorwal" 
vormen, openlijk spreekt als over 
"pionnen op het schaakbord der 
groten". Men ziet eveneens, dat 
deze hooggeroemde schoorwal tegen 
het socialisme in een half jaar tijds 
heel wat deuken en gaten heeft 
opgelopen. 

Hetgeen de heer Klatter en de 
zijnen natuurlijk ten zeerste spijt 
en hun campagne voor de "arme 
Finnen" terdege verklaart. 

EEN DOM VOLK ... 

In "Stemmen des Tijds", maand
blad "voor christendom en cultuur" 
gaat prof. Slotemaker de Bruïne 
tekeer tegen de eis van een vol
waardig parlement voor Indonesia. 

"De Indonesische leiders - zo 
schrijft hij - zijn zeker niet ter 
hoogte van de nieuwe taak, waar
van zij spreken. De plannen zijn 
volstrekt onrijp en ondoordacht. 
Het volk, waarin het parlement 



moet wortelen, ontbeert een 
zekere mate van verstandelijke, 
maatschappelijke en staatkundige 
ontwikkeling. Aan analphabeten 
in de letterlijke zin kan men even 
weinig de beslissing over wijde 
landsbelangen toevertrouwen als 
aan maatschappelijke of politieke 
analphabeten." 

En de geleerde heer verklapt, dat 
alleen voor Java 93 pCt. der be
volking lezen noch schrijven kan. 
Van de vrouwen kan slechts 2.2 
pCt., van de volwassen mannen 
11.4 pCt. lezen en schrijven. "De 
petitie is dan ook onhoudbaar", con
cludeert de oud-minister van onder
wijs. 

Het reactionaire betoog spreekt 
voor zich zelf. Wij willen alleen de 
vraag stellen: wie hield het Indone
sische volk in onwetendheid? Wie 
anders dan de overheersers, wier 
spreektrompet Slotemaker is? Gij 
hebt, in uw verwatenheid, slechts 
uw eigen wanbeheer in Indonesië 
getekend. 

...... GEEFT EEN VERSTANDIG 
ANTWOORD 

Het antwoord op het reactionaire 
geschrijf van Slotemaker de Bruïne 
vonden we in het maandblad "Indo
nesische Stemmen". Daarin wordt 
het blad "S(}eloeh" van Jan. 1940 
geciteerd: 

"Men zegt, dat het Indonesische 
volk nog niet rijp is voor een 
parlement. Sinds 20 jaar schijnt 
er dus geen vooruitgang waar te 
nemen; of is er zelfs achteruit
gang te bespeuren. Hoe zit de 
zaak eigenlijk in elkaar? De fout 
ligt bij de denkwijze in Neder
land! Men is conservatief tegen-
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over iedere politieke verandering, 
omdat deze hun zak kan bena
delen... Het ongeluk van Indo
nesië ligt in het feit, dat het 
rijkelijk door de natuur is bedeeld. 
Het Indonesische volk echter lijdt 
honger met een bord rijst voor 
zich, dat door een ander in bezit 
is genomen. Van deze toestand 
begint het Indonesische volk zich 
bewust te worden! Dit verschijn
sel zal zich langzamerhand nog 
meer uitbreiden. De loop der ge
schiedenis zal dan de rijp- of 
onrijpheid van het Indonesische 
volk tonen." 

In hetzelfde blad wordt de hou
ding van de S.D.A.P. tegenover de 
eis der G.A.P.I. getekend: 

"De S.D.A.P. denkt net als de 
bourgeoisie, dat het Indonesische 
volk nog niet rijp is. Ook zij voelt 
zich in haar positie bedreigd. Dit 
verraderlijke heeft zij niet voor 
de eerste maal getoond, maar is 
tijdens de gehele geschiedenis der 
arbeidersbeweging in de wereld 
waar te nemen... Op grond van 
deze ideologie zal zij haar krach
ten geven om deze kapitalistische 
wereld, die reeds zijn eigen graf 
graaft, te genezen. Een van de 
eerste voorwaarden hiertoe is, dat 
zij ervoor moet waken, dat de 
koloniale landen zich niet zullen 
vrijmaken, maar geketend blijven 
in de macht van het kapitalisme. 
Daarom kunnen wij het stand
punt der S.D.A.P. tegenover de 
eis van een parlement voor Indo
nesia begrijpen." 

Slotemaker en Stokvis kunnen 
zich een en ander voor gezegd 
houden! 
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LADDER-WEDSTRIJD 
Voor Dammers en Schakers 

ledere abonné kan hieraan deelnemen 

We ontvingen reeds vele ver
zoeken van damprobleem- en 
schaakprobleem-oplossers, om in 
ons fraai tijdschrift een "ladder
wedstrijd" te organiseren. 

We willen natuurlijk volgaarne 
aan dit verzoek voldoen, echter 
rekenen we dan op aller mede
dinging! 

Voor niet-ingewijden zullen we 
eerst even in het kort uiteen
zetten wat met een ladderwedstrijd 
bedoeld wordt. Opgelet dan I 

leder, die aan de ladderwed
strijd wenst deel te nemen, wordt 
op een lijst geplaatst. De dam
probleem-oplossers op één lijst, 
de schaakprobleem-oplossers op 
een andere lijst. 

Voor elke inzending van een 
goede oplossing krijgt de op
losser twee (2) punten achter zijn 
naam. Voor elke goede bij-oplos
sing één ( t) punt. 

ledere maand wordt de dam
en schaaklijst gepubliceerd, waar
in dan degeen met de meeste 
punten achter zijn naam boven
aan. met de minste punten onder
aan wordt geplaatst. Zoiets nu 
noemt men de ..ladder". 

Wie na 12 maanden - voor 
dit jaar na 10 maanden - boven
aan uitkomt krijgt een prijs, in de 
vorm van een fraai boekwerk. 

Zijn er echter meerdere oplos-

sers, die met evenveel punten 
bovenaan uitkomen. dan wordt 
om de prijs geloot. 

Wie achter de prijswinner uit
komt behoudt het aantal be
haalde punten, dat bij de punten 
gevoegd wordt, welke hij (zij 7) 
eventueel in de tweede serie van 
12 problemen behalen zaL 

Wie een prijs gewonnen heeft, 
kan weer aan de volgende serie 
meedoen. Zijn naam komt dan 
natuurlijk onderaan op de lijst 
te staan met nul (o) punten 

De problemen, die we voor de 
ladder-wedstrijd ter oplossing 
zullen aanbieden, zullen niet al
tijd even moeilijk zijn. 

Tenslotte menen we te mogen 
zeggen, dat met bovenstaande 
regeling iedereen, die deelneemt, 
gebaat zal zijn, zowel de "keien" 
als de minder goede oplossers, 
want, uiteindelijk komt ook de 
zwakkere oplosser een keer bo
venaan, doordat de winnaars 
weer op nul moeten beginnen. 

Liefhebbers van de dam- en 
schaaksport hiermede openen wij 
thans onze "ladder-wedstrijd" en 
spreken de wens uit, dat deze 
wedstrijd zich in een ongekende 
belangstelling zal mogen ver
heugen. Men neme hieraan deel 
en zette het beste "steentje" voor! 

Naschrift: De eerste wedstrijdproblemen werden reeds gepubliceerd 
in het vorige nummer. Hiervan mogen de oplossingen nog worden 
ingezonden, uiterlijk binnen acht dagen na het verschijnen van dit 
nummer. 



door DAMMEN 
F. RAMAN 

WEDSTRIJDVRAAGSTUK 
Nr. 2. 

Zwart 

Stand in cijfers: 
Zwart: 26, 27, 28, 31, 36, 37, 40 

= 7 sch. 
Wit: 24. 29. 34. 38, 45. 46, 47 

= 7 sch. 
Wit speelt en wint. 

Hoe? Oplossingen worden 
gaarne ingewacht, maar dan 
binnen 15 dagen na publicatie. 

• 
EEN SCHITTEREND 

EINDSPEL. 
Auteur: P. N. Faure, Amsterdam. 
Zwart: 5, 8. 22, 25 = 4 sch. 
Wit: 14, 24, 41 =3 sch. 

Wit speelt en wint. 
Ontleding: 

Wit: Zwart: 
1. 14-9 8-13 
Vrijwel gedwongen. Op 22-28 

volgt 9-3, 8-13, 3-17, 28-32. 
17-21 en wint. 

Ook alle andere mogelijk zijnde 
zetten verliezen, men spele dit 
zelf eens na. 

2. 9X27 5-10 
3· 41-37 1ü-14 
4· 37-31 14-2oA 

(of 14-19) 
5· 24X 15 (of24X13) 
5· 25-30 
6. 15-10 (of 13-9) 
6. 3ü-34 
7· 10-4 (of 9-4) 
7· 34-39 
8. 4-22 39-43 
9· 27-21 43-49 

Op 43-48 volgt 22-17 en 
17-3· 

10. 31-27 
Dreigt met 21-16 enz. 

10. 49-35 
1 1. 22-44 35 x 49 
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12. 21-16 

13. 16X27 wint. 
A: 

4· 25-30 
14-19 s. 24X3s 

door SCHAKEN 
F. RAMAN 

WEDSTRIJDPROBLEEM 
Nr. 2. 

8 

7 

(:) 

5 

4 

3 

2 

1 

Zwart 

a c e g 
Wit 

Stand in cijfers en letters: 
Wit: Ka8, Db8, Ta4, Tf6. Lft. 

Lh8, Pa6, Pb4, pi. a2 en b2 
= 10. 

Zwart: Kd4. De2, Td2, Te4, Pb. 
pi. a7, b5, b6, C2, ds. e3 en f7 

= 12. 
Wit geeft mat in 2 zetten. 

Hoe 7 Oplossingen moeten wor
den ingezonden binnen 15 dagen 
na publicatie. 

• 
UIT HET GRIJS VERLEDEN. 

Ter afwisseling een beroemd 
partijtje "uit de oude doos". 
Paul Morphy C. A Maurian 

Wit: Zwart: 
t. e2-e4 e7-e5 

6. 35-30 
7· 30-24 
8. 27-22 
9· 31-27 wint. 
Een schitterend eindspelT 

2. h-f4 es x f4 
3· Lft-C4 Dd8-h4t 
4. Ket-ft b7-b5 
Sterhr is: 4· --, g7-g5; en 

verder bijvoorbeeld 5. Pgt-f3, 
Dh4-h5; 6. a2-a4, Lf8-g8 enz. 
met ongeveer gelijk spel. 

s. Lc4-d5 7 Pb8-c6 
6. Pgt-h Dh4-hs 
7. d2-d4 Pg8-f6 
8. Lds-b3 Lc8-a6T 
9. Ddt-e2 Pc6Xd4 

10. Pb X d4 bs-b4 TT 
t t. De2Xa67 
Wit heeft thans belangrijk 

nadeel; de tekstzet echter ver
liest onmiddellijk. t t. c2-c4 gaf 
tenminste nog houdbaar spel. 
tt. -- Dhs-dttT 
12. Kft-h Pf6-g4tTT 
En wit staat opeens mat. Wel 

een partijtje uit het grijs verleden, 
waarin beide tegenstanders slechts 
de aanval zochten. Overigens wel 
interessantT Ontleend aan een ver
geelde rubriek van"De Humorist". 

• 
Tenslotte nog een mooie driezet. 

Auteur en eerste bron onbekend. 

Wit: Kbs. Dh6, Lg3 = 3· 
Zwart: Kgt, Pgs. pion g2 = 3· 

Afwikkeling: 
t. Kbs-b4T Kgt-ftA 
2. Dh6-a6t Kft-gt 
3· Da6-a1 mat. 

A 
1. 

2. Dhs-ctt 
3· Dc1 X et mat. 
Héél mooiTT 



DE VIJFTIGSTE MEIDAG 
• Het is dit jaar de vijftigste maal. dat de arbeidersklasse van alle 

landen de Eerste Mei viert - in de volle vrijheid van het socialisme, 

zoals in de Sowjet-Unie, onder de steeds meer beknotte mogelijkheden 

van de burgerlijke democratie, of in de diepe illegaliteit van de landen, 
waar het fascisme of de militaire dictatuur heersen. 

De eerste Mei-dag in 1891 werd gevierd onder de leuze van de 

acht-uren-dag; de demonstraties van de Eerste Mei hebben bovendien 

altijd gestaan in het teken van de strijd voor het socialisme en van de 
strijd voor de vrede. 

De eerste demonstraties op de Eerste Mei vielen samen met een 

snelle g_roei van de socialistische arbeidersbeweging; de partijen namen 

toe in ledental en invloed, in het ene land na het andere ontstond 

een socialistische beweging; de grote verwarring van richtingen en 

stromingen, die tevoren had bestaan, maakte plaats voor de over

heersende invloed van het Marxisme onder de socialisten van de voor

naamste landen. Karl Marx was gestorven, maar zijn grote vriend en 

medewerker, Friedrich Engels, begroette het Mei-feest als de aan

kondiging van de overwinning van het proletariaat in zijn strijd tegen 
de heersende klasse. 

Sindsdien zijn vijftig jaar voorbij gegaan; onder welke omstandig

heden gaan wij thans opnieuw een Meidag van strijd en hoop tegemoet? 

De eenheid van de socialistische beweging, die omstreeks 1890 

bereikt scheen, borg nieuwe scheuring en splitsing in zich. Twee 

richtingen ontwikkelden zich onder de socialisten, de revolutionaire, 

die trouw bleef aan het Marxisme en die dit verder ontwikkelde, en de 

reformistische, die water in de socialistische wijn deed en de duur

zame belangen van de arbeidersklasse verwaarloosde ten behoeve van 
een tijdelijk of slechts schijnbaar voordeel. 

De geschiedenis is de grote leermeester, en de les van de geschiedenis 
van deze 50 jaar luidt: 

Waar de arbeidersklasse de leer van het revolutionaire Marxisme 
heeft gevolgd, daar heeft zij overwonnen -

waar zij in meerderheid de leiding van het reformisme heeft aan

vaard, daar rheeft zij de vreselijkste en smadelijkste nederlagen geleden. 

Het proletariaat heeft overwonnen in de Sowjet-Unie, dank zij de 

leiding van een Marxistische partij die, voorgegaan door Lenin en 

Stalin, het Marxisme niet alleen tegen de reformistische vervalsingen 

verdedigd, maar ook onder de omstandigheden van een nieuw tijdperk 
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op scheppende wijze verder ontwikkeld heeft. Het Marxisme heeft de 

proef van de Russische revolutie, van de burgeroorlog en van de 

opbouw van het socialisme doorstaan, het heeft de arbeidersklasse op 

een zesde deel van de wereld de overwinning gegeven, in een machtige 

socialistische staat, die voor de geschiedenis van de 20e eeuw van 

doorslaggevende betekenis is geweest en nog zijn zal. 

Het reformisme daarentegen, heeft getoond, dat het de arbeiders

beweging te gronde richt, overal waar het zidh van haar organisaties 

meester maakt. Het reformisme werd door de meerderheid van de 

arbeidersklasse gevolgd in Duitsland, in Oostenrijk, in T sjecho

Slowakije, in Italië en Denemarken; in al die landen is de arbeiders

beweging door het fascisme neergeslagen en in de illegaliteit ge

drongen. Het reformisme heeft de arbeidersbeweging van Engeland, 

Frankrijk en andere landen tot een werktuig in handen van een 

imperialistische bourgeoisie gemaakt. 
De val van het reformisme, werd bezegeld door zijn houding tijdens 

de eerste imperialistische wereldoorlog: zijn houding, nu een tweede 

imperialistische oorlog is uitgebroken, is no(;! schandelijker. 

Wat is er geworden van de leuzen, waaronder het eerste Mei-feest 

gevierd werd? 
De acht-urendag was een van de gewichtigste hervormingen, die 

de arbeiderS'beweging in alle landen vooraan stelde op haar program 

van eisen. In de Sowjet-Unie is deze maatregel niet slechts ingevoerd, 

maar reeds lang achterhaald; daar geldt voor de overgrote meerderheid 

de 7-urendag, voor de jeugdige arbeiders de 6-urendag. 

Maar in kapitalistische landen, zoals Frankrijk en Engeland, 

om van de fascistische nog te zwijgen, is de 8-urendag opnieuw door 

werkdagen van 10 en meer uren vervangen. 

De Eerste J\1ei was een dag van strijd voor de vrede. Maar in het 

ene kapitalistische land na het andere zijn de werkers in een gruwzame 

oorlog gestort, voor belangen, die hun volkomen vreemd zijn, onder 

voorwendsels, even leugenachtig, als die van vijf-en-twintig jaar ge

leden. 
In de Sowjet-Unie daarentegen, heerst de vrede, verkregen door een 

wijze en krachtige politiek; het land van het socialisme laat zich niet 

misbruiken voor imperialistische doeleinden, het versterkt zichzelf 

terwijl de kapitalistische wereld zichzelf verscheurt, het heeft een dam 

opgeworpen tegen de verdere uitbreiding van de oorlog in het Oosten 

van ons werelddeel.. 
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En de strijd voor het socialisme? 

Wij zeiden het reeds: onder leiding van de Communistische Partij 

van de Sowjet-Unie heeft het socialisme overwonnen; waar het refor

misme de overhand had, daar heerst de kapitalistische dictatuur in 

fascistische of reactionaire vormen, daar worden de rechten en vrijheden 

van de burgerlijke democratie, die de volksmassa's in lange strijd 
veroverd hebben, afgebroken of bedreigd. 

De Nederlandse arbeidersklasse gaat deze Mei-dag onder bijzonder 
ernstige omstandigheden tegemoet. 

Terwijl er voor het eerst een regerings-coalitie tot stand is gekomen 

tussen burgerlijke partijen en sociaal-democratie, zien wij als resultaat 

hiervan, geen verbetering, maar een verslechtering van de toestand, 

waarin de volksmassa's zich bevinden. De prijzen stijgen, de werk

loosheid blijft groot, ·honderdduizenden zijn gemobiliseerd. andere 

tienduizenden uit hun gezin gerukt en voor een hongerloon aan het 
werk gezet in de werkverschaffingen. 

Het gevaar voor Nederland om in de oorlog meegesleept te worden, 

was nooit zo dreigend als nu. In deze oorlog van Engeland en Frankrijk 

tegen hun "gevaarlijke concurrent" Duitsland, stellen de heersers in 

Londen en Parijs zich ten doel, het terrein van de strijd zoveel mogelijk 

uit te breiden. Zij zijn er niet in geslaagd, de oorlog tussen Duitsland 

en de Sowjet-Unie, waarop zij gehoopt hadden, te doen ontbranden; 

hun pogingen, om door hun •zogenaamde hulp aan Finland, in 

Scandinavië een nieuw front te doen ontstaan tegen Duitsland, en 

op die manier de Sowjet-Unie toch nog in de oorlog mee te slepen, 

zijn eveneens mislukt; maar thans zijn zij er in geslaagd, door de 

schending van de Noorse neutrahteit, de Duitse bezetting van Dene
marken en Noorwegen uit te lokken. 

De wolken trekken ook in het Oosten samen. Door de verklaringen 

van Japanse, Amerikaanse en Australische ministers is het vraagstuk 

van het bezit van Indonesië officieel aan de orde gesteld. 

De Nederlandse heersende klasse heeft evenzeer haar imperialistische 

belangen, als de Engelse, de Duitse of de Japanse; zij maakt zich 

op, om deze belangen tot elke prijs te handhaven. Dat is de betekenis 

van de noodlottige Vlootwet, die men in deze dagen door de Indische 

Volksraad en het Nederlandse parlement wil jagen, en die bij aan

neming ten gevolge kan hebben, dat Nederland in alle oorlogen van 
het Verre Oosten verwikkeld wordt. 

Reeds vindt het drijven, om Nederland tot gevechtsterrein te maken, 
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hulp en steun bij groepen en personen in Nederland zelf. 

Het voorbeeld van Noorwegen stelt ons voor ogen, op welk 
een sluwe wijze de neutraliteit ondermijnd kan worden, om kleine 

volkeren voor een grote imperialistische macht de kastanjes uit het 

vuur te laten halen. In het "Rode Noorwegen" en in het "Rode 
Denemarken" hebben de sociaal-democratische leiders zich, mèt hun 

bourgeoisie, aangesloten bij het Engelse, respectievelijk het Duitse 

imperialisme l 
De burgerlijke democratie in Nederland wordt stuk voor stuk aan

getast. Het laatste voorbeeld is de invoering van de Staat van Beleg 

in het gehele land, wat de vestiging van een militaire dictatuur van 

de ene dag op de andere mogelijk maakt. Onder schoon-klinkende 

voorwendsels wordt de ene aanslag na de andere ondernomen op de 
vrijheid van vergadering, de vrijheid van demonstratie, de vrijheid 

van drukpers. 

Het kapitalistische stelsel bevindt zich in het tijdperk van zijn 

crisis en zijn ondergang. De thans uitgebroken oorlog heeft deze 

crisis opnieuw verscherpt. De kapitalistische machten zoeken een uit

weg op kosten van de volksmassa' s, die zich meer en meer herinneren, 

hoe het Russische volk in 1917 uit deze crisis zijn eigen uitweg heeft 

gebaand, door de omverwerping van het kapitalisme. Er zal geen 
duurzame vrede zijn, zolang het kapitalistische stelsel blijft bestaan. 

De kleinere en zwakkere volken zullen de speelbal en het slachtoffer 

van de grote imperialistische machten blijven, zolang het imperialisme 

vijf zesden van de wereld blijft beheersen. De arbeidersklasse zal 

haar historische taak niet kunnen vervullen, zolang zij de reformistische 

leiders niet van zich afschudt, zolang zij niet het eenheidsfront van 

onderop vormt. 
In de strijd tegen het imperialistische kapitalisme hebben de werkers 

van de gehele wereld hun steunpunt en hun voorbeeld in de Sowjet

Unie, die haar eigen zelfstandige vredespolitiek voert, die zich niet laat 

misbruiken voor imperialistische belangen, maar zichzelf, en daarmee 

het socialisme in de gehele wereld versterkt. 
Ondanks alle onderdrukking, ondanks alle imperialistische drei

gingen, zal de Eerste Mei van het jaar 1940 een dag van strijd voor 

de vrede, tegen imperialisme en kapitalisme, een dag van strijd tegen 

de reformistische invloed onder de arbeidersklasse, een dag van strijd 

voor het socialisme zijn T 
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Sinds het begin van de tweede imperialistische oorlog in Europa 
is meer dan een half jaar voorhij gegaan. Maar de werkelijke krijgs
verrichtingen zijn eigenlijk nog niet begonnen. Aan het Westelijk 
front, waar de voornaamste bewapende strijdkrachten der oorlog
voerende staten tegenover elkaar staan, is de toestand onveranderd. 

Terwijl de toestand aan de fronten onveranderd is, deed de oorlog 
:zich in het achterland van het begin af aan met huitengewone kracht 
voelen. De sociaal-economische gevolgen van de oorlog, de chaos 
in het gehele economische leven springt zowel in de oorlogvoerende, 
als in de niet-oorlogvoerende kapitalistische landen, in het oog. 

Precies het omgekeerde beeld is ontstaan van hetgeen men hij het 
begin van de imperialistische oorlog 1914(1918 kon waarnemen. Toen 
begonnen de krijgsverrichtingen direct in de eerste dagen na de 
oorlogsverklaring met geweldige kracht, maar de sociaal-economische 
gevolgen van de oorlog kwamen pas belangrijk later te voorschijn. 
Dit specifieke verloop van de huidige imperialistische oorlog is niet 
loevallig. 

De kapitalistische wereld begon deze oorlog in een andere toestand 
dan de oorlog van 1914(18. Ook toen was 1het kapitalisme monopolisch, 
bevond het zich in het stadium van het imperialisme, d.w.z. in het 
l!tadium van de verrotting en van de ondergang. Maar toen was het 
nog een gesloten wereldstelsel, dat op alle vastelanden van de wereld 
heerste. 

Met het begin van de eerste imperialistische wereldoorlog begon 
de algemene crisis van het kapitalisme. In de loop van een kwart eeuw, 
tussen het begin van de eerste imperialistische wereldoorlog en het 
begin van de tweede imperialistische oorlog in Europa, heeft de 
algemene crisis van het kapitalisme zich buitengewoon verdiept. 

De overwinning van de grote socialistische October-revolutie in de 
Sowjet-Unie en de opbouw van het socialisme op een zesde deel van 
de wereld betekent, dat geen gesloten wereldsysteem van het kapita
lisme meer bestaat, dat er geen ,.enig en alles omvattend systeem van 
wereldeconomie" meer is, maar dat er twee systemen bestaan, die 
met elkaar wedijveren, twee systemen - het opkomende socialistische 
systeem en het tot in zijn wortels verrotte kapitalisme. 

De kapitalistische landen begonnen de tweede imperialistische 
oorlog, toen het kapitalisme zich nog niet hersteld had van de diepe 
wonden, die het waren toegebracht door de economische wereldcrisis 
van 1929--1933. de scherpste en meest vernietigende crisis in de 
geschiedenis van het kapitalisme, en toen aan de horizon reeds de 
dreigende wolken van een nieuwe economische crisis opkwamen. 

Een reeks van oorlogen in Europa, Afrika en Azië waren aan de 
wooravond van de tegenwoordige oorlog voorafgegaan. Maar deze 

lÓI 
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oorlogen vertoonden geen gelijkenis met diegene, welke aan de eerste 
imperialistische wereldoorlog waren voorafgegaan. Het waren nationale 
vrijheidsoorlogen en nationaal-revolutionaire oorlogen, die de gehele 
kapitalistische wereld in beroering brachten en in de loop van enige 
jaren brede massa's der arbeiders en werkers van alle kapitalistische 
landen tegen de wereldreactie mobiliseerden. De nationaal-revolutio
naire oorlog van het Spaanse volk duurde langer dan twee en een 
half jaar. De grote nationale bevrijdingsoorlog van het Chinese volk 
van 450 millioen tegen de inval der Japanse imperialisten in China 
duurde reeds langer dan twee jaren, toen de bourgeoisie de tegen
woordige oorlog in Europa ontketende. Deze oorlogen brachten en 
brengen het bewustzijn en de georganiseerdheid der millioenenmassa' s. 
die er aan deelnemen, op een hogere trap van ontwikkeling. Zij 
strekken tot voorbeeld en bezieling voor de door het imperialisme 
onderdrukte volkeren en naties van de gehele wereld in de strijd tegen 
het imperialisme. 

Dergelijke oorlogen, zoals de nationaal-revolutionaire oorlog in 
Spanje en de nationale bevrijdingsoorlog in China droegen een sterk 
uitgesproken sociaal karakter en hadden geweldige gevolgen op sociaal 
en politiek gebied. Zij hielden de uitbarsting van de grote imperia
listische oorlog in Europa tegen en remden de imperialistische machten, 
die zich voorbereidden op de herverdeling van de wereld. De Balkan
oorlogen daarentegen, die aan de imperialistische oorlog van 1914/18 
voorafgingen, waren niet alleen het voorspel van deze oorlog, maar 
ook een factor, die zijn uitbarsting verhaastte. 

In een reeks van koloniën en afhankelijke landen: in Indië, in de 
Latijns-Amerikaanse staten enz. ontplooide zich reeds lang voor het 
begin van de huidige oorlog een brede massabeweging tegen de 
imperialistische slavenhouders. Aan de vooravond en bij het begin 
van de oorlog van 1914 was in de koloniale landen zulk een bewe
ging niet. 

Het spreekt vanzelf. dat in een dergelijke situatie niet eens onder 
voorbehoud sprake kan zijn van de een of andere .. stabiliteit" of van 
een .,evenwicht" van het kapitalistische stelsel. Het is daarom geen 
toeval. dat de bourgeoisie reeds lang voor het uitbreken van de huidige 
oorlog in vele landen de openlijke dictatuur van de meest reactio
naire, chauvinistische elementen van het financierskapitaal oprichtte 
en dat zij in andere landen sinds de eerste dagen van de oorlog 
met behulp van de militaire dictatuur de klasse-organisaties der werkers 
vernietigt, om te proberen een uitweg uit de ontstane toestand te vinden. 

Juist daarom, omdat het kapitalistische systeem met een dieper 
geschokt organisme dan in de ootlog van 1914/18 deze oorlog begon,. 
doen de sociaal-economische gevolgen van deze oorlog in tegenstelling 
tot de vorige oorlog zich direct bij het begin buitengewoon sterk voelen. 
Overal zijn geweldige legers gemobiliseerd. In Frankrijk b.v., in een 
land met een bevolking van 41 millioen, werden 5 millioen voor het 
leger gemobiliseerd. Engeland heeft reeds ongeveer 1.500.000 

man onder de wapenen. In vele landen voncl in ganse gebieden. 
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die als oorlogszöne worden beschouwd, evacuatie plaats. Belang
rijke delen van de bevolking van grote steden als Londen en Parijs e.a. 
werden geëvacueerd. De economie van het merendeel der kapitalistische 
landen is reeds of wordt op de oorlog ingesteld. Geweldige reserves 
aan oorlogsmateriaal. die tot dusver nog niet voor de oorlog worden 
gebruikt, worden opgehoopt. 

Het onderhoud van het millioenenleger, de - zij het ook uiterst 
geringe - ondersteuning voor de families der gemobiliseerden, de 
onkosten voor de evacuaties veroorzaken een nooit vermoede toename 
van het oorlogsbudget. Volgens de gegevens van de .. Temps" geeft 
Frankrijk reeds nu, terwijl de krijgsverrichtingen zich nog niet ont
wikkeld hebben, een milhard francs per dag uit, Engeland ongeveer 
zes milhoen pond sterling. De oorlogskosten, die Frankrijk voor het 
jaar 1940 heeft uitgetrokken, gaan het totale nationale inkomen van 
het land met een bedrag van 6o milhard francs te boven. In Japan, 
waar het oorlogsbudget voor 1940 op een bedrag van meer dan 10 
milhard Yen is geschat, slokt het het leeuwenaandeel van het nationale 
inkomen van het land op. 

Met de snelle groei van de oorlogsindustrie wordt de productie 
van andere takken van industrie, die niet direct met de oorlog te maken 
hebben, ingeperkt. Terwijl de oorlogsindustrie lijdt onder het gebrek 
aan geschoolde arbeiders, die voor een belangrijk deel voor het leger 
werden gemobiliseerd, groeit in andere landen de werkloosheid. De 
mobilisatie der landbouwende bevolking, de opvordering van het 
transportmateriaal bij de boeren hebben tot gevolg een verkleining 
der uitzaaigebieden. In enkele landen is een sterke teruggang waar te 
nemen van de voorraad slachtvee en paarden. 

In de meeste z.g. neutrale landen is de verwoestende uitwerking 
van de oorlog op de kapitalistische huishouding en op het leven van 
de volksmassa's niet minder sterk dan in de oorlogvoerende landen. 
Vele neutrale landen hebben, in tegenstelling met de eerste imperia
listische wereldoorlog, op het ogenblik gemobiliseerd op gelijke of 
bijna gelijke voet als de oorlogvoerende staten. De neutrale landen 
bevinden zich in het voortdurende gevaar van in de oorlog gesleept 
te worden. Ze houdt b.v. het kleine België met een bevolking van 
7 milhoen 560.000 mensen onder de wapenen. Het aantal van de 
-officieel geregistreerde werklozen is sinds het begin van de oorlog 
verdubbeld en heeft het voor het kleine land geweldige getal van 
26o.ooo bereikt. In een dergelijke toestand bevinden ook enkele andere 
"neutrale" kapitalistische staten zich. De zee-oorlog heeft op het econo
mische leven van deze landen een nog verwoestender uitwerking, dan 
op de economie der oorlogvoerende landen. 

Ofschoon de krijgsverrichtingen aan de fronten nog niet werkelijk 
begonnen zijn, zijn zowel in de oorlogvoerende als in vele niet oorlog
·voerende landen moeilijkheden bij de levensmiddelenvoorziening ont
staan. Zelfs in Frankrijk en in Engeland, waar in de oorlog van 1914/18 
een gebrek aan levensmiddelen pas in het tweede en derde jaar van 

.. de oorlog was te merken, bestaan reeds nu ernstige moeilijkheden op 
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dit gebied. In Frankrijk werden drie vleesloze dagen per week ver
ordend, in Engeland twee. Er is gebrek aan suiker, koffie en andere 
levensmiddelen. In Engeland en Frankrijk werd reeds het kaarten
systeem ingevoerd. Ook enkele niet oorlogvoerende landen, b.v. Italië, 
zijn reeds tot het kaartensysteem overgegaan. 

Terwijl in de kapitalistische landen van Europa een gebrek aan 
levensmiddelen zich doet voelen, hebben andere landen b.v. in Latijns
Amerika en gedeeltelijk de Ver. Staten onder een landbouwcrisis te 
lijden. Dat laat zich hieruit verklaren, dat op het ogenblik - en 
daarin bestaat eveneens een versohil met de oorlog 1914/18 - oorlogs
materiaal. dat in Amerika wordt gekocht, contant betaald moet worden; 
daarom is er geen goud en geen valuta genoeg voor de aankoop van 
levensmiddelen. Anderzijds ontwricht de zee-oorlog, die zich reeds 
sinds het begin van de oorlog, ontwikkeld heeft, de buitenlandse 
handel en maakt hij het verkeer op zee steeds onzekerder. 

Naast het gebrek aan levensmiddelen doet zich in een hele reeks. 
van kapitalistische landen een ernstig gebrek aan verwarmingsmateriaal. 
aan kolen en aan electriciteit gevoelen. Het kolengebrek is zelfs in 
Engeland opgetreden, het rijkste kolenland van Europa, dat meer 
kolen uitvoerde dan alle andere landen. In Japan werden tengevolge 
van het gebrek aan electriciteit honderden en duizenden bedrijven 
gesloten en de productie van vele takken van industrie belangrijk 
beperkt. 

Belangrijk sneller dan in de eerste imperialistische oorlog stijgen de 
prijzen voor levensmiddelen en gebruiksartikelen. Er trad een waarde
vermindering van enige valuta's op, in de eerste plaats van het Engelse· 
pond. 

Zo heeft de oorlog de gehele economie van het kapitalisme nog 
meer ontwricht, de chaos en de tegenstellingen daarin nog vergroot. 

Maar de imperialistische oorlog heeft geen gelijke uitwerking op 
de verschillende kapitalistische landen. In de eerste plaats verrijken 
de Verenigde Staten van Noord-Amerika zich aan de oorlog. o~ 
Amerikaanse bourgeoisie gebruikt de oorlog in Europa - op kosten 
van Engeland, om zijn posities in de Latijns-Amerikaanse l'anden, irn 
China en Australië te versterken. In het Verre Oosten maakt het 
Amerikaanse imperialisme gebruik van de. tengevolge van de lang
durige oorlog in China, voortdurend toenemende uitputting van Japan. 
en verder oefent het feit, dat Engeland en Frankrijk bezig gehouden, 
worden door de oorlog in Europa, een druk op Japan uit. Het Ameri
kaanse imperialisme spant zich in, om zijn imperialistische tegenstel
lingen met Japan op te lossen op kosten van Japan zelf .. op kosten van 
Engeland en van Frankrijk. en hoofdzakelijk op kosten van het Chinese· 
volk. De Amerikaanse bourgeoisie zou de scheidsrechter voor het 
Verre Oosten willen worden, om - steunend op haar economische en 
financiële kracht - haar positie in China te versterken' De bourgeoisie· 
van Amerika gebruikt het voor haar geschikta moment, dat haar· 
concurrenten door de oorlog in beslag genomen zijn en legt haar· 
hand op de belangrijkste markten. Zij trekt. uit Enrt!Jiand, Frankrijk. 
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Canada en andere landen goud, valuta en waardepapieren naar zich 
toe. Üp rekening van de oorlogsbestellingen breidt zij bepaalde takken 
der Amerikaanse industrie uit. 

Üp deze wijze verscherpt de oorlog de tegenstellingen tussen de 
Imperialistische machten nog sterker; hij brengt Amerika meer en meer 
<>p de voorgrond, en zijn concurrenten - in de eerste plaats het 
"bevriende" Engeland - worden uit hun posities verdrongen. 

Engeland is gedwongen, om een betrekkelijk groot leger te mobiliseren, 
maar het Engelse leger bedraagt slechts een derde deel van het Franse 
leger, hoewel de bevolking van Engeland - de koloniën niet mee
gerekend - de bevolking van Frankrijk met 6 milhoen overtreft. 
Engeland onderhoudt in Frankrijk slechts een klein deel van zijn 
strijdkrachten. De soldaten van het Engelse expeditieleger in Frankrijk 
<>ntvangen dagelijks 30 francs, terwijl de Franse soldaten in het achter
land zich met 75 centimes en aan het front met 4 francs per dag 
tevreden moeten stellen. Hoewel Engeland ongeveer evenveel als 
Frankrijk voor de oorlog uitgeeft, is het ook op dit gebied duidelijk in 
een gunstiger positie dan Frankrijk, want in de eerste plaats beschikt 
het over grotere materiële reserves en ten tweede heeft het een groter 
l:oloniaal bezit dan Frankrijk, dat het in deze oorlog verdedigt. Ander
zijds gebruikt Engeland de controle, die het op eigenmachtige wijze 
<>ver de zeeën heeft gevestigd, om een druk op de zwakkere kapitalisti
sche staten uit te oefenen, om deze economisch aan zich te onderwerpen. 

De huidige oorlog is nog niet in de volle betekenis van het woord 
een wereldoorlog, maar hij vertoont duidelijk de tendenz, om zich in 
rzulk een oorlog te veranderen. 

In de eerste wereldoorlog heeft de bourgeoisie het levenspeil van 
de werkende massa's geleidelijk omlaag gedrukt. In de huidige oorlog 
begon de bourgeoisie direct van het begin af met een sterke verlaging 
van het levenspeil der werkers; zij zette er koers op, om de kosten 
van de oorlog te dekken door een vreselijk verscherpte uitbuiting, 
door de verlenging van de arbeidsdag, door de verlaging van het 
werkelijke loon, en door het massale gebruik van laag betaalde vrouwen
en kinderarbeid. Dit alles vindt op het ogenblik niet alleen in de 
oorlogvoerende, maar ook in de niet oorlogvoerende kapitalistische 
staten plaats, niet alleen in Europa, maar ook in Amerika en in andere 
delen der wereld. 

In vele kapitalistische landen zijn hoge oorlogsbelastingen op de 
lonen ingevoerd. In Engeland hebben de burgerlijke economen van het 
soort van Keynes, ter vervulling rvan de belangen der bankiers van 
de City, een "theorie" over de nieuwe methodes ter financiering van 
de oorlog gefabriceerd, die daarin bestaat, dat een belangrijk deel 
van het loon in de krijgskas moet vloeien. Deze "theorie" wordt in 
Frankrijk reeds in practijk gebracht. Blum waarschuwt de 
arbeiders er voor, om een verhoging van de huidige loontarieven 
en een verkorting van de 6o- en 72-urenweek te eisen, omdat - zoals 
hij zegt - dit tot een twist tussen de arbeiders en Je boeren, maar 
ook tot een twist tussen het front en het aohterland zou kunnen leiden. 
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De medewerker van Blum, de welbekende Jouhaux, is er yeront
waardigd over, dat de Engelse arbeiders loonsverhogingen eisen en 
doorzetten, daar hun voorbeeld ook in Frankrijk tot gevolgen zou kun
nen leiden, die voor de bourgeoisie ongewenst zijn. De bourgeoisie 
erkent de hopeloosheid van haar situatie en gaat tot groot opgezette 
aanvallen op de werkers over: zij ontneemt hun de elementaire rechten, 
ketent hen aan de bedrijven, verbiedt de economische strijd, vernietigt 
de laatste resten van de nog overgebleven democratische vrijheden. 
In de burgerlijk-democratische landen, vooral in de neutrale landen, 
bleef gedurende de oorlog van 1914/18 de ,.democratie" tot op zekere 
hoogte nog bewaard. Üp het ogenblik voltrekt de imperialistische 
bourgeoisie haar aanvallen op de arbeidersklasse in een veel sneller 
tempo, dan in de jaren van de eerste wereldoorlog. De bourgeoisie 
probeert de terroristische dictatuur ook op te richten in die landen, 
waarin zij om verschillende redenen, gedeeltelijk tengevolge der brede 
massabeweging van het Volksfront, voor de huidige oorlog, daartoe 
nog niet in staat was. 

Maar wanneer de bourgeoisie op het ogenblik haar gewelds-apparaat 
met volle hacht tegen de werkers in beweging brengt, zo beginnen ook 
de werkers reeds in de eerste dagen van de oorlog tegen de imperialisti
sche oorlog, de politiek der reactie en de aanvallen van het kapitaal 
weerstand te bieden. Dat is ook iets geheel nieuws in de tegenwoordige 
oorlog. Reeds de eerste oorlogsmaanden veroorzaken in een reeks van 
kapitalistische landen een naar verhouding brede beweging der werkers 
voor de vervulling van hun directe eisen, een beweging, die niet zelden 
in massastakingen haar uitdrukking vindt, die tegen de wil der reactio
naire vakhondsleiders en over hun hoofden heen uitbreken. 

Naast deze beweging voor de vervulling der directe eisen der werkers 
groeit de ontevredenheid der volksmassa's over de imperialistische 
oorlog. Hun diep wantrouwen tegenover de hedriegelijke leuzen der 
bourgeoisie vindt een duidelijke uitdrukking in de beweging voor de 
vrede, voor de snelst mogelijke beëindiging van de oorlog. De leuze: 
.,Strijd voor de vrede!" is op het ogenblik de populairste leuze onder 
de werkers. Dat is de leuze, die de breedste volksmassa's in de strijd 
tegen de oorlog kan verenigen. De beweging voor de vrede heeft 
nog geen stormachtige vormen aangenomen, maar zij omvat de ver
schillende sociale lagen in steeds bredere massa. Zij werft aanhangers 
onder de arbeiders en de boeren, onder de werkers in de stad, onder 
de soldaten, onder de vooruitstrevende intellectuelen. 

Honderden en durzenden van de meest verschillende massa
organisaties der werkers hebben zich in de verschillende kapitalistische 
landen reeds voor de onmiddellijke beëindiging van de roofoorlog en 
voor de vrede uitgesproken. 

De beweging voor de vrede tegen de brandstichters en provocateurs 
van de oorlog, tegen de "Godsvrede", die door de bourgeoisie en de 
sociaal-democratische leiders wordt gepredikt, is de eerste ernstige 
aanwijzing er voor, dat in de diepten der massa's een belangrijk proces 
plaats vindt, dat hun politiek inzicht bevordert en hrun politiek bewust-
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zijn op een hoger niveau brengt. Als men over de arbeidersbeweging 
in de kapitalistische landen spreekt, is deze beweging voor de vrede 
een hijzonder belangrijk, positief resultaat der eerste maanden van de 
imperialistische oorlog in Europa. Deze beweging zal tot een her
groepering vnn de krachten der arbeidersklasse en der brede werkende 
massa's leiden en draagt de kiem in zich van een breed volksfront 
der werkers, dat voorbestemd is, om een geweldige rol in de strijd der 
massa's te spelen, om op hun wijze de uitweg uit de huidige oorlog 
te Pinden. 

De voornaamste hinderpaal, die de zich ontplooiende massabeweging 
tegen de imperialistische oorlog, voor de vrede, op haar weg vindt, 
is de politiek van de kopstukken der sociaal-democratie. De Tweede 
Internationale heeft met het begin van de huidige oorlog in feite 
opgehouden als Internationale te bestaan. De leiders van haar intact 
gebleven secties, hebben in de arbeidersbeweging van de meeste 
kapitalistische landen het monopolie van de legaliteit. De organisatoren 
en de schuldigen aan de huidige oorlog in Europa hebben de kop
stukken van de sociaal-democratie hoofdzakelijk die taak toegedacht. 
die zij ook in de vorige impedalistische oorlog hadden te vervullen: 
n.l. de oorlog te rechtvaardigen, de strijd van de werkende massa's 
tegen de oorlog tegen te houden en de onbegrensde uitbuiting en 
onderdrukking der werkers veilig te stellen. 

Maar bovendien heeft de imperialistische bourgeoisie nog een andere 
belangrijke opdracht aan haar sociaal-democratische agentuur gegeven, 
n.l.: te maken, dat het vertrouwen in de vredespolitiek van de grote 
Socialistische Staat bij de werkers geschokt wordt, dat de werkers 
van hun sterkste steun in de strijd voor de vrede worden losgescheurd, 
geïsoleerd, om de massabeweging des te gemakkelijker te kunnen 
verslaan. 

Daarom kan er, zonder besliste strijd tegen de politiek van de 
leiders der sociaal-democratie, noch van een ernstige weerstand tegen 
de pogingen der reactionaire bourgeoisie, om het oorlogstoneel uit 
te breiden, noch van een succesvolle beweging voor de snelle 
beëindiging van de oorlog, voor de vrede sprake zijn. 
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DE BURGERLIJKE DEMOGRATIE 
IN NEDERLAND 

A. VAN DIJK 

1. 

In zijn artikel ,.Over de Staat", heeft Ko Beuzeroaker op buiten
gewoon overzichtelijke wijze het vraagstuk van de betekenis van de 
staat behandeld (Zie het Aprilnummer van dit orgaan). 

Indien de stelling juist is, dat ,.ook de moderne parlementaire staat 
een werktuig is tot uitbuiting van de loonarbeid door het kapitaal", 
zoals Engels zegt, - en ze is ongetwijfeld juist, - dan geldt dit 
dus ook voor de verhoudingen binnen het kader der Nederlandse 
burgerlijk-democratische staat. 

In tal van artikelen, die reeds in vorige nummers van dit orgaan 
zijn verschenen, is deze waarheid dan ook op verschillende wijze 
belicht, wij herinneren slechts aan de interessante onthullingen over 
de Nederlandse kapitaalmagnaten en hun invloed op het staats
apparaat. 

Het besef, dat de economische belangen van de grote massa van 
bezitlozen en kleine hezitters in den lande in feite ondergeschikt 
worden gemaakt aan die van een handjevol kapitalisten is echter bij 
duizenden ver buiten onze rijen, ook in de kringen van kleine midden
standers en kleine boeren, reeds lang ontwaakt, düch nog te weinig 
wordt gezien, dat juist de inrichting van het Nederlandse staats
apparaat en de duizenden feitelijke, doch ook formeel-wettelijke be
perkingen van de rechten der massa's, het de Nederlandse kapitalisten 
mogelijk maken om onder de dekmantel der parlementaire burgerlijke 
democratie, door Lenin terecht het ,.best mogelijke politieke omhulsel 
van het kapitalisme", genoemd, de volledige heerschappij over de 
uitgebuite Nederlandse massa's uit te oefenenT 

Laat ons dit vraagstuk aan een nader onderzoek onderwerpen. 

Ook hier wijst Lenin ons de weg. 
In zijn brochure ,.De Proletarische Revolutie en de renegaat Kautsl,y" 

lezen wij n.l. op blz. 19: 
,.Neemt de grondwetten der moderne staten, - neemt hun rege

ringen, - neemt de gelijkheid der burgers voor de wet; - bij iedere 
stap zult ge de aan iedere eerlijke en bewuste arbeider welbekende 
huichelarij van de burgerlijke democratie ontmoeten. Er is niet één 
staat, ook niet de meest democratische, die in zijn grondwet niet één 
of andere achterdeur of beperkingen heeft. die aan de bourgeoisie 
de mogelijkheid verzekeren, het leger tegen de arbeiders te mobiliseren, 
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de staat van beleg af te kondigen enz ... voor het geval de orde wordt 
verstoord", d.w.z. voor het geval. dat de uitgebuite klasse ook maar 
de geringste poging waagt om uit haar slaventoestand te treden en 
niet langer als slaven te handelen. Kautsky", zo vervolgt Lenin 
(en wij kunnen er aan toe voegen Vorrink. Dr. Brugmans, Ds. Ban
ning, enz.) "gaat zich te buiten aan allerlei mooipraterij van de 
burgerlijke democratie en verzwijgt bijvoorbeeld, wat de meest demo
cratische en republikeinse bourgeoisie in Amerika en Zwitserland tegen 
de stakende arbeiders uithaalt!" 

Men zou kunnen menen, dat Lenin toen hij deze woorden neer
schreef, een exemplaar van de Nederlandsche grondwet voor zich had 
liggen, aangezien de hier geciteerde regelen volkomen slaan op de 
Nederlandse constitutie. Bezien wij bijvoorbeeld die artikelen van 
de grondwet, waarin de meest elementaire burgerlijke vrijheden zijn 
geregeld. dan springt dit aanstonds in het oog. Om enige voorbeelden 
te noemen: .. Niemand - zoo staat het in de grondwet - heeft 
voorafgaand verlof noodig om door de drukpers gedachten of gevoelens 
te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet". 

Of elders: .. Het recht der ingezetenen tot vereniging en vergadering 
wordt erkend. - De wet regelt en beperkt de uitoefening van dat 
recht in het belang der openbare orde!" 

Let wel. het betreft hier die rechten van de Nederlandse staats
burger, de vrijheid van drukpers en het verenigings- en vergaderrecht, 
die voor de vrije ontplooiïng van de strijd der arbeidersbeweging, 
zoowel de politieke als de economische, van doorslaggevend belang 
zijn. En juist daarop wordt reeds in de grondwet, zooals uit de 
cursief gedrukte zinsneden blijkt, een voorbehoud gemaakt, hetwelk de 
bourgeoisie de mogelijkheid biedt om deze rechten door middel van 
allerlei beperkende wetten volkomen te niet te doen. 

In zijn redevoering over de nieuwe Sowjetgrondwet drukte Stalin 
het met grote duidelijkheid als volgt uit: 

.. De burgerlijke constituties gaan stilzwijgend uit van de veronder
stelling, dat de maatschappij bestaat uit twee tegenover elkaar staande 
klassen, uit klassen, die de rijkdom bezitten, en uit klassen die hem 
niet 'bezitten, dat welke partij er ook aan de macht zou komen, de 
staatkundige .leiding van de maatschappij (de Dictatuur) aan de 
bourgeoisie moet toebehoren, dat de grondwet nodig is om de maat
schappelijke orde, die aan de bezittende klasse welgevallig en voor 
haar voordelig is, vast te leggen". (Door mij onderstreept, v. D.). 

Volkomen hiermede in overeenstemming zijn dan ook die artikelen 
in de Nederlandse grondwet, die bepalen, dat de Kroon (koning) 
het recht heeft om in geval van oorlog-, oorlogsgevaar- of andere buiten
gewone omstandigheden, de dienstplichtigen geheel of gedeeltelijk 
onder de wapenen te roepen. Aangezien onder .. buitengewone omstan
digheden" ook verstaan kunnen worden massastakingen e.d. zien wij 
hier dus, dat ook in Nederland het leger tegen de arbeiders kan 
worden gemobiliseerd, indien de bourgeoisie zulks noodig acht. 

Het allerduidelijkst spreekt in dit verband wel het feit dat de grond-
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wet een artikel bevat, waarin de koning bevoegd wordt verklaard 
de Staat van Beleg af te kondigen, waarbij dan tevens kunnen komen 
te vervallen al die bepalingen, die de persvrijheid, het verenigings- en 
vergaderreoht. de onschendbaarheid van het briefgeheim, de onschend
baarheid van de woning heten te waarborgen, en alle bevoegdheden 
van het burgerlijk gezag, ook de burgerlijke rechtspraak. in handen 
van het militair gezag kunnen worden gelegd. 

Het is dan ook overduidelijk, dat in laatstgenoemd geval de bepaling 
in de grondwet, dat .. allen, die zich op het grondgebied van het 
rijk bevinden, gelijke aanspraak hebben op bescherming van persoon 
en goederen", reeds aanstonds opgeheven wordt, waar het betreft 
de voor hun levensbelangen strijdende arbeiders, daar juist tegen hen, 
zoals thans bijvoorbeeld in het éénmaal burgerlijk-democratische 
Frankrijk blijkt, het meest brute geweld van de zijde der bezittende 
klasse in werking treedt, en de besten onder hen of wel door de 
militaire rechtbanken voor jaren in de kerker worden gesmeten, of wel 
zonder enige vorm van proces in de concentratiekampen terecht komen, 
zo ze al niet de kogel krijgen volgens de bepalingen van het zoge
naamde standrecht. 

Wij kunnen ons in dit artikel niet verder verdiepen in de vraag, 
wat er in de practijk, reeds nu, in feite van deze gelijke bescherming 
van persoon en goederen terecht komt, al mogen wij, in het voorbij
gaan, wijzen op talloze moeilijkheden, die de arme op zijn weg vindt, 
indien hij het rechtsapparaat. bijv. bij een loonvordering, voor zich 
in werking wil stellen, de doolhof van wettelijl,e bepalingen, waarin 
hij verward raakt, en de onmogelijkheid om zich de rechtskundige 
bijeland \'<lll een bekwame advocaat te verzekeren, daar hij in tegen
stelling met de bezitter, die zich de beste advocaten kopen kan, aan
gewezen Js op de veelal armzalige en onwillige hulp van een .. pro deo" 
advocaat. 

Evenmin kunnen wij diep ingaan op de vraag, hoe het staat met 
de practische toepassing van de grondwettelijke bepaling, dat .. ieder 
Nederlander tot elke landsbediening benoembaar is", hoewel het over
bekend is dat bijv. geen communist hiervoor in aanmerking komt. 

Ons interesseert thans in de eerste plaats de vraag hoe, en door 
welke klasse, wordt in Nederland de staatkundige heerschappij uit
geoefend. 

3· 

Daarbij dient allereerst te worden opgemerkt, dat in Nederland, 
zoals trouwens in iedere burgerlijk-democratische staat, de wetgevende 
en de uitvoerende macht gescheiden zijn. 

De wetgevende bevoegdheid berust bij de Staten-Generaal. ofwel 
het parlement, ook wel volksvertegenwoordiging geheten. 

Juist in deze scheiding echter van wetgevende en uitvoerende macht 
ligt reeds voor het belangrijkste deel het antwoord op onze vraag 
besloten. 
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Immers hoe komt het, ten eerste, dat de parlementen der meest 
vooraanstaande kapitalistische staten, zulke handzame instrumenten 
voor de bezittende ldasse vormen? 

Danken deze lichamen hun reactionaire samenstelling niet aan het 
feit, dat de kapitalisten, zich bedienend van hun enorme beïnvloedings
apparaat, de pers, de radio, de kerk etc., er voortdurend opnieuw in 
geslaagd zijn de massa's een rad voor de ogen te draaien; hebben zij 
zich niet de leidende posities in de grote politieke partijen verzekerd, 
en is het ook niet in Nederland zo, dat grote delen van het volk 
éénmaal in de vier jaar uitmaken welke leden (of vertegenwoordigers) 
van de heersende :klasse hen in het parlement zullen vertegenwoordigen 
en onderdrukken, zoals Marx, dat in zijn werk .. De Burgeroorlog in 
Frankrijk", zo kernachtig uitdrukt? 

Als we daarbij in aanmerking nemen, dat thans ook hier de bour
geoisie er in geslaagd is de leidende kringen der sociaal-democratie 
en moderne vakbeweging aan zich te onderwerpen en in het nationale 
godsvredefront in te schakelen, dan zien we, dat reeds uit dien hoofde 
de aanwezigheid van een parlement voor de bourgeoisie nog lang geen 
beletsel tot het uitoefenen van haar macht behoeft te zijn. 

Dit laatste is echter alleen juist, zolang de bourgeoisie er in slaagt 
de onderliggende :klasse in het gareel te houden en de vertegen
woordigers op te dringen, die zij wenst; en aangezien haar handigheid 
om de massa's te misleiden niet in staat is om deze de ellende re 
doen vergeten, die het kapitalisme nu eenmaal. in steeds ernstiger mate 
aan de uitgebuiten oplegt, is het duidelijk, dat de kapitalisten over 
betere waarborgen voor hun heerschappij wensen te beschikken, dan 
het burgerlijk parlement hun kan bieden. 

Het parlement mag dan ook de wetten aannemen of verwerpen, die 
het worden voorgelegd, het heeft zelfs de bevoegdheid om met initiatief
wetsontwerpen te komen, waarvan overigens maar weinig gebruik 
wordt gemaakt; het mag tevens de ministers controleren, en beschikt 
verder over het z.g. budgetrecht, d.w.z. het moet de gelden voteren, 
waarmee de ministers mogen besturen (en die voor het merendeel 
door de grote massa moeten worden opgebracht) doch de gehele 
uitvoerende macht heeft de bourgeoisie voor zich gereserveerd. 

En ongetwijfeld ligt hier het belangrijkste deel van de staatsmacht. 

4· 

Er zijn immers tal van voorbeelden aan te wijzen, waarbij juist de 
uitvoering van de wet zijn maatschappelijke uitwerking bepaalt. 

Daarnaast kan door middel van koninklijke besluiten, algemene 
maatregelen van bestuur etc., een reusachtig terrein van bepalingen 
worden geschapen, waarover de Staten-Generaal niets te zeggen heeft, 
maar waardoor het lot van gehele bevolkingsgroepen economisch, 
juridisch, sociaal en cultureel kan worden gewijzigd. 

Zo is het bijvoorbeeld met de crisiswetgeving, de prijsregeling etc., 
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die vooral in de laatste jaren een buitengewone omvang hebben aan
genomen en vaak diep ingrijpen in het bestaan van onderscheiden delen 
der bevolking. Een ander zeer sterl, sprekend voorbeeld is daarnaast 
de rijkssteunregeling voor werklozen, die nota bene niet eens wettelijk 
geregeld is, doch geheel in handen ligt van het departement van 
Sociale Zaken. 

De ministers nu, worden aangewezen door de kroon, en het is over
duidelijk, dat deze gewoonlijk voortkomen uit de heersende klasse. 

De oorzaak hiervan is niet ver te zoeken. 
De bevoorrechte positie van de bourgeoisie, haar beter onderwijs, 

relaties, ervaring in organisatie en administratie, de kennis van alle 
,.geheimen" (gebruiken, werkwijzen, middelen, mogelijkheden) der 
administratie, het nauwere verkeer met het hogere technische personeel 
(bourgeois in levenswijze en ideologie) -. al deze eigenschappen, door 
Lenin in zijn reeds genoemde brochure opgesomd, zijn oorzaak van 
het feit. dat de bourgeoisie regelmatig grote aantallen van hiervoor 
geschikte personen oplevert, die uiteraard het vertrouwen van de heer
sende klassen genieten. 

Zo is het optreden van secretarissen der grote werl,geversorganisaties 
als minister een normaal verschijnsel. zie bijv. Romme. 

Daarbij komt nog het buitengewoon belangrijke feit, dat de bureau
cratie, de hoge ambtenaren in het bijzonder, doch voor een goed deel 
ook de lagere door afkomst en opvoeding, materieel en ideologisch tot 
de heersende klasse behoren. 

Van dit ambtenarendom, dat de departementen bevolkt, zou zelfs 
een te ,.vooruitstrevend" minister ernstige moeilijkheden kunnen onder
vinden, doch zeker is het, dat menige wet, die onder de druk der 
arbeidersklasse is tot stand gekomen, bij zijn uitvoering door dit 
ambtenarendom zijn gunstige uitwerking geheel of ten dele heeft 
moeten inboeten. 

Van nog grotere betekenis is het echter, dat het gehele gewelds
apparaat, zowel militaire macht als politie, rechtstreeks of indirect 
onder de kroon ressorteert. 

De :volksvertegenwoordiging heeft hierover geen enkele zeggenschap. 
De burgemeester, die, als vertegenwoordiger van het rijksgezag in 

de gemeenten, eveneens door de kroon wordt benoemd, en als zodanig 
hoofd van het politie-apparaat is, behoeft zelfs over zijn politie-beleid 
aan de gemeenteraad geen verantwoording af te leggen. 

Een ander, juist op dit moment zo uitermate gewichtig terrein, 
is dat van de buitenlandse politiek: ook dit is volledig voor de 
heersende klasse gereserveerd. Immers de diplomatie, de in de kapita
listische staten geheim is, wordt geheel behartigd door personen, die 
door de kroon worden aangewezen, en wier dubbele namen in het 
algemeen geen twijfel laten bestaan aan hun lotsverbondenheid met 
de rijkste lagen der Nederlandse bourgeoisie; en wie zal ontkennen, 
dat, om alweer met Lenin te spreken: 

..... dit in het tijdvak van de roversoorlogen en de geheime verdragen 
over de .. verdeling der invloedssferen", van alles overheersende be-
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tekenis is en dat daarvan de vrede, het leven en de dood van millioenen 
mensen afhankelijk zijn?" 

Als we tenslotte nog constateren, dat ook de rechterlijke macht 
rechtstreeks door de kroon wordt aangewezen, en dat ook de rechters, 
hoewel ze onafhankelijk en onafzetbaar zijn, meerendeels hun opleiding 
te danken hebben aan het feit, dat ze tot de klasse der bezitters of de 
met hen verbonden lagen behoren, dan is het wellicht duidelijk ge
worden, waarom met het volste recht kan worden vastgesteld, dat de 
historische begrensdheid en beperktheid van het burgerlijk parlemen
tarisme ook in het Nederlandse staatsaparaat zijn volledige uitdrukking 
vindt, en wel in het feit, dat de staatsmacht door de bourgeoisie wordt 
uitgeoefend I 

Wij kunnen derhalve volkomen begrijpen, waarom Ds. Banning, die, 
zoals men weet, thans gehouden is om de Nederlandse arbeiders 
sprookjes over de volkomenheid der Nederlandse democratie op te 
dissen, onlangs in een radiorede verklaarde, dat "het communistische 
lied" de ,,Internationale" niet meer het lied van de moderne arbeiders
beweging kan zijn. Men bedenke slechts, dat het tweede couplet van 
dat lied begint met de vreselijke woorden: 

"De staat verdrukt, de wet is logen"! 
\Ne kunnen ons indenken, dat onze dominee een dergelijke leugen 

niet meer over zijn lippen kan krijgen en dan maar liever het Wilhelmus 
zingt. 

5· 

Het is duidelijk, dat de Nederlandse bourgeoisie, in de achter ons 
liggende periode van enorme crisis van het kapitalistische stelsel. inter
nationaal zowel als nationaal. zich gehaast heeft, om met het oog 
op de komende gebeurtenissen, de boeien waarin zij het Nederlandse 
volk wenst gesloten te houden, van nieuwe krachtige sloten te voorzien. 

Als wij de burgenvacht-majoor Vorrink, die in zijn kwaliteit van 
bestuurslid van het z.g. Genootschap voor de Rechtsstaat, onlangs in 
een rapport samen met de aartsreactionaire professor Eigeman, Neder
land tot rechtsstaat in het kwadraat heeft geproclameerd, mogen ge
loven, d,an viert in geen staat ter wereld het recht zozeer hoogtij als 
hier te lande. Dat komt, naar de heer Vorrink ons mededeelt, omdat 
er evenwicht is tussen "persoonlijk recht" en "sociale verplichtingen". 

De heer Vorrink grondt dit oordeel natuurlijk op een serieus onder
zoek van de bestaande rechtsverhoudingen. 

Helaas heeft hij daarbij enkele feiten over het hoofd gezien. 
Hoe staat het bijvoorbeeld met de vrijheid van meningsuiting in 

Nederland? 
Deze heeft een ernstige beperking ondergaan sinds de wet-van 

Schaick (19 Juli 1934) in werking is getreden, waarbij, naar het 
heet ter bescherming van de openbare orde, straf wordt gesteld op 
.,het opruien in geschrift of afbeelding tot enig strafbaar feit, of tot 
gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag, en het verspreiden, 
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ten toon stellen of ten gehore brengen, a,fsmede het in voorraad hebben 
van zulke geschriften of afbeeldingen". 

Veel ingrijpender is echter nog het artikel in deze wet, waarbij: 
.. Hij, die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeel

ding opzettelijk in beledigende vorm uitlaat over, een openhaar gezag, 
een openhaar lichaam of een openhare instelling met gevangenisstraf 
of geldboete wordt bedreigd." 

Het is o.m. tengevolge van deze wetsbepaling, dat het sindsdien 
verboden is in Nederland te spreken over .. klassejustitie", hoewel 
er bij deze term slechts sprake is van de sociale betekenis in de 
kapitalistische maatschappij van het justitie-apparaat, dus het aan
duiden van een begrip, dat uit de marxistische ontleding van de 
kapitalistische verhoudingen logisch voortspruit. 

In dit zelfde wetje wordt :Vervolgens nog strafbaar gesteld het 
beledigen van een volksgroep, bevriende staatshoofden en godsdienstige 
gevoelens. 

De practijk heeft reeds geleerd, zoals uit het aangehaalde voorbeeld 
blijkt, hoezeer deze bepalingen erop gericht zijn de strijdende arbeiders
beweging bij haar mondelinge en schriftelijke propaganda ernstige 
hinderpalen in de weg te leggen. 

Het zijn immers juist de arbeiderspropagandisten, die, niet gewend 
als ze zijn aan het bezigen van parlementaire taal. en gezien de vaag
heid van deze wet, voor een eenvoudige uitlating in conflict met de 
strafrechter komen. 

Met het verenigings- en vergaderrecht is het sinds de invoering 
van det wet-Goseling, zo mogelijk nog erger gesteld. Over deze wet 
zijn destijds een drietal artikelen in Het Volksdagblad verschenen en 
wel 10, 11 en 15 Maart 1939, het zou goed zijn, als deze nog eens 
aandachtig werden doorgelezen, aangezien het meesterstukje van 
reactionair juridisch raffinement, dat deze wet is, in één slag het 
gehele verenigings- en vergaderrecht in Nederland tot een aanfluiting 
maakte en door zijn listig inééngevlochten bepalingen de Nederlandse 
arbeidersbeweging, en de strijdende voorhoede daarvan in het bijzonder, 
juist thans aan grote gevaren blootstelt. 

Immers tengevolge van deze wet, kan thans door iedere willekeurige 
rechter in Nederland, iedere partij, of vereniging, die zich geheel of 
ten dele beweegt op het terrein der Nederlandse staatkunde, worden 
verboden verklaard, omdat bijv. een persoon, in wie niemand een 
vreemdeling ,zou vermoeden, doch die het door afkomst is, ergens in 
een afgelegen dorpje enige pamfletten van die vereniging verspreidt, 
ook al is hij geen lid van die vereniging. 

Verboden kan thans worden een vereniging, wier .. feitelijke" werk
zaamheid gericht is op bederf of aanranding der goede zeden, terwijl 
voordien de wet luidde, dat het ,.doel" dier vereniging daarop gericht 
moest zijn, alvorens haar een verbod kon treffen. 

Indien men weet, dat een groot deel van de geestelijkheid de Nieuw 
Malthusiaanse Bond als een zodanige vereniging beschouwt, dan be
hoeft het wel geen betoog, welk een rechtsonzekerheid met een derge-
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lijke wet, in de .. rechtsstaat" van Koos Vorrink is tot stand gebracht. 
Wanneer men verder weet, dat deze wet de politie veroorlooft om 

iedere besloten ledenvergadering binnen te dringen op grond van het 
vermoeden reeds, dat er vreemdelingen aanwezig zijn, dan lijkt het 
ons billijk indien wij het beleefde verzoek richten, zowel tot de heer 
Vorrink. als tot zijn mede-democraat, de voorzitter van het zogenaamde 
Instituut voor Arbeidersontwikkeling, Dr. H. Brugmans, om de arbei
ders hier eens wat over mede te delen, in plaats zalvende praatjes 
te houden over de aiieenzaligmakendheid van de burgerlijke democratie. 

Het is intussen leerzaam te weten, dat alle aanslagen, die in de loop 
der laatste tien jaren op de rechten van het werkende volk zijn ge
pleegd, en dat zijn er niet zo weinig, aangekondigd zijn als maatregelen 
ter verdediging der democratie en zogenaamd gericht waren tegen de 
fascistische aanslagen hierop. 

We herinneren slechts aan het uniformverbod; voorts aan de goed
deels mislukte poging om door middel van een grondwetsherziening 
de parlementaire onschendbaarheid op te heffen en de revolutionaire 
volksvertegenwoordigers uit het parlement te zetten. 

Wij noemen verder de wijziging van de kieswet en het openen 
van de mogelijkheid om de evenredige vertegenwoordiging door verdere 
wijzigingen nog meer te verminken. 

Wij herinneren ten slotte aan de verscherping van het reglement 
van orde der Tweede Kamer, die het bijvoorbeeld mogelijk heeft 
gemaakt, dat Louis de Visser nog onlangs het woord werd ontnomen, 
toen hij over de witte terreur in Finland wilde spreken. 

Daarnaast beschikt de heersende klasse nog over tal van andere 
middelen, om de strijd van de arbeiders te belemmeren. 

Reeds thans treft een vergaderverbod onze partij, op verschillende 
plaatsen des lands; daarnaast de stiekeme druk op de zaalhoud ers, 
overal in den lande uitgeoefend om hun zalen aan de communisten 
te weigeren; en wie herinnert zich niet de inbeslagneming en vernieling 
van de persen der .. Tribune" in 1934? 

Dit alles is mogelijk, aangezien de burgerlijke democratie altijd 
een democratie naar de vorm, doch niet naar inhoud is. 

Dat wil zeggen voor de grote massa's. Voor de rijken bestaat er 
inderdaad democratie. Voor hen bestaat er persvrijheid in haar volle 
omvang, daar zij de millioenen bezitten, die nodig zijn voor de kostbare 
drUJkpersen. De z.g. Arbeiderspers, die dank zij de millioenen van de 
vakverenigingen wel over deze kostbare apparaten beschikt, zou niet 
als grootkrantenbedrijf kunnen blijven voortwerken, indien zij zich niet 
de gunsten der grote adverteerders, d.w.z. van de kapitalistische onder
nemers had verworven, door haar berichtgeving in overeenstemming te 
brengen met hun belangen. 

6. 

Is dus de burgerlijke democratie in Nederland reeds ernstig onder
mijnd, het uitbreken van de tweede imperialistische oorlog in West-
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Europa, heeft dit proces van aftakeling in versneld tempo in gang gezet. 
De aankondiging van het slagkruiserplan gaat gepaard met een 

golf van reactionaire verlangens, die door de pers der grootkapitalisten, 
zoals de Nwe. Rott. Courant op heftige toon worden geuit. 

De invoering van de staat van beleg over het gehele land, invoering 
van de burgerlijke dienstplicht, dat zijn de verlangens van de heren. 

De rechten der massa's zijn hun nog te groot. De persbreidel is hun 
nog niet straf genoeg om ieder opstandig woord, ieder geluid van 
verzet in de kiem te smoren. Zij verlangen de preventieve militaire 
censuur op de strijdbare organen van de arbeidersklasse. 

De heren zijn het onderling nog niet helemaal eens. Zij vertrouwen 
elkander wellicht niet helemaal. maar Minister Gerbrandy heeft zich 
gehaast aan hun verlangens tegemoet te komen. 

Reeds heeft hij aangekondigd de indertijd reeds voorbereide pers
breidelwet van Goseling opnieuw aan de orde te zullen stellen, waarbij 
geheel in de geest van deze oud-minister, o.a. de materiële belediging 
zou worden strafbaar gesteld, d.w.z. dat de wet niet meer afgaat op 
de beledigende vorm, maar op de inhoud, hetgeen bijv. kan betekenen, 
dat niet meer zal worden toegestaan te schrijven, dat de regering niets 
voor de werklozen doet, aangezien dit een .. beledigende onwaarheid" 
zou zijn. Wat dit voor de vrijheid van meningsuiting zou betekenen, 
is niet moeilijk te raden. Het zou de vrijheid van critiek volslagen 
vernietigen. 

Bovendien voegt Z. Exc. er in zijn antwoord aan de Eerste Kamer 
aan toe dat ,.ook de politieke propaganda, die het vertrouwen in de 
Nederlandse overheid en staatsinstellingen beoogt te ondermijnen, zijn 
volle aandacht heeft". Dat deze veelbetekende zinsnede niet veel goeds 
voorspelt omtrent 's ministers bedoelingen, behoeft wel geen betoog. 

Daarmede was zijn arsenaal echter nog geenszins uitgeput, want 
in zijn rede, bij de begroting in de Eerste Kamer gehouden, gaf hij 
bovendien nog te kennen, dat hij het maar het beste zou vinden, 
indien men hem de bevoegdheid zou geven om ,.gevaarlijke personen" 
op wie men geen vat heeft, omdat ze geen artikel van de strafwet 
hebben geschonden, doch van wie men weet, dat ze .. door en door" 
gevaarlijk zijn, eenvoudig te interneren. Dat zou dan wel tevens 
preventief werken, voegde Z. Exc. hieraan toe. 

Aan de hand van deze uitspraken, kan gevoegelijk worden 
vastgesteld, dat in de leidende kringen in Nederland meer en meer 
de gedachte veld wint, om thans langzaam maar zeker af te rekenen, 
met de resterende vrijheden en burgerlijke rechten, die tot op heden 
het Nederlandse proletariaat een zekere bewegingsvrijheid bij het 
organiseren van zijn strijd verleenden. 

Niet alleen de Minister van Justitie is het, die op dit soort plannen 
broedt. Reeds is een wetsontwerp ingediend, dat beoogt het vertonen 
van afgekeurde films, zelfs in besloten verband te verbieden, terwijl 
nog onlangs minister Dijxhoorn in de Eerste Kamer uitbreiding van 
de Staat van Beleg in het vooruitzicht stelde. 

Daarbij mag een ernstige reden tot bezorgdheid zijn, het feit, dat 
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oud-minister Goseling, volgens mededeling van Z. Exc. thans zijn 
"hogelijk gewaardeerde juridische bekwaamheden" wijdt aan het 
Departement van Defensie, bekwaamheden, die zich waarschijnlijk 
onder de Staat van Beleg het ruimst zullen ontplooien. 

Wij kennen dus thans de plannen van deze regering. 
Wij weten tevens, dat deze aanslagen op de vrijheid mede worden 

beraamd door twee zich nog steeds sociaal-democraat noemende 
ministers, die er dus blijkbaar niet tegen opzien om thans ook het 
Nederlandse volk te gaan brengen onder een soortgelijk regiem, als 
over het Indonesische volk wordt gevoerd, een regiem, waarbij het 
:zelfs verboden is het Nederlands Gouvernement verantwoordelijk te 
stellen voor de ellende en de honger der ill'heemse massa's, en dat 
zonder vorm van proces de dapperste strijders van dat volk naar 
Boven-Digoel zendt. 

Daarmede handelen deze ministers overigens geheel in de geest 
van hun voormalige fractie-genoot Jhr. v. d. Goes van Naters, die wij 
immers bij de begroting Ivan Justitie de \opvatting hebben horen 
verkondigen, dat tegenover het optreden van de "extremistische" 
groepen in Nederland het gewenst ware om de beruchte haatzaai· 
artikelen uit de Indische strafwet, die de inheemse volksbeweging bij 
haar strijd reeds zo talloze hinderpalen in de weg hebben gelegd, 
.ook maar in de Nederlandse wetgeving in te voeren. 

Zoals men ziet, ... van de godsvrede m~t de bourgeoisie en de mede
plichtigheid aan de koloniale onderdrukking, naar de verscherpte uit
'buiting en kneveling van het Nederlandse volk, en naar de Staat 
van Beleg en de slagkruisers, ... het is slechts één stap. 

7· 

Het zou echter verkeerd zijn de conclusie te trekken, dat de bour-
1feoisie nu zonder meer zou hebben te beslissen of de burgerlijke 
.democratie in Nederland al dan niet plaats zal moeten maken voor 
de openlijke burgerlijke dictatuur. 

Het zou eveneens verkeerd zijn te menen, dat deze beperkingen 
van de democratie louter zouden getuigen van de innerlijke kracht der 
heersende klasse. Integendeel, het is reeds een bewijs ervan hoe zwak 
de bourgeoisie zich voelt, en hoe zij reeds niet meer in staat is haar 
heerschappij uit te oefenen onder de beschermende dekmantel der 
democratie, en haar toevlucht moet nemen tot openlijke willekeur om 
de strijd der arbeiders te dwarsbomen en te onderdrukken. 

Groeit niet allerwegen de ontevredenheid over de toenemende ellende? 
Zijn er niet duidelijke symptomen, dat talloze sociaal-democratische 
en modern georganiseerde arbeiders de politiek hunner leiders met 
groeiende verbittering gadeslaan en zich van deze beginnen af te 
wenden? 

En juist deze stemmingen zijn het, die uitermate gunstige voor
·waarden scheppen om het verzet der Nederlandse werkers te organiseren 
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regen de pogingen tot verdere vernietiging van de democratische 
vrijheden. 

Immers, de burgerlijke democratie moge in vele opzichten een schijn
democratie wezen, zij is voor het proletariaat evenwel .. de beste arena, 
waarin, onder kapitalistische verhoudingen, de klassenstrijd gevoerd kan 
worden". 

leder stukje burgerlijke democratie is waard met hand en tand 
verdedigd te worden. daar het prijsgeven ervan, immer weer betekent 
een verzwaring van de verdere organisatie van de strijd, die het 
proletariaat tegen zijn uitbuiters en onderdrukkers heeft te voeren. 

De arbeidersklasse kan en mag zich in de huidige periode niet laten 
inperken binnen de grenzen van het burgerlijk parlementarisme. 

De strijd tegen de oorlog is tevens de strijd voor het stichten van 
de werkelijke volksdemocratie, de proletarische democratie, doch deze 
strijd kan niet op de juiste wijze gevoerd worden. indien niet volkomen 
wordt begrepen, dat dit tevens betekent, .,grimmige, vastberaden strijd 
tegen iedere poging de massa's nog verder te ontrechtenT" 



HET PlAN-RATTÉ 
door 

DICK VAN DORP 

Het is nu alweer ruim 4 jaar geleden, dat de Nederlandse sociaal
democratie, getrouw de Belgische Werkliedenpartij copiërend, een 
nieuwe politieke campagne ondernam en het Plan van de Arbeid ont
wierp. Nadat het door het S.O.A.P.-congres van 1934 ingestelde zgn . 
.. Wetenschappelijke Bureau" anderhalf jaar op het Plan gebroed had, 
kwam het lieve kind, dat helaas in zijn eerste levensjaren aan .. gods
vrederitis" zou overlijden, in September 1935 ter wereld. In de voor· 
naamste steden van ons land, kwamen niet lang daarna de arbeiders 
bij tienduizenden onder de ontplooide Plan-vlaggen te zamen, om te 
demonstreren voor de in het Plan vervatte eisen. Dezelfde sociaal
democratische leiders, die vandaag de loon- en steunpolitiek van het 
kabinet de Geer-Albarda heilig verklaren, striemden toen met gebeeld
houwde redevoeringen de on-sociale politiek van het kabinet Colijn. 
"Het roer moet omT" riep Kupers van het N.V.V ... Het Plan, en 
niets dan het PlanT" brulde Koos Vorrink, die anno 1940 met zijn 
sociaal-democratisch vendel van de Burgerwacht bereid is, ieder te 
lijf te gaan, die ernst zou maken met de strijd voor de vervulling 
van de Plan-eisen. In die .. vreedzame" dagen stond het gehele 
sociaal-democratische leidersgarnituur met het Plan op en het 
ging er mee naar bed. Wat is er na 4 jaar van dit mooie Plan terecht 
gekomen? 

Vliegen, oud en grijs geworden in de reformistische bezoedeling van 
:het socialisme, merkte onlangs in .. Socialisme en Democratie" min of 
meer verdrietig op, dat nog geen drie procent van zijn partijgenoten 
het dikke boek over het Plan hebben gelezen. Dat zal wel waar zijn. 
Maar even waar is het, dat niet drie procent, maar de massa van 
sociaal-democratische en modern georganiseerde arbeiders de algemene 
Tichtlijn van het Plan - "een behoorlijk welvaartspeil" - als plat
form van haar strijd voor een beter leven aanvaardde. De massa was 
in beweging gelwmen tegen de aanpassingspolitiek van de bourgeoisie 
·en deze beweging had haar stempel gedrukt op bepaalde delen van 
het Plan van de Arbeid. Ingrijpende maatregelen tot beteugeling 
van de enorme werkloosheid, in de eerste plaats door het uitvoeren 
van openbare werken op grote schaal tegen normale Ionen (blz. 37. 
Plan v. d. Arbeid), in de tweede plaats door verkorting van de 
werkweek. met behoud van het weekloon; daarvoor kwam de massa 
in actie en het was mogelijk geweest door een massale actie de 
Plan-eisen door te zetten. Het verraad van de Nederlandse sociaal
·democratie bestaat o.a. hier in, dat zij de strijd voor de inwilliging 
van de Plan-eisen in een slop leidde en daarmee voorgoed afstand 
deed van een zelfstandige crisispolitiek der arbeidersklasse, voor zover 
..deze in het Plan van de Arbeid haar uitdrukking had gevonden. 

In September 1939 brak de roofoorlog tussen de West-Europese 

279 



DICK VAN DORP HET PLAN-RATTE 

imperialisten uit; lang voordien was het geschreeuw over de .,con
structieve welvaartspolitiek" reeds volledig verstomd. Het Plan van 
de Arbeid, met zoveel circusreclame van stapel gelaten, verdween als 
een duikboot onder water en het is sindsdien niet meer boven ge
komen. Nog voor er één schot in deze oorlog gevallen was, stelde 
het gehele leidersapparaat van de sociaal-democratie zich ter be
schikking van haar .,eigen" bourgeoisie, om deze .,eigen" bourgeoisie 
naar vermogen door de onverrnijdeli}ke klassenbotsingen heen te helpen. 
Met de gijzeling van twee sociaal-democratische ministers in het 
mobilisatie-kabinet De Geer, werd de godsvrede officieel beklonken, 
Het Plan van de Arbeid was voorgoed verleden tijd geworden. Gods
vrede wil echter niet zeggen, dat de grootkapitalisten in engeltjes ver
anderen en de klassenstrijd afzweren. Dat verlangen deze heren slechts 
van de arbeidersklasse, opdat zij achter de schermen van de godsvrede 
des te beter de volksmassa kunnen uitbuiten. En bij deze politiek 
van uitbuiting en reactie vervullen de sociaal-democratische leiders 
geenszins een passieve rol. De sociaal-democratische leiders zijn de 
agenten van de bourgeoisie wier taak het is, de klassepolitiek van de 
bourgeoisie in de rijen van de arbeidersklasse te dragen en mede te 
helpen bij de uitvoering van deze politiek. Dat komt ook treffend 
tot uiting in de werklozenpolitiek. Het standpunt van de bourgeoisie 
is bekend: laat de werklozen werken voor de steun, verlaag de lonen 
en voorkom loonsverhoging, want .,hoe lager het loon, hoe groter 
de werkgelegenheid". 

Maar dat is vandaag ook het standpunt van de sociaal-democratische 
leiders. Wij verwijzen in dit verband slechts naar het Rapport van de 
Commissie van de Hoge Raad van Arbeid, waarvan de reactionnaire 
conclusies ook door twee sociaal-democraten gedeeld worden (Tin
bergen en Van der Waerden, notabene beiden opstellers van het 
Plan van de Arbeid, dat een .. behoorlijk welvaartspeil" beoogde te 
brengen I) Er is echter onder de reformisten altijd nog baas boven 
baas en de .. baas" is op het ogenblik ongetwijfeld de Rotterdamse 
sociaal-democraat Ratté, oud-bestuurder van de C.B.T .. oud-wethouder 
van Onderwijs en ... oud-planadviseur. Het plan van Ratté inzake 
de werkloosheidsbestrijding in Rotterdam, werd door hem uiteengezet 
voor de Stichting .. Havenbelangen", een door het Rotterdamse haven
kapitaal opgerichte godsvrede-organisatie. Daarop volgden een twee
tal toelichtende artikelen in het dagblad .. Voorwaarts", door Ratté 
geschreven, terwijl ook de burgerlijke pers in Rotterdam van Ratté' s, 
plan de nodige ophef maakte. 

Wij willen dit sociaal-democratische plan aan een bespreking onder
werpen, omdat het karakteristiek is voor wat er vandaag rondspookt in 
de koppen van sociaal-democratische leiders, die gisteren nog erg 
radicaal deden met hun "constructieve welvaartspolitiek". Uit het 
plan-Ratté kunnen de arbeiders leren, waartoe de reformistische poli
tiek, d.w.z. de politiek van klassensamenwerking, in zijn uiterste konse
kwentie leidt: tot volledig prijsgeven van de belangen der arbeiders
klasse en tot volledig dienen van de belangen der bezittende klasse", 
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Ratté ging bij het opstellen van zijn loonsverlagingsplan - want 
dat is het en niets anders T - uit van de kwasi-gewichtige vraag: 
"Biedt de Rotterdamse arbeidsmarkt voldoende ruimte voor industriële 
ontwikkeling?" Minder knappe mensen zouden kunnen menen, dat 
met het opwerpen van deze vraag een open deur wordt ingetrapt. 
Met evenveel recht kan men vragen: .. Biedt de Atlantische Oceaan 
voldoende water voor het zemen van 50 ruiten?" Er zijn in Rotterdam 
bijna 40.000 werklozen, die sinds jaar en dag tevergeefs trachten hun 
arbeidskracht te verkopen. Daaronder zijn duizenden vakbekwame 
arbeiders van alle mogelijke beroepen. De kapitalisten behoeven dus 
voorlopig niet te vrezen, dat de Rotterdamse arbeidsmarkt te beperkt 
is voor verdere industriële ontwikkeling, zelfs als men een reserve 
voor hestaande industrieën in aanmerking neemt. Dat weet de heer 
Ratté natuurlijk ook wel en het stellen van deze kwasi-wetenschappe
lijke vraag diende dan ook slechts als vlag om de aanval op de 
werklozen te dekken. Nadat Ratté vastgesteld heeft, dat een voorname 
factor voor industriële ontwikkeling, de arbeidreserve, inderdaad 
gegeven is, moet hij tot zijn niet geringe verbazing constateren, dat 
niettemin die industriële ontwikkeling in Rotterdam op zich Iaat wach
ten. "Sterker," zegt Ratté, "er zijn zelfs bepaalde fabrieken op "onna
speurlijke" wijze uit Rotterdam verdwenen." Daarmee heeft de geachte 
ex-adviseur voor het Plan van de Arbeid de economische geschiedenis 
van Nederland met één slag tot een verzameling zoekplaatjes herleid. 
Wellicht gelooft de heer Ratté, dat de duivel de hand in het spel 
heeft gehad bij het verdwijnen van die fabrieken, maar we kunnen 
hem dan onmiddellijk geruststellen. Ratté moet het wel en wee van 
de Nederlandse textielindustrie maar eens nasnuffelen. Hij kan dan te 
weten komen, dat b.v. de Rotterdamse textielindustrie "normaal" aan 
de wet van de kapitalistische concurrentie is overleden. Het achterlijke 
Rotterdamse bedrijf legde het loodje tegen het jonge Twen te, o.a. 
omdat de arbeidskracht daar nog goedkoper was dan in het toenmalige 
Rotterdam. Ratté tracht het met zijn redenaties over de verdwenen 
industrieën en het uitblijven van nieuwe vestigingen voor te stellen, 
alsof de kapitalisten Rotterdam om de één of andere "onnaspeurlijke" 
reden mijden. Maar in één van zijn artikelen lezen we de volgende 
ontboezeming, die er van getuigt, dat Ratté toch niet zo dom is, als 
het wel schijnt: 

.. De kapitaalbezitters steken hun geld niet in zaken, wanneer 
zij niet overtuigd zijn, er behoorlijk door te kunnen verdienen. 
Aan werkverruiming denkt men daar pas als er winstverruiming 
in zicht komt". 

Ratté zegt het dus zelf: de kapitalisten investeren niet terwille van 
zijn mooie ogen of omdat zij Rotterdurn zo'n leuke stad vinden. Deze 
kapitalisten komen alleen op de vlakte, als er winstVerruiming in uit
zicht komt. Daarmee is, zij het zeer oppervlakkig, tegelijk antwoord 
gegeven op de vraag, waarom nieuwe industriële vestigingen uitblijven. 
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Om dus de kapitalisten naar Rotterdam te lokken, moet men winst
verruiming in uitzicht stellen. En aangezien Ratté werkelijk een 
trouwe dienaar is, heeft hij voor zijn meesters een uniek plannetje 
uitgewerkt, dat pasklaar is voor de heren. Ze behoeven het slechts 
uit te voeren. Ratté heeft voor de .. theoretische grondslagen" gezorgd. 
Als we het wezenlijke uit het plan-Ratté samenvatten komen we tot 
de volgende redenering: Vindt gij kapitalisten de winst in Rotterdam 
te laag? Natuurlijk hebt ge gelijk. Hoe hoger de winst en hoe lager 
het loon, des te meer werk. Ik Ratté, weet een onfeilbaar middel 
om jelui winst te verruimen. Jelui komen hier in Rotterdam met nieuwe 
industrieën. De kapitaalinvestatie wordt verzorgd door .. mijn" regering, 
die de werklozensteun als bedrag ineens stort. Als dat gebeurd is, 
jagen we de Rotterdamse werklozen in de nieuwe industrieën en we 
dwingen ze om voor een provinciaal loon te werken. Dat doen die 
werklozen graag, want .,provinciaal loon is beter dan de steun". Boven
dien lenen de Rotterdamse arbeiders zich uitstekend voor dat karwei, 
want zij hebben .,een sterk provinciale inslag". Dat aan de steun 
lopen, moet nu maar eens afgelopen zijn, want dat kost .,mijn" rege
ring millioenen. Laat dat werklozenzoodje werken voor de steun." 

Natuurlijk zegt de heer Ratté dat alles niet zo openlijk, want je 
kunt aan een sociaal-democratische arbeider moeilijk gaan vertellen. 
dat je hem voor de steun wilt laten werken. Daarom opereert Ratté 
met grafieken en statistieken en vooral met onvervalst sociaal-democra
tisch .,medelijden" met de werklozen. Aan de hand van de cijfers 
betreffende het verloop van de werkloosheid in de periode van de 
geringe opleving, stelt Ratté vast, dat 30.000 werklozen te Rotterdam 
boven de 30 jaar geen werk vonden en wel nimmer werk zullen vinden. 
En hij noemt dit een ontstellend feit. Inderdaad, mijnheer Ratté, maar 
even ontstellend is het afgronddiepe klasseverraad, dat deze maat
schappij .. voor immer" heilig verklaart en haar met alle middelen, 
ook met bruut geweld, in stand poogt te houden. Wij communisten 
daarentegen zijn er voor, deze maatschappij, die aan arbeiders 
boven de dertig jaar .. nimmer meer" arbeid geeft. een nette spoed
begrafenis te bezorgen en deze maatschappij te vervangen door een 
socialistische, waar zelfs arbeiders, die de .. misdaad" hebben begaan 
dertig jaar te worden, werk en brood hebben. Terwijl in verband met 
de duurte loonsverhoging broodnodig is, heeft Ratté de treurige moed. 
loonsverlaging aan te prijzen. Want hij moge de zaak dan keren en 
draaien: het komt er toch op neer, dat de werklozen moeten gaan 
werken voor een provinciaal. dus verlaagd loon. Provinciaal loon, dat 
wil zeggen een loon, dat in de meeste gevallen niet boven het steun
bedrag uit zal komen. Deze bittere pil wordt natuurlijk voor de sociaal
democratische arbeiders verguld ... Men moet zulks goed begrijpen," 
zegt Ratté in een van zijn artikelen, .. het zou verwerpelijk zijn, wanneer 
b.v. een nieuwe metaalindustriële onderneming het in Rotterdam zou 
proberen met lager lonen, dan in de metaalindustrie gebruikelijk zijn; 
trouwens de arbeiders zouden wel dwaas zijn, als zij daarin traden." 
'Accoord, van Putten. Maar waarom zouden de arbeiders dan wéL 
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zo dwaas zijn in nieuwe industrieën tegen een verlaagd loon te werken? 
De heer Ratté zegt, dat in Rotterdam reeds tienduizenden voor een 
provinciaal laag loon werken. Wij willen dat niet tegenspreken, hoewel 
Ratté bewijzen achterwege laat. Indien hij b.v. het loonpeil in de 
metaalindustrie .,provinciaal laag" wil noemen: het is ons best, maar 
laat hij dan tegelijk Wacht c.s. van de Metaalbewerkersbond ter 
verantwoording roepen, die niets deden om dat provinciale loon ver
hoogd te krijgen. Aangenomen, dat het inderdaad juist is, dat tien
duizenden Rotterdamse arbeiders voor provinciale Ionen werken: is 
daarmee dan niet het vonnis geveld over de godsvredepolitiek van de 
sociaal-democratische vakverenigingsleiders, die dulden dat er "provin
ciale" lonen zijn en blijven, en weigeren te strijden voor loonsverhoging? 
Wat Ratté wil. is geen loonsverhoging maar invoering van het provin
ciale loonpeil voor de gehele Rotterdamse arbeidersklasse. Want het 
is voor iedere arbeider zonder meer duidelijk, dat zelfs de geringste 
uitvoering van Ratté' s plannen de algemene aanval op de lonen zou 
inluiden. Deze aanval zou niet stoppen bij de .,oude" industrieën en 
het eindresultaat zou zijn: een levensniveau, zoals men het b.v. in 
Drenthe kent. Dat Ratté voor zijn reactionnaire plannen de dank oogst 
van de bourgeoisie spreekt vanzelf. Lezen we slechts, wat het loons
verlagingsargaan bij uitstek, de .. Nieuwe Rotterdamse Courant", over 
het plan-Ratté zegt: 

"lntusschen zijn we voor de erkenning uit deze hoek. dat het 
loonpeil een gewichtige factor is in het bedrijfsleven en met name, 
dat een relatief te hoog loonpeil de werkverruiming kan be
lemmeren, op zich zelf reeds erkentelijk. Wanneer wij in het 
verleden zo iets constateerden, moesten we daarover het nodige 
horen, vooral van sociaal-democratische zijde". 

Inderdaad, radicale woorden hebben deze heren vaak genoeg ge
sproken, dat hebben de lieden uit de Witte de Withstraat uitstekend 
begrepen. Vandaag echter is ook dat masker gevallen en presenteren 
de sociaal-democratische leiders zich in hun ware gedaante. Zij be
hartigen de belangen van de bourgeoisie en schreeuwen nog harder 
om loonsverlaging dan de kapitalisten zelf. Daarbij - en hier nemen 
we afscheid van de ex-adviseur voor het Plan van de Arbeid - is 
Ratté ongetwijfeld een veelbelovend jongmens, waarvan de heren in 
de Witte de Withstraat nog veel plezier kunnen beleven. Wij gunnen 
de heren dit plezier. Want de Rotterdamse arbeidersklasse zal een 
andere weg gaan, dan die welke de sociaal-democratische leiders 
aanwijzen. Hun weg leidt naar het moeras van de verpaupering, van 
de volledige knechtschap der arbeidersklasse. De andere weg is de 
gezamenlijke strijd der arbeiders voor loons- en steunverhooging, de 
strijd voor het uitvoeren van openbare werken tegen normale lonen. 

In deze strijd zal de arbeidersklasse uitgroeien tot die kracht, welke 
voorgoed een eind zal maken aan de kapitalistische maatschappij. En 
Jat is ook het einde van Ratté en de zijnen, die met alle vezels van 
hun bestaan aan het kapitalisme verbonden zijn. 



HET NEDERLANDSE KAPITAAL 
in de draaikolk van de imperialistische oorlog 

door S. B. 

Om het gevaar duidelijk te laten uitkomen, dat het Nederlandse 
volk door het internationale karakter van het Nederlandse kapitaal 
bedreigt, laten wij hieronder enige cijfers volgen. 

Volgens een in Februari j.l. door de Amsterdamse Bank gepubliceerd 
opstel, was in het afgelopen jaar in de Nederlandse industrie een 
bedrag belegd van 676 milhoen gulden, in de scheepvaart: 176 
millioen, en in de banken 342 millioen, tezamen dus 1196 milhoen 
gulden. Daartegenover staat, dat (nominaal) 544 milhoen in de olie
industrie is belegd, hetgeen 23.4 o/o van het totale kapitaal der bij 
de beurs ingeschreven ondernemingen is I 

Het internationale karakter van het Nederlandse kapitaal blijkt 
echter nog beter, wanneer men het totaal bedrag der in het buiten
land belegde gelden er tegenover stelt. Dit kan gesteld worden op 
vijf à zes duizend milhoen gulden (op grond van berekeningen, die 
wij elders reeds gemaakt hebben). In 1938 stond Amerika als het land. 
waar het grootste percentage van dit bedrag belegd was, voorop. 
Er volgden Indonesië, Duitsland, Engeland, Frankrijk, België en 
Zwitserland. 

Het is belangrijk te weten, of de hier genoemde opeenvolging thans 
nog geldig is. Er is reden voor de veronderstelling, dat dit niet zo is. Bij 
een bespreking van de afzonderlijke landen, zal die duidelijk blijken. 

Zonder twijfel staat Amerika ook thans nog voorop in de lijst. 
Volgens een berehning van de Twentse Bank (gepubliceerd in de 
tweede week van Januari) was het totale bedrag der Nederlandse 
beleggingen voor het uitbreken van de oorlog (eind Augustus) 
1010 millioen dollar, of ruim 1900 millioen gulden. Dit is meer dan 
het dubbele, van hetgeen onze kapitalisten in de Nederlandse industrie 
en de Nederlandse scheepvaart gestol,en hebben I 

Van dit geweldige bedrag komen 563 millioen gulden voor rekening 
van de kleine beleggers, áe rest is dus in handen van grootkapitalisten. 
Tot de voornaamste behoren de "Koninklijke" en het Nederlandse 
kunstzijdeconcern onder leiding van Pentener van Vlissingen. Hierover 
spreken wij nog afzonderlijk. Deze groep is het bij uitstek, die op 
oorlogswinsten speculeert. Zij behoort tot die groep, die "neutraal" 
wenst te blijven, om te kunnen verdienen aan de oorlog. Het behoeft 
inmiddels geen betoog, dat dit een onmogelijke zaak is. Dat deze groep 
inderdaad aan de oorlog wil verdienen, blijkt uit de aard van hun be
leggingen. Men behoeft slechts de rubriek "financiële advertenties" 
in de grote dagbladen te lezen, waar telkens wordt medegedeeld, dat 
de dividenden van die en die Amerikaanse oorlogsindustrie bij dat 
en dat Amsterdamse administratiekantoor kunnen worden afgehaald. 
Tot de belangrijkste beleggingen behoren de beide grote Amerikaanse. 
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!!taal- en ijzerconcerns, United Steel Corporation en Betbiehem Steel 
Corporation. Het Nederlandse aandeel in het eerste concern bedraagt 
ca. 35 milhoen gulden. Verder de Amerikaanse vliegtuigindustrie, de 
rubber, kunstzijde- en petroleum-industrie, alle bedrijfstakken, die 
thans van de oorlog profiteren. 

Het tweede land, wat de grootte der beleggingen betreft. is Indonesië. 
Dat deze groep, die volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 
om en bij 1200 millioen gulden in Indonesië belegd heeft, eveneens 
aan de oorlog verdient, en dus bij een zo lang mogelijke duur belang 
heeft. behoeft geen betoog. Alle in Indonesië geproduceerde grond
stoffen en producten (olie, rubber, tin, copra, suiker, tabak. thee en 
koffie) zijn voor de oorlogvoerenden van het grootste belang, de prijzen 
dezer producten zijn ontzaggelijk gestegen en de winsten naar ver
houding. 

De koloniaal-imperialisten hebben echter niet slechts belang bij een 
zo lang mogelijke duur van de oorlog. Zij hebben ook een speciaal 
belang bij de overwinning der geallieerden. Van neutraliteit is hier 
dus in het geheel geen sprake. 

Het derde land, wat de grootte der beleggingen betreft, is Duitsland. 
Althans, dit was zo eind 1938! Het totaalbedrag der beleggingen in 
Duitsland is reeds sinds een aantal jaren teruggelopen. In 1933 was 
volgens een enquête van de Nederlandse Bank een bedrag van 
1444 milhoen gulden in Duitsland belegd, waarvan het grootste ge
deelte ( 1044) in leningen. Vijf jaar later was dit bedrag volgens 
het Jaarverslag van de Vereniging v. Effectenhandel over 1938 terug
gelopen tot 970 millioen. Thans echter was het bedrag in aandelen 
groter (sso millioen). Een gedeelte der beleggingen was (en is) van 
tamelijk ,.onschuldige" aard: het betreft hier leningen aan kloosters 
en andere katholieke instellingen in Duitsland, waarmede de geld
schieters (van katholieke huize) thans op voet van oorlog leven (in 
letterlijke zin, aangezien de Duitse broeders en zusters minder rente 
willen betalen). 

Een ander gedeelte is in Duitse staatsleningen belegd en de rest 
in de Duitse industrie. Üp een andere plaats hebben wij vroeger 
reeds een overzicht gegeven van de meest bekende Nederlandse 
kapitalisten, die in de Duitse industrie geïnteresseerd zijn. Voorop 
staat Pentener van Vlissingen, de kunstzijdekoning. In het jaar 1.938 
was hij commissaris van de volgende Duitse ondernemingen: 

Vereinigte Stahlwerke (kapitaal 775 millioen R.M., winst in het 
afgelopen jaar 27,6 milhoen R.M.; terloops zij opgemerkt, dat in het 
commissariaat van deze grootste der Duitse oorlogsondernemingen 
ook nog de heren G. A. Kessler, broeder van de olie-man, Alfred 
Honigmann en J. Kouwenhoven zitten!). 

Verder: Essener Steinkohlen; Harpener Bergban A.G.; Gewerk
schaft Constantin der Grosse, Bochum; Gewerkschaft Sophia-Jacoba, 
Hückelshoven; verder de volgende Duits-Nederlandse ondernemingen: 
Nederhaven, Ned Transportmaatschappij; Handelmaatschappij voor 
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Overzee, de Keulse V aart en de bekende Steenkolenhandelmaatschappij 
te Utrecht. 

Tenslotte de kunstzijdebelangen van Pentener van Vlissingen: 
Zoals bekend is de A.K.U .• de Algemene Kunstzijde Unie, een z.g . 
.. holding-maatschappij", die bij talloze kunstzijdefabrieken in de gehele 
wereld belang heeft. 

Tot de belangrijkste bezittingen der A.K.U. (resp. deelnemingen) 
behoren het Duitse concern Glanzstoff A.G. en het concern Bernberg 
A.G. (in beide was Pentener van Vlissingen tot voor kort commissaris); 
verder de Hollandse Kunstzijde-industrie te Breda. Deze onder
nemingen wederom hebben belang in een groot aantal andere fabrieken. 
Om bij de directe belangen der A.K.U. te beginnen, noemen wij de 
volgende: Oesterreichische Glanzstoff. Böhmische Glanzstoff. ltalo 
Olandese Enka, British Artificial Silk. American Enka Corp., North 
American Rayon Corp., Asahi Weaving Co. (Japan) en ten slotte het 
grote Italiaanse concern Snia Viscosa. De Hollandsche Kunstzijde te 
Breda heeft belang bij fabrieken in België, Frankrijk, Spanje en Enge
land. De Bernberg A.G. bij een Italiaanse, een Franse, een Engelse, een 
Japanse en een Amerikaanse fabriek. F entener van Vlissingen is 
commissaris van de Snia Viscosa, de American Bernberg Corp., de 
American Enka Corp. en de belangrijkste der Amerikaanse bezittingen: 
de Nor~h American Rayon. In de overige zitten zijn verschillende 
compagnons. 

Wij merken hierbij op, dat hij inmiddels voor zijn functies in de 
Duitse kunstzijde-ondernemingen bedankt heeft. In verband hiermede 
zijn ook de Duitse commissarissen uit het bestuur der A.K.U. ge
treden en heeft een ruil der aandelen plaats gehad. Men mag veronder
stellen, dat het hier niet om een schijn-transactie gaat en dus de 
belangen der A.K.U. in Duitsland op z'n zachtst gezegd ver
minderd zijn. 

Een zelfde proces heeft ook in andere ondernemingen en concerns 
plaats gehad. Zo behoorde b.v. de Linoleumfabriek te Krommenie tot 
voor kort tot een Nederlands-Zwitsers-Duits concern. Deze overeen
komst is inmiddels opgeheven en de Duitsers zijn er uitgegaan. ..De 
Bijenkorf" deelde verder kortgeleden mede, dat de Duitse leden van 
de raad van beheer bedankt hebben. Hetzelfde deed de Handel
maatschappij H. A. de Bary. In hoeverre al deze (en de nog niet 
bekend geworden) veranderingen gepaard gingen met een verminde
ring van de Nederlandse beleggingen in Duitsland, valt niet na te 
gaan. Men mag dat echter als waarschijnlijk .veronderstellen. Dit 
vermoeden wordt nog versterkt door het feit, dat de koersen der Duitse 
aandelen en obligaties na het uitbreken van de oorlog in ons land 
sterker dan welke andere ook zijn teruggelopen. Daarbij komt nog het 
streven der Duitsers, om de rentevoet voor in Nederland gesloten 
leningen te verlagen. Zo deelde het .. Ruhrverband" op 27 Maart j.l. 
mede, dat het in .,overleg met de emittenten", d.w.z. de Hollandse 
banken, die de betreffende leningen geplaatst hebben (de Rotterdamse 
Bankvereniging en Hugo Kauffmann & Co) de rentevoet van twee 
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leningen verlaagd heeft van 7 op 4Yz %. 
Al deze omstandigheden maken het waarschijnlijk, dat Duitsland 

thans niet meer op de derde plaats in de reeks der landen staat, waar 
Nederlands geld belegd is. Uiteraard zijn nog geen cijfers beschikbaar, 
ook is het niet bekend, hoe .. Gross-Aktionär" Pentener van Vlissingen 
er thans voor staat, maar men hoeft er niet aan te twijfelen, dat het 
Nederlandse bezit in Duitsland in de afgelopen maanden verder is 
teruggelopen. 

Üp de vierde plaats in ons rijtje staat Engeland. Zoals bekend, 
spelen in dit verband de "Koninklijke" en de "Unilever" de 
grootste rol. 

Wij zullen hier geen uitvoerige opsomming van de bezittingen der 
Koks en Kesslers geven. Volstaan wij er mee, te zeggen, dat hun 
milliardenconcern, dat voor 6o o/o in Nederlandse handen is, bezittingen 
heeft in Indonesië (15 ondernemingen), in West-Indië (4 onderne
mingen), in Venezuela (6 ondernemingen), in Amerika (het concern 
Shell Union Üil Corp.), in Roemenië, Irak, Iran, terwijl de Mexicaanse 
bezittingen onteigend zijn. Het wereldconcern heeft ca. 11 % van de 
wereldproductie in handen, terwijl 43 o/o van de Engelse olie- en 
benzine-invoer afkomstig is van de .. Koninklijke" (Brits-Indië is voor 
haast 100 % afhankelijk van de .. Koninklijke"). Het spreekt vanzelf. 
dat een dergelijk wereldconcern ook wereldpolitiek maakt. En hoewel 
de .. Koninklijke" ook belangen in de Duitse olie-industrie heeft. bestaat 
er geen twijfel. aan welke kant haar door haar kapitaalsbdangen 
gedicteerde sympathie staat. 

Hetzelfde geldt voor de Unilever, die in deze oorlogstijden de vader
landslievende taak heeft, er voor te zorgen, dat de Engelse soldaat 
en de Engelse arbeidersvrouw niet van hun dagelijkse margarine 
verstoken blijven. 

Hetzelfde geldt voor Philips' Gloeilampenfabrieken. Dit concern 
heeft weliswaar directe belangen bij enige Duitse ondernemingen en 
heeft "afspraken" met de bekende Electro-concerns A.E.G., Siemens, 
enz., maar zijn voornaamste belangen liggen in Engeland en Frankrijk. 
20 o/o van het aandelenkapitaal is in bezit van het Engels-Amerikaanse 
concern General Electric Company, terwijl een belangrijke overeen
komst bestaat met het grote Franse concern, de "Fabriques Réunies 
de Lampes Electriques" alsmede met de .. Compagnie Télégraphie 
sans Fil". Belangrijk is ook, dat Philips relaties onderhoudt met een 
ree:ks andere Engelse ondernemingen, waaronder Vickers, de bekende 
wapenfabriek, niet ontbreekt. 

Het spreekt vanzelf, dat naast deze grote kapitaalsgroepen, nog 
talrijke andere verbindingen tussen het Nederlandse en het Engels
Franse kapitaal bestaan. Zonder op volledigheid aanspraak te maken, 
noemen wij hier slechts de Twentse Bank, die een filiaal (Biijden
stein & Co.) in Londen heeft, de Stoomspinnerijen en Weverijen 
Spanjaard, die een fabriek in Engeland hebben, andere hebben wij 
reeds vroeger genoemd. De verstrengeling van het Nederlandse en 
Engelse kapitaal komt echter het meest tot uitdrukking (naast de beide 
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grote hierboven genoemde concerns), in Indonesië, waarop wij hier 
niet nader ingaan. 

Dit geldt overigens ook (om tot het vijfde land in ons ranglijstje 
over te gaan), voor Frankrijk. 

Er zijn tientallen ondernemingen in Indonesië, waar Nederlands 
en Frans kapitaal broederlijk verenigd zijn. Wij noemen hier slechts: 
de Hollands-Franse Cultuur- en Handelmaatschappij, de rubber
cultuur-onderneming Katilengah, de cultuurmaatschappijen Tjilisak 
Paconda. Panon-Lisan. Siboga, de rubbermaatschappij Sumatra, verder 
Tapanoelie e.v.a. Daar staat tegenover, dat sommige Nederlandse 
kapitalisten in Franse ondernemingen vertegenwoordigd zijn, zo in 
de Société Tunisienne de Cultures en de Bou-Arfa in Marokko. Deze 
laatste onderneming is een der grootste Franse producenten van het 
voor de staalindustrie zo belangrijke mangaanerts. 

Nederlanders zitten ook in sommige grote Franse ondernemingen. 
die in Frankrijk zelf werken. Wij noemen hier slechts het grote 
electriciteits-concern .. Soc. Hydro-Eiectrique de la Cère", waarin tot 
voor kort de vroegere directeur van de Amsterdamse Bank. van Nierop, 
zitting had. Verder de "Union Européenne lndustrielle et Financière", 
hier door het Bankhuis Hope & Co. vertegenwoordigd, en de bekende 
"Banque de Paris et des Pays Bas", die in Amsterdam een eigen 
filiaal heeft. 

En tenslotte B. E. Ruys, die als commissaris van de Suez-Kanaal
maatschappij (een Franse onderneming, overwegend in Engels bezit) 
voor zijn grote verdiensten in het belang van het Engelse imperium 
benoemd werd tot .. Officer of the British Empire", een der hoogste 
onderscheidingen die de Engelse koning weg te geven heeft. 

Het zou te ver voeren, al de gouden koorden op te noemen, die het 
Nederlandse kapitaal aan het Engelse en Franse binden (Heineken 
b.v. zorgt er voor, dat de Parijzenaar, de Brusselaar en vele .. onder
danen" van het Franse koloniale imperium in lndochina, in Marokko, 
enz. hun glaasje vers bier kunnen krijgen) - waarop het aankomt, 
dat is de vraag, of de grote kapitaalsgroepen, die het meest direct 
de politiek van onze bourgeoisie beïnvloeden, hun belangen in Frankrijk 
en Engeland verminderd hebben. Het antwoord daarop moet ont
kennend luiden, wanneer men de om speciale reden verminderde be
langen van onze banken in Frankrijk veronachtzaamt. 



DE BUITENLANDSE POLITIEK 
VAN DE SOWJET-UNIE 

Ons tijdschrift zal in verschillende artikels de buiten· 
landse politiek van de Sowjet-Unie toelichten. 
Wij beginnen met een algemene uiteenzetting van 
de beginselen van deze politiek. die wij overnemen 
uit het daaraan gewijde artikel in het onlangs te 
Moskou verschenen "Politieke Woordenboek" 

Red. 

In zijn referaat op het 18e kongres van de Communistische Partij 
van de Sowjet-Unie heeft kd. Stalin met geniale klaarheid de grond
slagen van de buitenlandse politiek van de Sowjets omschreven: "De 
buitenlandse politiek van de Sowjet-Unie is duidelijk en begrijpelijk: 

1. Wij zijn voor de vrede en voor het versterken van de zakelijke 
betrekkingen met alle landen. wij nemen deze positie in en 
zullen deze positie innemen, voorzover deze landen dezelfde 
betrekkingen met de Sowjet-Unie zullen onderhouden. voorzover 
zij niet zullen trachten de belangen van ons land te schenden. 

2. Wij zijn voor vreedzame, nauwe betrekkingen, voor betrek
kingen van goede nabuurschap met alle landen, die onze buren 
zijn, die met de U.S.S.R. een gemeenschappelijke grens hebben: 
wij nemen deze positie in en zullen deze positie innemen, 
voorzover deze landen dezelfde betrekkingen met de Sowjet· 
Unie zullen onderhouden, voorzover zij niet zullen trachten, 
direct of indirect, de belangen van de onschendbaarheid en 
onaantastbaarheid van de grenzen van de Sowjet-staat te 
schenden. 

3· Wij zijn voor de ondersteuning van de volken, die slachtoffers 
van de aanvallers zijn geworden en die voor de onafhankelijk
heid van hun vaderland strijden. 

4. Wij vrezen geen bedreiging van de kant van de aanvallers en 
zijn bereid om een slag van de oorlogsaanstichters, die de 
onaantastbaarheid van de Sowjet-grenzen pogen te schenden, 
met een dubbele slag te beantwoorden. 

Dat is de buitenlandse politiek van de Sowjet-Unie. 
Bij haar buitenlandse politiek steunt de Sowjet-Unie: 

1. Üp haar toenemende economische. politieke en culturele macht: 
2. Üp de morele en politieke eenheid van onze Sowjet-maat· 

schappij; 
3. Üp de vriendschap van de volken van ons land; 
4· Üp het Rode Leger en de Rode Marine; 
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s. 
6. 

7· 

Op haar vredespolitiek; 
Op de morele ondersteuning van de werkers van alle landen, 
wier levensbelang het bewaren van de vrede is; 
Op het inzicht van die landen, die uit deze of gene oorzaken 
geen belang hebben bij het verbreken van de vrede." 
(Zie: "Op weg naar het Communisme" blz. 14, "Pegasus" 1939). 

De buitenlandse politiek van de Sawjets onderscheidt zich door 
konsekwentheid en vastheid. ,.De koers van onze buitenlandse politiek 
is even beproefd en betrouwbaar, als de weg, die de Sowjetmacht 
beschrijdt naar haar volle overwinning, beproefd en betrouwbaar 
is". (Molotow). 

De buitenlandse politiek van de Sowjets houdt nuchter rekening 
met het bestaan van een kapitalistische omgeving, die aan de Sowjet
Unie vijandig gezind is. Daarbij houdt zij ook rekening met het 
bestaan van diepe tegenstellingen tussen de imperialistische machten, 
die het de burgerlijke staten moeilijk maken, om het met elkaar eens 
te worden tegen de Sowjet-Unie. Van deze tegenstellingen maakt de 
buitenlandse politiek van de Sowjets met succes gebruik. in het belang 
van de Sowjet-Unie. 

Het uitgangspunt voor de strijd van de Sowjet-Unie voor de vrede 
waren de eerste daden van de Sowjet-regering op het gebied van de 
buitenlandse politiek: het dekreet over de vrede van 26 October 1917, 
door Lenin ondertekend, de oproep ,.Aan alle Mohammedaanse wer
kers van Rusland en het Oosten" (10 November 1917), ondertekend 
door Lenin en Stalin, benevens het dekreet over het monopolie van 
de buitenlandse handel. 

In het dekreet over de vrede stelde de Sowjet-regering aan alle 
oorlogvoerende volkeren en hun regeringen voor, dadelijk onderhande
lingen te openen over een rechtvaardige democratische vrede. 

Het dekreet over de vrede hief de geheime imperialistische verdragen 
op, die de tsaristische en de tijdelijke regering (van Kerenski) met de 
buitenlandse staten gesloten hadden, in het belang van de Russische 
landheren en lmpitalisten. 

In de oproep .. Aan alle Mohammedaanse werkers van Rusland en 
het Oosten" verwierp de Sowjet-regering voor altijd de imperialistische 
politiek, die het tsaristische Rusland gevoerd had. 

De met Duitsland gesloten vrede te Brest-Litowsk (Maart 1918) gaf 
aan de bolsjewistische partij de mogelijkheid, "tijd te winnen, gebruik 
te maken van de botsingen in het kamp van het imperialisme, de 
krachten van de tegenstander tot ontbinding te brengen, de boeren 
aan haar zijde te houden en krachten te verzamelen om de aanval 
op Koltsjak en Denikin voor te bereiden" (Stalin). Op 13 November 
1918 werd het vredesverdrag van Brest geannuleerd. 

De overwinning van de Sowjet-macht op de interventie en de witte 
garden had tot resultaat, dat de kapitalistische landen genoodzaakt 
waren, het feit van het bestaan van de socialistische staat van de 
arbeiders en boeren te erkennen en daarmee handels- en diplomatieke 
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betrekkingen aan te gaan. In 192û-1921 sloot de Sowjet-Republiek 
vredes-verdragen met bijna alle aangrenzende staten en verleende z.ij 
aan de Mongoolse Volksrepubliek en aan Turkije bijstand in hun 
strijd om de onafhankelijkheid tegen de buitenlandse imperialisten. 

De poging, te Genua door de imperialistische machten, in de eerste 
plaats door Engeland en Frankrijk ondernomen, om de Sowjet-regering 
door middel van een diplomatieke druk te dwingen, haar standpunt 
te verlaten en de veroveringen van de October-revolutie prijs te geven, 
leed een volkomen nederlaag. De Sowjet-delegatie verwierp niet alleen 
de brutale eisen van de Engelse en Franse imperialisten, maar wist 
ook een bres te slaan in het anti-sowjet-front van de kapitalistische 
staten: op 16 April 1922 werd te Rapallo het verdrag over de her
nieuwing van de diplomatieke betrek,kingen tussen Sowjet-Rusland 
en Duitsland ondertekend. Volgens dit verdrag deden beide partijen 
afstand van hun vorderingen op elkaar, die voortvloeiden uit de eerste 
imperialistische oorlog; daarmee was aan het roof-systeem van de 
schadevergoedings-betalingen, dat was ingesteld door de overwinnende 
machten, de eerste slag toegebracht. 

Engeland en Frankrijk, die in de organisatie van de interventie 
tegen de Sowjets de leidende rol gespeeld hadden, herstelden de 
diplomatieke betrekkingen met de Sowjet-Unie pas in 1924. Overigens 
had Engeland reeds in 1921 met Sowjet-Rusland een handelsovereen
komst gesloten. In de periode van 1925 tot 1927 sloot de Sowjet-Unie 
met een aantal staten verdragen van garantie en neutraliteit: op 
17 December 1925 werd het verdrag met Turkije gesloten, op 24 :April 
1926 het verdrag met Duitsland, dat tot de grondslag werd voor de 
politieke betrekkingen tussen de Sowjet-Unie en Duitsland; op 31 
Augustus 1926 het verdrag met Afganistan, op 28 September 1926 
met Litauen en op t October 1927 met Perzië (Iran). Op 16 November 
1933 werden de diplomatieke betrekkingen tussen de Sowjet-Unie en 
de Verenigde Staten hersteld. 

Het spreekt van zelf, dat de kapitalistische landen volstrekt geen 
afstand deden van hun strijd tegen de Sowjet-Unie. In zijn referaat 
op het t6e congres van de bolsjewistische partij wees Stalin er op, 
dat "elke maal. wanneer de kapitalistische tegenstellingen zich beginnen 
te verscherpen, de bourgeoisie haar blikken naar de kant van de 
Sowjet-Unie richt: zou het niet mogelijk zijn, deze of gene tegen
stelling van het kapitalisme of alle tegenstellingen in hun geheel 
genomen, op te lossen ten koste van de U.S.S.R., ten koste van dit 
Sowjetland, de citadel der revolutie, die door haar bestaan alleen de 
arbeidersklasse en de kolooien revolutioneert. die het organiseren van 
een nieuwe oorlog in de weg staat, de herverdeling van de wereld 
in de weg staat, die verhindert, dat er op haar omvangrijke binnen
landse markt, die voor de kapitalisten zo noodzakelijk is, vooral thans, 
in verband met de economische crisis, naar willekeur wordt huis
gehouden." 

(Zie Stalin, "Beginselen van het Leninisme", blz. 5 t6). 
Maar aan de andere ,kant vrezen de kapitalistische staten, die 
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rekening houden met de toenemende macht van de Sowjet-Unie en 
ook met de steun, die de Sowjet-Unie ontvangt van de werkers der 
kapitalistische landen, dat de nieuwe interventie tegen de Sowjets 
voor hen nog treuriger zal eindigen, dan de eerste. Daarom zijn de 
kapitalistische landen, naarmate van de groei in economische, politieke 
en militaire macht van de Sowjet-Unie, gedwongen, met haar steeds 
meer rekening te houden. Bij haar optreden in de internationale arena 
heeft de Sowjet-Unie onveranderlijk de zaak van de vrede verdedigd 
en er naar gestreefd, het uitbreken van nieuwe imperialistische oorlogen 
te beletten. De Sowjet-Unie heeft de kapitalistische landen herhaalde
lijk voorgesteld, een overeenkomst te sluiten over de ontwapening, 
tot en met de volledige vernietiging van de staande legers. Zij heeft 
een omvangrijke internationale campagne gevoerd voor het sluiten 
van niet-aanvals-pacten en overeenkomsten tot definitie van de aan
valler. Üp grond van de aanwijzing van kd. Stalin, dat de Volken
bond "een zekere hindt>rpaal kan worden om het uitbreken van 
oorlogsdaden te belemmeren of tegen te gaan", is de Sowjet-Unie 
in 1934 tot de Volkenbond toegetreden. In 1935 sloot de Sowjet-Unie 
met Frankrijk en Tsjecho-Siowakije verdragen over wederzijdse hulp 
tegen een mogelijke aanval der agressors. In 1936 werd het verdrag 
van wederzijdse hulp met de Mongoolse Volksrepubliek gesloten. 
Anders dan de kapitalistische landen, komt de Sowjet-Unie de inter
nationale verplichtingen, die zij op zich genomen heeft, na. Dit werd 
ten duidelijkste bevestigd door de waarschuwing, die kd. Molotow 
op 31 Mei 1939 tot de Japanse imperialisten richtte, dat "wij de 
grens van de Mongoolse Volksrepubliek, uit krachte van het tussen 
ons gesloten pact van wederzijdse hulp, even energiek zullen ver
dedigen, als onze eigen grens." 

De Japanse troepen, die in Mei-September 1939 in het district 
van het Boeir-Noer-meer de Mongoolse grens poogden te overschrijden, 
werden door de troepen en de luchtmacht van de Sowjet-Unie en 
Mongolië verslagen, evenals zij in Juli-Augustus 1938 verslagen 
werden, toen de Japanse troepen in het gebied van het Chasan-meer 
de Sowjet-Unie trachtten binnen te dringen. 

Üp het t8e congres van de bolsjewistische partij van de Sowjet
Unie stelde kd. Stalin de partij de volgende taak op het gebied van 
de buitenlandse politiek: 

1. De politiek van de vrede en de versterking van de zakelijke 
betrekkingen met alle landen ook verder ten uitvoer te leggen; 

2. Voorzichtigheid in acht te nemen en aan de provocateurs van 
de oorlog, wier gewoonte het is om anderen de kastanjes uit 
het vuur te laten halen, niet de gelegenheid te geven ons land 
in conflicten te betrekken; 

3· Üp elke wijze de strijdkracht van ons Rode Leger en onze 
Rode Marine te versterken; 

4· De internationale vriendschapsbanden met de werkers van alle 
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landen, die belang hebben bij de vrede en de vriendschap tussen 
de volken, te versterken. 

In verband met de ernstige verslechtering van de internationale 
situatie in April-Augustus 1939. werden er tussen de Sowjet-Unie 
~~nerzijds, en Engeland en Frankrijk anderzijds, onderhandelingen ge
voerd over gezamenlijke maatregelen, die in staat zouden zijn, de 
Europese oorlog te voorkomen. De onderhandelingen werden tot mis
lukking gedoemd door Engeland en Frankrijk, die in werkelijkheid 
geen overeenkomst met de Sowjet-Unie wilden, maar er slechts naar 
streefden, haar i:e isoleren en een oorlog tussen de Sowjet-Unie en 
Duitsland te provoceren. De sluwe plannen van de oorlogs-brand
stichters werden aan het licht gebracht en zij leden de nederlaag, dank 
zij de wijze politiek van de Sowjet-regering. Op 23 Augustus 1939 
werd er tussen de Sowjet-Unie en Duitsland een niet-aanvals-verdrag 
gesloten, dat een eind maakte aan de vijandschap tussen de beide 
landen en dat een scherpe wending betekende in de internationale 
betrekkingen tijdens de periode van de tweede imperialistische oorlog. 

De Sowjet-regering onderhoudt in haar buitenlandse politiek vriend
schappelijke verhoudingen met diegenen onder de kapitalistische staten, 
die bereid zijn aan het behoud van de algemene vrede mee te werken. 
Maar zij weet zeer goed, dat de macht van de Sowjet-Unie zelf 
het betrouwbaarste middel is, om te verhinderen, dat de consequent 
gevolgde vredespolitiek. die aan de belangen van de volkeren der 
Sowjet-Unie en de gehele mensheid beantwoordt, door haar vijanden 
verijdeld wordt. ..Bij de verdediging van de belangen van de vrede 
en de vreedzame arbeid voor de volkeren van de Sowjet-Unie, ver
trouwen wij ten voile slechts op onze eigen krachten." (Molotow). 

In zijn referaat op de buitengewone Vierde Zitting van de Hoge 
Sowjet van de Sowjet-Unie wees kd. Worosjilow er op, dat .. het 
Rode Leger en de Rode Vloot, in het trotse bewustzijn dat altijd 
en onveranderlijk naast de gewapende krachten van de Sowjet-Unie 
ons prachtige volk en zijn regering, de partij van Lenin en Stafin 
en onze wijze leider Stalin zelf staan, rustig en energiek arbeiden. 
ten einde elk oogenblik ten volle voor de oorlog gereed te zijn. De 
Sowjet-Unie zal niet overrompeld worden door de internationale 
gebeurtenissen, hoe plotseling en dreigend die ook mogen zijn." 

Dit werd bijzonder overtuigend bevestigd, toen de Poolse staat 
in elkaar stortte en Polen een gunstige gelegenheid bood voor allerlei 
toevalligheden en onverwachtheden, die voor de Sowjet-Unie een 
gevaar zouden kunnen vormen. Om de mogelijkheid van zulke ge
beurtenissen te voorkomen, en ook om de bloedverwante Oekraïners 
en Belo-Russen, die de bankroete Poolse regering aan hun lot had 
overgelaten, in bescherming te nemen, overschreed het Rode Leger 
op 17 September 1939 op bevel van de Sowjetregering de Poolse 
grens en bevrijdde de Westelijke Oekraïne en Westelijk Belo-Rusland 
van de onderdrukking der Poolse .,pans". 

Een verder schitterend succes van de buitenlandse politiek der 
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Sowjets was op 28 September 1939 het sluiten van het Sowjet-Duitse 
verdrag van vriendschap en vaststelling der grenzen, benevens de 
pacten van wederzijdse hulp met Estland (28 September 1939), LetlaAJ 
(5 October 1939) en Litauen (to October 1939), naast de handels
verdragen met deze landen. De verdragen met de Baltische landen, 
die de onaantastbaarheid van hun souvereinHeit en het beginsel van 
de niet-inmenging in de zaken van de andere staat garanderen, ver
zekeren hun de veiligheid naar buiten en vormen een betrouwbare 
grondslag voor de verdediging van de Noordwestelijke grenzen van 
de Sowjet-Unie. Daardoor dienen zij de zaak van de vrede, niet 
alleen in het gebied van de Oostzee, maar ook in geheel Oost-Europa. 

Ten aanzien van de imperialistische oorlog in West-Europa, heeft 
de Sowjet-regering, tezamen met de regering van Duitsland, te kennen 
gegeven, dat het wenselijk en noodzakelijk is, aan dit bloedvergieten 
zo spoedig mogelijk een einde te maken. Deze verklaring vond in 
Engeland en Frankrijk geen instemming: deze beide staten zetten de 
oorlog hardnekkig voort, als de klaarblijkelijke aanstichters en aan
vallers daarin. 

De vredelievende. onafhankelijke, stoutmoedige en wijze buiten
landse politiek van de Sowjetregering heeft de internationale autoriteit 
van de Sowjet-Unie tot een ongekend hoog peil verheven. De Stali
nistische buitenlandse politiek van de Sowjet-Unie beantwoordt aan 
de belangen van de gehele arbeidende mensheid en geniet haar warme 
instemming en ondersteuning. 



TWISTAPPEL ROEMENIË 
door 

Mr. A. JACOBS 

ROEMEENSE HISTORIE 

Roemenië, gemakshalve maar ten onrechte, veelal tot de Balkan gerekend, 
beslaat het gebied, waar drie grote .,ruimten" elkaar raken: Midden-Europa. 
Oost-Europa en de eigenlijke Balkan, d.w.z. Z.O. Europa. In zijn huidige 
gedaante is het land een kind, of zo men wil een winstmaker van de wereld
oorlog 1914/1918. Tot in de tweede helft van de vorige eeuw was het een aan 
Turkije schatplichtig gebied, half-onafhankelijk, sterk beïnvloed door de machtige 
naburen Rusland en Oostenrijk-Hongarije, maar wanneer de Sultan te Con
stantinopel toch telkens weer de steeds krachtelozer hand van de .,recht
hebbende" uitstak. 

Dat .. recht" op Roemenië - in die tijd sprak men nog van de vorstendommen 
Wallachije en Moldavië - hadden de Turken weer geërfd van het Oost
Romeinsche Rijk, aan welks bestaan zij in de 15de eeuw een einde maakten. 
En in dat Oost-Romeinsche Rijk waren Wallachije en Moldavië kolonisatie
gebieden, aanvankelijk vooral door Romeinse oud-strijders en hun gezinnen 
bevolkt. Deze historische band met het oude Rome bleef vooral bewaard in 
de taal; van .. zuiverheid" van ras is in deze gebieden nog minder sprake dan 
elders; hoe zou het ook in een land, dat zózeer op een kruispunt ligt, waar; 
zóveel andere volken, veroverend of verhuizend, doorheentrokken? Maar de 
taal behield het stempel van Rome, bleef, in weerwil van beïnvloeding door 
Slavisch, Turks, Hongaars, Grieks en Albanees, merkwaardig sterk het Latijnse 
of Romaanse karakter behouden. Merkwaardig hierom, omdat de Wallachen 
en Moldaven niet tot het aaneengesloten Romaanse taalgebied in West-Europa 
(Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal) behoorden, maar ver daarvandaan in 
een gans andere hoek zaten. 

Die taal gaf ook de naam aan het land: Romania, dat - zoals gezegd -
in de tweede helft der 19de eeuw, evenals andere landen in Z.O. Europa, uit 
de failliete boedel van het Turkse Rijk werd afgezonderd en zelfstandig gemaakt. 
Slechts enkele data mogen hier volgen: 1856 Wallachije en Moldavië in naam 
onafhankelijk. 1866 de adel der twee gebieden kiest Kar! Eitel Friedrich Zephy
rinus von Hohenzollern-Sigmaringen (Carol I) tot vorst. 1878 het Congres van 
Berlijn maakt Roemenië geheel onafhankelijk. 1881 Carol I noemt zich koning. 

VOOR DE WERELDOORLOG 

Het toenmalige Roemenië bestond uit de twee haaks op elkaar staande ge
bieden Wallachije en Moldavië, het eerstgenoemde in het Noorden, het andere 
in het Westen door de boog van het Karpathengebergte begrensd, benevens 
de monden van de Donau en het vlak ten Zuiden daarvan gelegen deel der 
Dobroedsja aan de Zwarte Zee. De bevolking telde in 1913 een kleine 8 millioen 
zielen, voor de overgrote meerderheid Roemenen, plus vrij wat Joden en 
Zigeuners. Maar verscheiden millioenen Roemenen woonden nog buiten de lands
grenzen, vooral in Hongarije (Zevenburgen). 

De Balkan-oorlogen en de wereldoorlog zouden een ingrijpende wijziging 
in de structuur van het land veroorzaken. Toen Turken, Bulgaren, Serviërs, 
Montenegrijnen en Grieken elkander in de oorlogen van 1912/1913 hadden 
uitgeput, greep Roemenië de kans om als tamelijk tyranniek bemiddelaar op 
te treden, en tevens greep het (van Bulgarije) het Zuidelijk deel der Dobroedsja, 
een roof om strategische redenen - Roemenen woonden er in dit meng-gebied 
maar betrekkelijk weinig. 

De wereldoorlog bracht nog veel belangrijker veranderingen. Roemenië was 
door telkens hernieuwde traetaten verbonden met Duitsland, Oostenrijk-Hongarije 
en Italië en Carol I, sterk Duitsch georiënteerd, wilde zich ook aan die traetaten 
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houden en pogen Bessarabië van Rusland te rooven. Maar zijn zoon Ferdinand. 
met een Engelse getrouwd, wedde op het andere paard en zag veroverings
kansen in Hongarije. Ferdinand volgde zijn vader in October 1914 op, bijna 
twee jaar bleef Roemenië nog .,neutraal'', toen koos het ':partij voor de 
geallieerden en was in een half jaar tijds vernietigend geslagen. 

Wel nimmer is het in de geschiedenis voorgekomen. dat een zoo grondig 
afgestraft land zulk een rijke oorlogswinst boekte. Bij den Vrede van Boekarest 
(Mei 1918) werd Roemenië een vazalstaat van Duitsland, het verloor gebied 
aan Hongarije en Bulgarije, kreeg daarvoor wel het van Rusland afgekaapte 
Bessarabië in ruil, maar was economisch volkomen aan Berlijn onderworpen. 
Een half jaar later waren, door DuitsJand's nederlaag in West-Europa en het 
uiteenvallen van Oostenrijk-Hongarije, de rollen volkomen gekeerd. Roemenië, 
dat Bessarabië behield, kreeg van de geallieerden geweldige brokken Hongarije 
toegestopt, de Boekowina in het Noorden (bevolkt door Oekraïners, Roemenen, 
Duitsers en Joden) en wederom de Bulgaarse Dobroedsja. 

NA DE WERELDOORLOG 

Een staat, die voor de wereldoorlog ruim 4 maal zo groot was als Nederland 
en 8 millioen inwoners telde, was daarna bijna 9 maal zo groot als Nederland 
en telt thans 20 milHoen inwoners. Inderdaad zijn thans alle Roemenen in 
die staat vereend, het zijn er zowat 14 millioen; maar daarnaast telt hij 6 milHoen 
anderen ( 1.7 milHoen Hongaren, 1.2 milHoen Oekraïners en Russen, 'n klein 
milHoen Duitsers, 'n klein millioen Joden, en dan nog ruim een milHoen Bulgaren, 
Turken, Zigeuners enz.) Het huidige Roemenië is een staat met een heersende 
meerderheid van 70 % der bevolking, en 30 % overheerste, min of meer slecht 
behandelde en entrechte minderheden. Bij de vredesverdragen van 1919 en 
1920 werd die staat, vooral onder Franse invloed. zo wanstaltig gemaakt. 
omdat Frankrijk in die hoek een satelliet wilde hebben, een willig werktuig in 
de strijd tegen het communisme. Bij het helpen neerslaan van de Hongaarse 
raden-republiek (in 1919) bewees de knecht zijn meester de eerste dienst. 
Drie verdragen-van-het-kwade-geweten (met Polen tegen de Sowjet-Unie, met 
Tsjechoslowakije en Joegoslavië tegen de revisieverlangens van Hongarije, en 
met de Balkanvrienden tegen de revisieverlangens van Bulgarije) lagen eveneens 
in de lijn der Franse politiek. Maar zo die verdragen al een innerlijke logica 
hadden - in weinige jaren tijds zijn zij geheel of bijna geheel vergaan. Polen 
bestaat niet meer, de Kleine Entente bestaat niet meer, en geen Roemeen 
maakt zich illusies over de hulp der Balkanvrienden (met name van Joego· 
slavië), als de nood aan de man mocht komen. 

Zo staat dan het Roemenië van thans nagenoeg alléén in de branding. Het 
is reeds een economisch strijdtoneel der grote oorlogvoerende mogendheden. 

VOOS STAATSBESTEL 
Roemenië's ergste zwakheid is zijn innerlijke zwakheid. Wij hebben reeds 

gezien, hoe die voor een deel veroorzaakt wordt door het de minderheden 
aangedane onrecht. Zij vindt voor het andere deel haar oorzaak in de voosheid 
-en wrakbeid van het Roemeense staatsbestel. Het is hier niet de plaats om ook 
maar de beknoptste geschiedenis te schrijven van de Roemeense binnenlandse 
politiek. Vatten wij slechts de elementen van die politiek samen. Een gezond. 
intelligent, maar onwetend-gehouden, stervens-arm en al te snel berustend 
boerenvolk, dat tienduizenden van zijn zonen beschikbaar had voor de petroleum
industrie, die weinig anders is dan een kolonie van buitenlandse trusts. Daar
boven bevindt zich een sterk aan corruptie onderhevige laag van zakenlui. 
advocaten en beroepspolitici, elkaar voordelen toeschuivend en elkaar be
driegend in die meest-verdorven hoofdstad van de Balkan: Boekarest. Partijen1 
Zeker, er waren partijen. Er was (en er is ondergronds nóg) een communisti
sche partij, en zelden werd ergens ter wereld een partij zó wreed vervolgd; 
er was een socialistische partij, die nimmer veel betekende, en er waren de 
.. traditionele" partijen, belangengroepen met net-Westerse namen: Conservatieven 
en Liberalen in de eerste tijd van het koninkrijk, later Liberalen en Nationak 
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Boeren; en er was, en is, de lang niet traditionele ,.IJzeren Garde", een geweld
dadig-fascistische beweging, nog antisemietischer dan de andere partijen en 
nog demagogischer speculerend op veler nood. Er waren de kleine groepen 
zonder aanhang, maar niettemin somwijlen verbijsterend machtig. Er was een 
voortdurende aflossing-van-de-macht, zoals in het 19de eeuwse Spanje en nu 
nog vaak in de Latijns-Amerikaanse staten. 

Boven dit alles uit is er, sinds 1930 verkapt, sinds 1938 openlijk, door 
velen gehaat en gevreesd, door minder velen gewaardeerd en gebruikt, de 
dictatuur des konings. Een dictatuur met enige korrelen zout, een dictatuur, 
die laveren moet en die concessies moet doen. Een dictatuur, die, als zoveel 
in Roemenië, gestadig in wankel evenwicht verkeert, in de binnenlandse politiek 
en in de buitenlandse. Die dictatuur des konings mat zich een partij aan naar 
fascistische trant, een partij, die heel mooi héét: Front der Nationale Weder
geboorte. Van lieverlee heeft men daarin ook enige minderheden toegelaten, 
de Duitsers en de Hongaren (onder druk), en na de bevrijding van de Weste
lijke Oekraïne (dus eveneens onder druk) ook de Oekraïners en Russen; niet 
de Joden, maar wel onlangs (onder Duitse druk) de IJzeren Garde, ondanks 
haar telkens weer hardop beleden haat tegen Carol II. Een dictatuur, maar 
een zwakke met de rug tegen de muur. 

STRIJD OM DE OLIE 

In de buitenlandse politiek is Roemenië thans - wij zeiden het reeds -
economisch gevechtsterrein. 

Het gaat om graan, het gaat om hout, het gaat - vooral - om olie. 
Dat zijn de dingen, die Roemenië uit te voeren heeft, nadat het zijn eigen 
bevolking pover heeft gevoed met mais en gerst en aardappels. Voorzover het 
de levensmiddelen betreft, betekent de strijd om de export voor de Roemenen 
zelf in de eerste plaats een gestadige verarming. Het land wordt leeggekocht, 
de prijzen worden opgejaagd, het leven wordt, voor een reeds weinigverdienend 
en zwaar-belast volk, bijkans onhoudbaar-duur. 

V oorzover het de olie betreft, betekent de strijd om de export voor Roemenië 
rechtstreeks oorlogsgevaar. Want die strijd is het verbitterdst. 

Enkele weinige, welsprekende cijfers mogen hier volgen. In 1914, toen de 
wereldoorlog uitbrak, waren de kapitaal-belangen bij de Roemeense olie-industrie 
als volgt verdeeld: Duitsland 33 %. Engeland-Nederland 32 %. Frankrijk
België 12 %. Amerika 7 %. Roemenië 5 %. andere landen 11 %. Na het. 
Duitse vredesdictaat van Boekarest in Mei 1918 leek het korte tijd, dat Duits
land, dat toen heel de productie van olie en levensmiddelen naar zich toe trok, 
de overheersende factor zou zijn. Na Duitslands nederlaag, een half jaar later, 
was alles, met één slag, anders. Duitsland v,;erd volkomen uitgeschakeld. De 
laatste tijd waren de kapitaal-belangen als volgt verdeeld: Engeland-Nederland 
36 %. Roemenië 29 %. Frankrijk-België 16 %. Amerika 14 %. Italië 5 %. 

De productie der bronnen neemt de laatste jaren af. In 1936 werd een 
record bereikt van 8.700.000 ton. In 1939 was dit cijfer gedaald tot ruim 6.200.000 
ton. Voor 's lands eigen behoefte is jaarlijks 2Yz à 3 millioen ton nodig. Voor 
uitvoer is dus, bij het huidige productiepeil, slechts 3Yz milHoen ton beschik
baar; terwijl de geallieerden enerzijds, Duitsland en Italië anderzijds, ieder 
2.6 milHoen ton eisen, tezamen dus al 5.2 milHoen ton, de andere landen niet 
eens meegerekend. 

De geallieerden, die ook over overzeese markten beschikken, zijn erop uit, 
de Roemeense productie te beperken, en van die beperkte productie zelf zoveel 
mogelijk te kopen; hun grote kapitaal-belangen bieden hun daartoe kansen. 
Duitsland poogt zelf kapitaal-belangen te krijgen, door het opkopen van Roe
meense maatschappijtjes; en het poogt de productie op te voeren, door technici 
en machines ter beschikking van de Roemeense regering te stellen. 

Tussen die twee machten volgt - met het Roemeense volk als grootste dupe -
een zwakke onrecht-doende staat, met een dictatoriale en corrupte heersende 
klasse, zijn hachelijke koers. Er is alle reden om zich af te vragen, of zij 
dit nog lang in vrede zal doen. 



WERK! 
door 

MAX VAN AMSTEL 

Een simpel briefkaartje van twee centen in de bus. Of hij, als hij 
geen werk had, even aan de zaak van zijn ouwe baas wilde komen. 

Ze keken elkaar aan, Hein Berens en zijn vrouw. Zijn stem klonk 
onvast toen hij de paar eenvoudige woorden hardop las en de hand 
waarin hij de briefkaart hield. trilde. Zij legde het mes, waarmee ze 
schaarse likjes margarine op weke boterhammen smeerde neer, veegde 
de handen af aan haar schort en keek naar haar man. En er kwam 
een glans van hoop in haar ogen. 

Werk? 
Was dat mogelijk? 
Hein stond daar nog, met de briefkaart tussen zijn vingers. 
Werk? 
Onwillekeurig keek hij naar zijn handen. Handen met kromme, dikke 

vingers, die zo onnatuurlijk schoon waren. Zouden ze weer kunnen 
aanpakken? 

"Werk?" vroeg zijn vrouw onvast. 
Hij keek haar vreemd aan. 
Werk? Wat klonk dat woord gek... werk... werk ... 
Hij voelde dat hij vreemd deed, vermande zich, kuchte en legde 

de briefkaart op de schoorsteenmantel. 
"Werk? Ja, dat ... dat zal wel... ik denk het wel... wat anders ... 

het zal wel voor zijn werk zijn ... " 
Lege, koude woorden spraken ze. Maar er lag iets achter die woorden 

verborgen. Zij hoorde het in de klank van zijn stem en hij hoorde het 
in die van de hare. Er roerde iets van binnen. Je kon niet zeggen 
wát en je wist ook niet wáár. Het was in je maag en in je bloed, 
maar er wás iets, iets onbestemds, iets, wat aan de woorden een 
vreemde ldank gaf, een klank die door de ander werd gehoord en 
begrepen, omdat bij de ander hetzelfde vreemde, onbestemde roerde, 
van binnen. 

Haastig propte Hein zijn boterhammen naar binnen, spoelde ze met 
slappe thee door zijn onwillige keel. 

Pas toen hij op zijn ouwe, krakende fiets door de straten jakkerde, 
voelde hij zich bevrijd van dat vreemde, beklemmende gevoel van
binnen. Toen eerst kon hij weer rustig denken. 

Maar de vrouw, die thuisbleef, in de greep van de armoedige woning, 
raakte het niet kwijt. Aan het huiswerk dacht ze niet. Ze kon haar 
handen niet roeren. Doelloos ruimde ze hier en daar wat op. Maar 
tenslotte ging ze op een stoel bij het raam zitten. Wachten op Hein. 
De handen in haar schoot. 

Denken ... , denken ... , hopen... en het niet durven ... 
Op de grond bij haar stoel speelde de vierjarige Wimpie met een 
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blikken autotje zonder wielen. 
Hij bleef lang weg, Hein. Ach wat, lang, helemaal niet lang, 't was 

wel twintig minuten fietsen ... , 't kon wel een uur duren voor hij 
terug was .. . 

Zó lang ... zó lang wachten en niet durven hopen ... 

Ineens, daar was-ie ... om de hoek van de straat ... hij trapte als een 
bezetene, zwaaide met zijn arm toen hij haar voor het raam zag. 

Ze stond rechtop van haar stoel. bracht de trillende handen naar 
haar mond ... 

Dus tóch... écht... waar ... ? 
Beneden smakte de fiets van Hein tegen de muur, sloeg een deur 

met een klap dicht. Bonkende stappen op de trap en dan plotseling 
Hein in de kamer. Hein, zoals ze hem niet meer kende. Met een kleur 
van opwinding, nat van het zweet, de kamer vullende met zijn zwaar 
geluid. 

"Ja MarieT WerkT Morgen kan ik beginnen! Nee, niet voor een 
paar dagen, daar was ik ook al bang voor, voorlopig voor een jaar 
vast en dan denkelijk nog langer! Tegen mijn ouwe loon! Marie, wat 
zeg je daar nou van ... werk! Marie, ik ga weer werken!" 

Hij greep zijn vrouw bij haar schouders, schudde haar kwajongens
achtig heen en weer. 

"Hein... o, jonge ... " 
"Watte nou ... nou moe ... mot je ... mot je daar nou om griene ... 

mal wijf... mot je... mot je daar nou... om griene ... " 
Het blikken autotje zonder wielen viel onderste boven op de grond 

en bleef zo liggen. Twee bloedeloze lipjes in een mager kinder
gezichtje trokken trillend omlaag, omdat vader en . moeder zo gek 
deden en allebei stonden te huilen. 

Wat was alles nu ineens veranderd in huis. Hein liep te fluiten 
en te zingen, trok gekke gezichten tegen Wimpie, die schaterde van 
het lachen en tegen vader' s benen opklom. Vader sjouwde de kleine 
baas aan het ene been de hele kamer rond, viel toen lachend neer 
op de grond. Zijn vrouw schudde haar hoofd. 

"Hein, jonge, maak niet zo'n leven, denk an de buren!" 
Maar ze meende het niet T Er blonken kleine lichtjes in haar ogen T 

Wat was ze blij, wat was ze blij dat ze Hein weer eens zo uitgelaten 
zag doen. Hoe lang was het wel geleden dat hij gelachen en gezongen 
en met de kleine jongen gestoeid had? Ze wist het niet. Ze kon het 
zich niet meer voor de geest halen. Alle herinnering aan gelukkige 
dagen was weggevaagd door die lange, eindelooze maanden van grauwe 
ellende. 

Hola, ze stond haar tijd te verdoen! Wat moest ze niet allemaal 
in orde makenT Om te beginnen Hein's werkpak. Dat moest versteld 
worden. Ze haalde het uit de gangkast. 

Hein keek er naar. Zijn werkpak. Hij had het in de kast gegooid, 
op die dag, toen hij voor het laatst van zijn werk thuiskwam. Üp 
die dag, toen hij voor het laatst zelfverdiend geld op tafel had gelegd. 
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Hij had er nooit meer naar omgekeken, naar het werkpak. Daar werd 
je maar ellendig van. En de hoop het ooit weer te zullen dragen, was 
vager geworden, naar gelang de weken van werkloosheid zich hadden 
aanééngeregen tot maanden, de maanden tot jaren. 

Maar nou, nou zou-ie het weer dragen! Nou moest Marie het elke 
week weer wassen, omdat het vuil zou worden, vuil, van het werken I 

Zelf zocht hij zijn werkschoenen op, maakte ze schoon, zette ze in 
het vet en hij lwn niet genoeg krijgen van het borstelen. In het keuken
kastje vond hij zijn ouwe drinkenskruikje, 't was nog best, kon weer 
dienstdoen I 

Nou had-ie toch waarachtig geen rust hè. Hij kon geen ogenblik 
op een stoel blijven zitten. En tenslotte ging hij de straat maar op, 
vertelde links en rechts, aan hele en halve bekenden, dat-ie weer ging 
werken, dat-ie bij z'n ouwe baas terug kon komen, voorlopig voor 

·"CCD jaar. 
En de volgende morgen, daar ging-ie, op zijn fiets, zijn ketelpak. 

dat Marie netjes had versteld, had-ie aan, zijn blauwe drinkeoskannetje 
hing op zijn rug. Üp de hoek van de straat zwaaide hij nog eens naar 
Marie, die stond te lachen van geluk voor het raam. 

Krék-krék-krék. ging de ouwe fiets. Allernachics wat kraakte dat 
·ding, hij had er nou nog meer erg in dan anders. Moest gauw een 
nieuwe ketting komen en een zadel en... Hein grinnikte, ho ouwe 
jonge, niet te hard van stapel lopen, ja, daar zou maar meteen geld zijn 
om zijn fiets op te knappen, ze waren nog al niks achterop gekomen, 
.als je effe in de kast keek. ondergoed, beddelakens, handdoeken, 
wist-ie-veel. de hele santekraam die ze hadden gekocht toen ze trouw
den, er was haast geen stukje meer van heel! Nee, dat moest allemaal 
·eerst worden aangevuld, affijn, dat wist Marie het beste I 

Ouwe kennissen in de werkplaats. Er waren er meer die vandaag 
weer voor het eerst begonnen. Hun onmannelijke aandoening pro
beerden ze te verbergen achter schreeuwerige uitgelatenheid . 

.. Ha die Hein I Nou, jij bent er ook niet mooier op geworden r· 

.,Hou jij je mond maar, kijk uit, die heb een dikke buik gekregen 
·van het niksdoen!" 

En toen zijn bank zijn draaibank. Hij moest even diep ademhalen 
toen hij er voor stond. Hij streek over het koele, gladde staal. lief
koosde het, betastte de klawplaat, klopte met zijn knokkels tegen de 
kamraderen . 

.. Fijne bank. fijn stuk gereedschap," mompelde hij. 
De blauwdruk die hij kreeg, bekeek hij met gefronste wenkbrauwen. 

Verdomme, dat viel niet mee, denken, denken moest hij I Dat zou je 
waarachtig verleren. 't Was net of je hersens niet goed meer mee
wilden, of er spinncwebben tussen zaten die eerst opgeruimd moesten 
worden. Maar 't zou wel gaan! 0 ja, 't zou bést gaan, effe wennen, 
een paar uur aan 't werk en je wist al niet beter meer. 

Het aanzoemen van de motoren klonk als een juichkreet in Hein's 
oren en neuriënd greep hij zijn beitels. 
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Toen hij thuiskwam, duwde hij zijn vrouw zijn vettig-zwarte handen 
onder de neus. 

"Hier, kijk!T" lachte hij. 
"Ga weg! Jakkes, wat een handen!" duwde ze hem stoeiend weg. 
"Jakkes? Wát jakkes? Wil je wel geloven, dat ik het zonde vind 

om ze te wassen! Ik heb lang genoeg met schone handen gelopen. 
As ze vuil zijn, dan wil dat zeggen dat ik ze tenminste nog kan 
gebruiken meid!" 

Ze lachten elkaar toe. 
"Maar wat ben ik afgerazend moeT" zuchtte hij, in een stoel vallend. 

"Je kan wel zien dat ik een dagje ouwer word!" 
.. Hé, Iaat naar je kijken, oud! Amper dertig jaar! Dat is de vreem

digheid jo! Met een paar dagen ben je er aan gewend. Vertel me eens 
hoe het gegaan is." 

"Best meid, bést is het gegaan. Ze zijn allemaal bijna weer terug. 
Wouters ook. weet je wel. Wouters, die zo zwart was? Die is grijs 
geworden zeg." 

"Is 't waarachtig?" 
"Nou ja, niet spierwit, maar hij heeft een grijze kuif. Ja meid, wat 

wil je, vijf kinderen heb-ie en dan van dat beetje steun, o, Marie 
als je die verhalen allemaal hoort, hoe ze hebben :moeten rond
sukkelen, dan, nee, eerlijk, dan hebben wij het nog niet het beroerdste 
gehad. Die ellende meid, die ... die ... " 

Hij keek uit het raam, knipte nerveus met zijn nagels. Marie zag 
zijn kaakspieren krampachtig samentrekken. 

Even later, toen hij zich gewassen en verkleed had, was hij weer 
gewoon. Toen speelde en stoeide hij weer met Wimpie die zijn lol 
niet op kon, met zo'n fijne vader! 

's Avonds, na het eten bij een kopje thee en een koekje op voor
schot, begon Hein plotseling te praten. 

"Weet je Marie, je voeft je nou in eens een heel ander mens hè? 
Ik weet niet hoe ik het zal zeggen, maar het is net of je al die tijd 
erg ziek bent geweest en je nou weer voor het eerst de straat opmag. 
Vandaag had ik ineens een gek idee: verrek, zei ik tegen mezelf, de 
zon schijnt, net of die al die tijd niet had geschenen. En, weet je, 
nou heb je weer hersens. 't Was net of je die al die tijd kwijt was. 
Ach, ik heb jou daar nooit over gesproken, maar als je wist Marie, 
wat je soms voelt, als je zo, als jonge, sterke kerel. doelloos langs 
de straten slentert. Dan is het af en toe net of er iets in je moet 
barsten, of je iets vreselijks moet doen. Je wil je wreken, je gaat haten, 
háten Marie, al die onverschillige, verachtelijke gezichten van de 
mensen die langs je lopen. Je zou met je kop tegen de muur willen 
lopen, je zou de ruiten willen ingooien van de winkels waar alles 
ligt opgestapeld wat je niet kan kopen, je zou de straten willen 
opbreken, o ja, je wist dat je zou ondergaan, maar dat kan je dan 
niks schelen, als je je maar kan wreken, wreken op al het onrecht 
dat ze je andoen ... 

Maar nou, nou heb je weer hersens, nou weet je weer, dat je niks 
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opschiet met zo'l'l wanhoopsdaad, dat niemand er beter van wordt, 
jijzelf niet en je kameraden niet. 

Nee, nou kan je weer denken. Nou weet je weer dat je moet bouwen. 
Dat je moet organiseren, dat je macht moet vormen, macht, om die te 
gebruiken op het ogenblik dat je weet dat je de strijd kan beginnen, 
op het ogenblik dat je weet dat die strijd alle kans van slagen heeft. 

Ja ... nou heb je je hersens weer terug ... 
Nou ga ik weer werken voor de .beweging Marie, dubbel zo hard 

als vroeger, werken aan de bevrijding van al die arme mieters die 
nou nog in dolle wanhoop rondlopen, zoals ik drie jaar lang heb 
rondgelopen ... " 

Hein's hand trilde toen hij die Zaterdag om één uur een briefje 
van vijf-en-twintig en twee rijksdaalders ontving . 

.. Zelf verdiend geld!" juichte het in hem en aan een karretje kocht 
hij een bos bloemen voor Marie. Hij klemde ze in zijn zwarte, sterke 
vuist en was een beetje verlegen toen ze hem er een klapzoen voor gaf. 

"Wat een geld hè Marie?" gnuifde hij, ,.jeses meid, ik wil wel 
van alles kopen, wil je dat geloven?" 

.,Kalmpjes an Hein T We moeten zuinig aandoen. We zijn een 
heleboel achterop geraakt." 

"Weet ik wel. weet ik wel meid. Maar ik mót toch wat geks doen! 
Ik ga vanmiddag met Wimpie de stad in en ik ga een stuk speelgoed 
voor hem lmpen T Een nieuwe auto of een vliegmachine! Ik mót wat 
doen!" 

"Doe nou geen malle dingen Hein T" 
.. Toe, Iaat me nou," vleide hij, ..laat me nou één keer met me zoon 

de stad ingaan en wat voor hem kopen. Alles hebben we gekregen 
van de steun, nieuwe schoenen van de steun, kleren van de steun, 
een deken van de steun, laat mij nou, als vader, één keer naar me 
portemonnaie in me kontzak grijpe om wat te kopen voor me zoon, 
van me eige verdiende cente, mag ik?" 

Ze aaide hem over zijn ruwe snuit. 
,.As je je eerst is effe scheert, want je ziet er uit als een beest 1" 

lachte ze. 
En even later keek ze hem na. Hij stapte door de straat met de 

kleine huppelende jongen aan zijn hand. De vader, die met zijn 
zoon een stuk speelgoed gaat kopen, kópen, van zijn eigen, zélf
verdiende centen. 



CHAPLINS PELGRIMSTOCHT 
door 

HANS NATONEK 

Üp een van die kritieke dagen, die de rusteloze Charlie kwelden 
toen hem tijdens de lange rustpozen onder zijn werk geen nieuwe 
plannen bezighielden, herinnerde hij zich plotseling de lang vervlogen 
tijden in Londen. In die benarde tijden zat hij - als een onbekende 
werkloze toneelspeler - in een goedkoop Londens koffiehuis brood met 
kaas te eten toen een jonge, min of meer verlegen man binnenkwam. -

Charlie vergeleek later het gevoel. dat hij bij deze ontmoeting had, 
met een wekker, die plotseling met groot geraas in z'n hart afliep. 
Hij was opgesprongen en staarde de gast aan, die binnen de lege 
ruimte beleefd zijn verfomfaaide hoed oplichtte en bescheiden in een 
hoekje ging zitten. - Toen hij de gerafelde kurketrekkersbroek ophaalde 
en z'n benen uitstrekte, kwamen er een paar melancholieke, veel te 
grote schoenen voor de dag. Ofschoon Charlie z'n rnaaltijd reeds had 
betaald en de smerig-uitziende koffiehuisbaas demonstratief op het 
vertrek van zijn gast wachtte, bestelde hij nog een glas bier - zij 
het met een bezwaard hart, want iedere stuiver was even kostbaar 
als een druppel water in de woestijn - alleen maar omdat hij een 
onweerstaanbaar verlangen had de jongeman minstens nog een keer 
te zien lopen. Lopen... daarvan was natuurlijk geen sprake, maar 
Charlie wist niet, hoe hij die niet te definiëren wijze van voortbewegen 
moest noemen. Daarvan had hij niet het minste begrip. Hij had daarvan 
immers slechts een secondelang de indruk gekregen; toen was de 
binnenkomende helaas direct gaan zitten. De jongeman had de tijd 
en was hier blijkbaar thuis. De norse koffiehuisbaas zwaaide al weer 
dreigend met z'n vaatdoek voor Charlie heen en weer, maar het zou 
een ongehoorde verkwisting zijn nóg een glas bier te bestellen. Charlie 
verging van ongeduld: het liefst had hij een glas bier naar de verlegen 
gast in z'n hoekje gegooid, opdat deze zich eindelijk van z'n plaats zou 
verheffen en zijn benen in beweging zou brengen. -. 

Eindelijk - de jongeman veegde z'n snorretje af, betaalde, greep 
z'n stokje en stond op; Charlie deed hetzelfde; de jongeman zette zich 
in beweging, de voeten buitenwaarts, op de ballen, wiegelend en 
schommelend, Charlie eveneens; met een stralend gezicht probeerde 
hij 't, zijn ogen op zijn voorganger gevestigd, die niet vermoedde, dat 
z'n schaduw 'rn volgde ... 

Charlie gooide zijn sigaret weg. Hij had bij het dromen in het 
verleden veel gerookt. Zijn wonderlijk-mooie Hollywood-studio is grijs
blauw van de rook; zijn ogen glanzen vochtig en door die gesluierde 
blik ziet hij zijn voorganger uit de kroeg voor zich uit huppelen, wag
gelen, trippelen, walsen, met opwaarts gerichte trekkers uit zijn 
schoenen, die er uitzien als waren ze door al het stof van de wereld 
gehaald. Plotseling - tsing boem! - een muziekcorps - een menigte 
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mensen stuwt voorbij - iedereen wordt meegesleurd - Charlie ziet 
nog met verrukking hoe zich de beentjes van zijn voorganger op de maat 
bewegen - hij probeert ook dát na te doen - en als hij weer opkijkt 
is de jongeman in de mensenmassa verdwenen. -

De volgende dag ... een nieuwe levens golf; het levensbootje van 
Charlie is vlot gemaakt en wordt voort gerukt. .. werelden liggen tussen 
die zeldzame snuiter in dat Londense koffiehuis en Charlie Chaplin. 
Hij is vergeten. Maar zijn naam is hij nog te weten gekomen. Hij heet 
Billy Hurrydale en is gelegenheidskoetsier, snorder ... 

Charlie springt op. Zijn grote ogen staren naar iets en zien plotseling 
alles. Om de bewegingen meester te worden moet hij - het kan niet 
anders - over het kleed in zijn kamer trippelen, zoals eens Hurrydale 
voor hem uit heeft getrippeld als een fatum, als een - als men het zo 
mag noemen - geluksfee, die hem op zijn weg naar de roem vooruit
zweefde en dan verdween. En plotseling grijpt Charlie de telefoon 
en schreeuwt zijn verbaasde secretaris toe: "Maak alles gereed voor 
mijn reis; ik ga nog vandaag naar Londen 1" 

* * * 
, .... oh ja, laat ik het niet vergeten, hij was een nietsnut ook, of een 

pechvogel en waarschijnlijk beide. Bij mij was hij niet lang. Een 
ogenblikje m'neer1" en de koetsiersbaas Willy sloeg een oud zaken
boek op en zocht - de bijziende ogen dicht bij z'n wijsvinger, tot hij 
't vond. "Hier staat ie - Billy Hurrydale. Drie maanden hield ik het 
met hem uit. Dat is jaren geleden en viermaal heb ik een boete voor 
'm moeten betalen. Hij moest afgedankte paarden en zieke dieren naar 
de slachter voor me brengen. Maar in plaats van zijn plicht te doen 
- zoals het behoort --< ging hij zijn "reisgenoten" verplegen, was 
vriendelijk en kocht het beste vreten voor ze, bracht ze naar een 
dierenasyl en hield toespraken tot de mensen. Ten slotte verzocht hij 
me hem niet meer van die treurige vrachten te geven; hij was niet 
in staat dergelijke transporten vol te houden. Ik plaatste hem op een 
bruiloftskoets - waarna hij als een dolleman een etalage binnenreed 
toen hij netjes voor het huis wilde rijden, waar de bruid moest worden 
afgehaald. Men noemde hem de koetsier met gevoel. Hij was niet te 
gebruiken die malle kerel. U kunt me geloven m' neer. Toen kwam hij 
in dienst bij een begrafenisonderneming. Hij moest de kransen achter 
de lijkwagen dragen en ze dan daarna op de graven op het kerkhof 
leggen. Hij deed dat met zo'n droevig gezicht dat iedereen moest 
lachen. Hij werd ontslagen, omdat hij ook voor dat werk ongeschikt 
bleek.-

Een lange tijd verliep en ik verloor hem uit het oog, tot hij weer om 
werk bij me kwam. Maar we weigerden. Mijn zwager, m'n compagnon, 
zei, dat Hurrydale een beroemde clown nadeed - hoe heet die hans
worst?- ik ga n.l. nooit naar de bioscoop weet U. Mijn ogen zijn te 
slecht en voor ernstige mensen als ik is dat helemaal niets. Als de 
mensen die Hurrydale op straat zagen, schreeuwden ze hem de naam 
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van die film-komiek toe - hij is in Amerika en verdient ongehoorde 
bedragen; hoe was ook weer zijn naam? ... Charlie ... Charlie ... " 

.. Chaplin," zei Chaplin en zijn lippen trilden ... 

.. Ja m'neer: Chaplin, zo heet ie. Nou en toen was het voor goed 
gebeurd met Hurrydale. Voor ernstig werk kon men de man niet meer 
gebruiken. Overal gooide men hem eruit. omdat hij zulke fratsen 
maakte, die hij van die hansworst van de film had afgekeken. En nu 
is de knaap verdwenen m'neer. Men zegt, dat hij met een minder
waardig circus door het land trekt. Ik hoop m'neer, U met mijn inlich
tingen van dienst te zijn geweest." 

In gedachten zat Charlie in z'n auto. Wat hij van Hurrydale's 
vroegere baas had gehoord, beroerde hem zeer. Het verlangen naar 
zijn evenbeeld was zo mogelijk nog sterker geworden. Want hij begon 
te vermoeden, dat hij in het levenslot van die kleine Hurrydale een 
nog grotere rol speelde dan Hurrydale in het zijne. Hij was besloten, 
ondanks alle moeilijkheden, zijn nasporingen voort te zetten. Het betrof 
hier een gewetenszaak. het was een pelgrimstocht, zijn geweten haakte 
naar genoegdoening. -

Drie auto's verlieten Londen en reden langs grote en kleine hobbe
lige landwegen, langs markten en dorpen. Voor dorpscafétjes hield men 
stil. Geen enkele politiepost ging men voorbij zonder te vragen. Iedere 
groene circuswagen gaf hoop; iedere tent op jaarmarkten werd door
snuffeld. Als drie bezems, die hun omgeving zuiverden, reden de auto's 
door de aangewezen streken, om een stofje, een verdwaasd pluisje 
te vinden. Ze vonden veel. maar Hurrydale bleef zoek. -

De autosirene loeide uit haar metalen keel. De straatweg, midden 
in de hei, blaakte in de glans van de late zomermiddag. En op die 
weg naderde kris-kras een groen, door een ezel getrokken wagentje. 
Naast de ezel liep een kleine man, die deed alsof hij het dier mende, 
maar de situatie was precies omgekeerd. De auto reed tot bijna aan 
de greppel, die langs de straat liep, om het wagentje, dat als een dolle 
heen en weer sprong, te sparen. Üp dat moment sprong de ezel als een 
bok naar rechts als wilde hij het klaverveld bespringen; de kleine wagen 
werd op de weg heen en weer geslingerd en nog voor de auto-bestuur
der kon remmen, kreeg de achterkant van het oude vehikel met zijn 
kartonnen dak en dunne scheve schoorsteen zo'n geweldige stoot, dat 
het voertuig in al zijn onderdelen uit elkaar vloog en de inhoud 
onordelijk over de weg verspreid werd. Drie kleine apen hokten 
angstig in een kleine getraliede kist, met het opschrift: "Whisky"; een 
grote houten koffer, zoals recruten gebruiken, was bij de val gebroken, 
en van onder een deken, waaruit een warmwaterkruik te voorschijn 
keek, schoof op zijn gemak een jonge boa constrictor, siste in het zon
licht en voelde zich op de stoffige weg volkomen thuis. 

Een ongeveer ::1-jarig kind was uit zijn wiegje gevallen maar het man-



HANS NATONEK CHAPLINS PELGRIMSTOCHT 

keerde niets, daar het in een dikke rode deken was gerold; een witte 
fox-terrier, met drie jongen, liet zich door het gebeurde in het minst 
niet storen en opgewonden was slechts een groen-rode papegaai, die 
in zijn ketting verward zat en uit alle macht schreeuwde: "Komt hier 
de echte Charlie Chaplin zien, komt binnen mijne heren, komt binnen 1" 

Geheel rustig en met grote eetlust, verdiepte de ezel zich in het ver
spreide tot hooi te drogen gelegde gras, zonder zich in het minst te 
bekommeren om de door hem aangerichte schade. De ongelukkige 
wagenbestuurder begon - na eerst het in zijn nek afgezakte hoedje 
netjes op zijn plaats te hebben gebracht - orde in de chaos te brengen. 
midden in de grote eenzaamheid, waarboven de leeuweriken hun lied 
zongen.-

Een windmolen draaide en scheen zichzelve koelte toe te wuiven; 
de krekels tsjirpten als te voren; niets ter wereld bekommerde zich om 
het voorval; het gehele ongeluk drulde alleen die smalle schouders, die 
zich hulpeloos en half verontschuldigend op en neer bewogen, als 
wilden ze zeggen: wat kan men er aan doen - het is het noodlot. -

De auto met zijn inzittenden bekeek hij helemaal niet, zo verdiept 
was hij in het aanschouwen van het onheil. Waar te beginnen? De 
schreeuwende papegaai verveelde hem het meest. Hij haalde de ketting 
uit de war, gaf het dier een stukje suiker en werd daarvoor in zijn 
vinger gebeten. De reuzenslang, wiens koffer hopeloos stuk was, moest 
worden opgeborgen, maar hoe? Het dier kon toch niet bij het kind 
in de wieg gelegd worden. Terwijl hij besluiteloos heen en weer trip
pelde, was het een aap gelukt de grendel van de kist open te schuiven 
en met een paar sprongen zat het dier in een appelboom. Ook dat 
nog! Maar het had ook zijn goede kant. Want zo kwam er ruimte vrij, 
die dringend nodig was. Hij transporteerde het kind met z'n rode deken 
naar de leeggekomen apenkist, deponeerde de slang in de wieg, legde 
de deken daarover heen en ging toen - nu het voornaamste gebeurd 
was - treurig in afwachtende houding midden in de geordende puin
hoop zitten, toen een tweede, door een paard getrokken, groene wagen, 
solider en deftiger dan de verongelukte, kwam aanrollen. 

Chaplin en zijn begeleider hielden zich nog steeds in de auto ver
borgen. Charlie, overgelukkig door deze onverwachte ontmoeting, na 
wekenlang zoeken, vertrok zijn gezicht om z'n ontroering meester te 
blijven. Het liefst was hij uit zijn schuilplaats gekomen om Billy te 
omarmen. Maar alvorens zich te laten zien, wilde hij zijn vriend eerst 
nog een beetje bestuderen. De eigenaar van het circus was huiten 
zichzelve over de aangerichte schade. "Jij schoft, ik zal je leren m'n 
wagen in diggelen te rijden! En waar is Nelly, mijn beste aap? Mijn 
waarzeggers-aapje dat de meeste fooien ophaalt? Je zult me alles tot 
'op de laatste cent vergoeden - al moet je tien jaar droog brood bij 
me vreten!" En dreigend klapte de zweep om Billy' s zwart hoofd. dat 
zich niet bewoog. Alleen zijn kleine gedeukte ronde hoed werd geraakt 
en rolde in het stof. Hij raapte 'm op, veegde 'm zorgvuldig met zijn 
mouwen af en zette 'm weer op. -

"Meneer, het moet U niet onbekend zijn, dat Uw Jack erop is afge-
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richt bokkesprongen te maken en mij van zich af te gooien - dat is 
zijn attractie - hoe moet ik hem nu in toom houden? Geef me een 
flinke ezel meneer en U zult zien, dat ik een bekwame koetsier ben." 

Na dit op plechtige toon uitgesproken pleidooi werd de eigenaar nog 
kwader, omdat Hurrydale gelijk had. Toen kwam Charlie te voorschijn . 
.. Houd op - ik betaal alle schade. Hoeveel verlangt U?" 

Peakdown nam in stilte de schade op, monsterde de mooie wagen 
en de heer in zijn elegant costuum en plakte toen direct een nul 
achter het bedrag. Zijn woede was verdwenen en de colonne zette zich 
weer in beweging. Charlie' s auto reed langzaam aan de kop, waarin 
Billy, het kind en de reuzenslang hadden plaats genomen. Dan kwam 
het paard met de wagen, die de vernielde circuswagen achter zich aan 
trok. terwijl de staart uit Jack de ezel bestond, die aan het wrak was 
~astgebonden en zo goed en zo kwaad als het ging in de pas moest 
blijven om althans niet door de strop om zijn hals te worden ge
smoord.-

Zo trokken ze het volgende dorp binnen. Onderweg probeerde 
Charlie voorzichtig achter Billy's leven te komen, maar er was niet 
veel te halen uit deze gesloten, melancholieke mens. Billy was liever 
niet bij die kunstenmakers. Hij verlangde naar een behoorlijk baantje. 
In hart en nieren was hij koetsier, maar in dat beroep had 
hij niets dan pech; ook portier, bediende, of beambte bij de bewakings
dienst zou hij graag zijn geworden en hij had vroeger hier en daar 
ook wel succes. Maar dan was het plotseling gedaan, ondanks alle 
moeite; overal werd ie ontslagen; overal geschreeuw en gelach, 
alsof hij een potsenmaker was ... En ik kan er toch niets aan doen. Ik 
ben een zeer ernstig mens. Ik zou willen trouwen; een bescheiden huisje 
en een weekloontje willen hebben meneer en nu moet ik in Peakdown's 
drcus Charlie Chaplin spelen. Ik heb niet de eer deze heer te kennen. 
Eens zag ik een groot reclame-biljet, waarop hij stond afgebeeld. Toen 
bekroop me de angst - ik weet zelf niet waarom - en ik ben wegge
lopen zover ik kon. Peakdown maakte de mensen op de jaarmarkten 
'vijs, dat ik Charlie Chaplin was, die grote filmspeler. M'n benen zijn 
mijn ongeluk. Ze moeten wel heel veel lijken op die van die film
speler. En ook in elk ander opzicht moet ik op hem lijken. Maar ik 
doe hem niet na - bij mijn ziel - ik ken hem helemaal niet - daarop 
kan ik zweren; dat is zó zeker als, dat de heer Chaplin mij niet kent 
en mij niet nadoet." 

Charlie rilde over zijn gehele lichaam. Het leven van deze man had 
hij verwoest, toen hij eens in Londen met verrukte, ontvlamde ge
voelens, gestalte, wezen en loop van de koetsier Billy Hurrydale in 
zich had opgezogen. Toen hij aan de .. overkant" de ontvangen in
drukken in films ging verwezenlijken en toen hij beroemd werd, begon 
Billy's lijdensweg. En in dezelfde mate als de figuur, die hij uit
beeldde, steeds populairder werd, werd Billy stap voor stap uit het 
burgerlijke leven gestoten. Oe schaduw verdrong de werkelijkheid -
de copie het oorspronkelijke. Billy doorleefde het noodlot, dat Charlie 
speelde ... 



. ,HANS NATONEK CHAPLINS PELGRIMSTOCHT 

:;os 

Het origineel. niet vermoedend dat het origineel was, bleef ten slotte 
niets anders over dan copie te zijn en zich als een rampzalige circus
figuur in dorpen en op markten te vertonen. En de copie genoot als 
origineel wereldvermaardheid en verdiende millioenen. Nu was Charlie 
aan de beurt, nu werd het hem bang te moede. Charlie kroop in het 
hoekje van zijn wagen weg en rilde. Met een gevoel van schuld uit 
dankbaarheid was hij de pelgrimstocht naar Billy Hurrydale begonnen, 
een pelgrimstocht ter herinnering aan het grote werk van zijn leven, 
doch dat het wezen - waaraan hij om zo te zeggen z'n kunstenaars
ontwaken had te danken - een noodlot was geworden, had hij niet 
vermoed ... 

De smerige houten keet was in elkaar gezet. De gehele familie 
Peakdown presenteerde zich voltallig aan de ingang en ieder lid van 
de troep - vader, moeder, dochter, drie kleine apen, papegaai, reuzen
slang en Billy - beloofde een attractie. De dorpelingen stonden met 
open mond te kijken en draaiden nog besluiteloos en toch reeds be
sloten, hun stuiver tussen de vingers. 

Vader Peakdown volbracht een geweldig werk; hij brulde, kneep 
de kinderen, sloeg afwisselend op de trommel en zijn met de boa 
constrictor versierde echtgenote gaf de papegaai noten, tot deze zich 
met uitgespreide vleugels eindelijk verwaardigde op onaangename toon 
te schreeuwen: 

.. Komt hier de echte Charlie Chaplin zien, komt binnen mijne heren. 
komt binnen!" 

Eerst toen veroorloofde vader Peakdown zich rust en genoot met 
triomferende blik de uitwerking ... Heeft U het gehoord geachte heden? 
Koko zeg het nog eens!" (Maar Koko weigerde). ..Bent U fn staat 
mensen, de ganse draagwijdte van deze gebeurtenis te omvatten? 
Charlie Chaplin, de beroemde Amerikaanse filmspeler is in eigen 
persoon tot U gekomen. Het is mij door geweldige offers gelukt. de 
echte, werkelijke, originele Charlie Chaplin voor een korte gast-voor
stelling te engageren. Een nimmer terugkerende gelegenheid! Geen 
nabootsing, geen machine, geen wassen-beeld! Komt binnen en over
tuigt UzelveT Geen schilderij, maar vlees en bloed! Charlie Chaplin, 
die moet men hebben gezien - daarover moet men kunnen spreken! 
De voorstelling begint! - Marie ga achter 't loket!" 

Billy stond daar, zoals hij in 't leven stond, verloren voor de wereld. 
met gedraaide benen, met grote ronde treurige ogen, die doelloos in 
de lege ruimte staarden. Hij was als Charlie Chaplin uitgedost en 
Peakdown verklaarde zijn betekenis, zijn reuzen-inkomen, zijn komische 
talenten, terwijl hij - als ware het een levenloos tentoonstellingsvoor
werp - met zijn rotting demonstratief op Billy Hurrydale wees. Toen 
hij met zijn voordracht klaar was, gaf hij Billy de rotting in de hand 
en spoorde hem met een heimelijke duw aan: .. Vooruit! begin!!" 

Billy draaide het stokje in de rondte en begon zich aarzelend te 
bewegen. Toen hij zich met het stokje - zonder het te weten - de 
hoed van z'n hoofd sloeg en deze met tedere zorg afveegde, begonnen 



HANS NATONEK CHAPLINS PELGRIMSTOCHT 

de mensen te lachen. -
Geschokt was niemand, geschokt was alleen Charlie Chaplin. Hier 

is hij van 't hoofd tot de schoenen, die eruit zien als waren ze door het 
stof van de gehele, harde wereld gehaald. - Hier is de oorsprong van 
zijn kunst, zijn wieg, zijn geboorteland. De man hier toont wat hij 
werkelijk is. Charlie echter had daaruit iets gemaakt. Wie was het 
origineel en wie de copie? Een onverklaarbare, onstuimige drang be
kruipt hem, vermengd met zelfkwelling en overmoed, de situatie met één 
slag op zijn kop te zetten. In een oogwenk had hij zijn voorkomen ver
anderd, springt op het podium - en de verbaasde mensen zien plot
seling twee Charlie Chaplins met hun droevig-humoristische figuur 
(en denken - aha - dat behoort erbijT Een trucT). 

Charlie fluistert vlak achter Billy zijn naam. Die naam horen en 
met een zachte angstkreet van het podium springen, is voor Hurrydale 
een seconde werk. Buiten - als door een panische schrik bevangen -
achter de jaarmarktstallen - loopt ie, loopt en loopt. Vóórdat Charlie 
tot bezinning komt en Hurrydale achtervolgt, heeft deze reeds een 
flinke voorsprong. En hoe loopt Billy: met zijn voeten, zijn schoenen, 
zig-zag trippelend, met platvoeten, op zijn voetballen - Charlie blijft 
staan en kijkt, kijkt en kijkt, geheel overmeesterd tot hem de tranen 
in de ogen komen en Billy als een dunne silhouet spartelend in de 
verte verdwijnt ... Neen, het is nutteloos deze mens na te jagen en 
hem terug te halen. Hier heeft het noodlot de rollen voor goed ver· 
deeld.-

De tweede voorstelling is begonnen. Peakdown vloekt: waar is Billy? 
Dan kruipt, tussen de latten van het circus door, Charlie naar binnen 
en staat op het podium. Peakdown wil hem toeschreeuwen, wrijft zich 
de ogen uit en zijn stem, als werd die gesmoord, gorgelt in zijn hel. .. 

En Charlie neemt de hoed op, die Billy heeft verloren, en speelt. 
speelt voor Billy Hurrydale, te zijner herinnering, als boetedoening, 
als Billy, niet beter en niet slechter. Blijft dan - zonder zich te be
wegen - bij de ingang tussen de reuzenslang en de apen staan, 
precies als Billy, en Iaat zich door Peakdown als de echte, enige en 
waarachtige Charlie Chaplin aan de boeren tentoonstellen. -

Peakdown is heel erg blij een behoorlijke plaatsvervanger voor de 
deserteur te hebben. Hij neemt Charlie ter zijde, geeft hem geld, maar 
niet veel. want Billy was toch beter en blijft onvervangbaar, denkt ie ... 
om de prijs te drukken. 

Niettemin sluit Peakdown een contract voor drie maanden met de 
nieuweling. Maar Charlie maakt zich aan contractbreuk schuldig en 
heeft nog dezelfde nacht passage naar Californië genomen ... 

16 Januari 1940. 

Vrij vertaald uit het Duits door HAGEDOORN, 
(Internationale Literatuur Nr. 7) 

(9. ]ahrgang 1939). 
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HOE BESTUDEREN WIJ 
HET MARXISME? 

De vraag wordt dikwijls gehoord: hoe beginnen wij aan de studie van het 
Marxisme? Wat is de beste inleiding? 

Vooral zij, die midden in de arbeièersbeweging staan, die een groot deel van 
hun tijd aan allerlei practisch werk geven, en die toch de behoefte hebben en 
de noodzakelijkheid gevoelen om hun kennis te verdiepen, vragen om een prac
tische aanwijzing, hoe zij dit het beste kunnen aanpakken. 

Wij willen in ons tijdschrift in enkele notities zulk een aanwijzing geven, die 
naar wij hopen, van nut zal zijn. Daarbij beperken wij ons tot de in de Neder
landse taal verschenen werken, die het eerst in aanmerking komen. 

Aan Nederlandse lectuur over het Marxisme is sinds de laatste jaren, geen 
gebrek meer. Vele van de belangrijkste klassieke werken zijn in onze taal ver
taald. Onder klassieke werken verstaan wij n'ltuurlijk in de eerste plaats de 
geschriften van de grote grondleggers van het Marxisme, Marx en Engels; en 
voorts die van de grote voortzetters van hun werk, Lenin en Stalin. 

In dit eerste artikeltje houden wij ons bezig met Marx en Engels. 
In de goedkope uitgaven van de "Marxistische Bibliotheek", verschenen bij 

"Pegasus" Amsterdam, zijn tal van hun werken verschenen. 
Wie nu met de studie van het Marxisme beginnen wil, die neemt het best 

eerst de beide werkjes ter hand, waarin Marx en Engels de beginselen van hun 
politiek en maatschapijleer hebben neergelegd, nl. het onsterfelijke "Communis
tische Manifest" (deel 1) en de "Beginselen van het Communisme" (deel 2) 
door Friedrich Engels. 

Zij zijn beide al ruim 90 jaar geleden geschreven, maar zij hebben nog niets 
van hun betekenis verloren. In deze twee brochures vindt men het antwoord op 
de vraag, wat het kapitalisme is en hoe het is ontstaan; wat de taak van de 
arbeidersbeweging is, hoe zij moet strijden voor het socialisme, wat het doel is 
van de communistische partij. Men doet dus goed, zich deze boekjes te verschaffen 
en ze met aandacht te lezen, en nog eens over te lezen, dat is de beste inleiding 
op het Marxisme, die er bestaat. 

Het Marxisme is een zeer veelomvattende leer. Het omvat zowel de geschie
denis als de economische wetenschap; het is politiek en wereldbeschouwing 
tegelijk. 

Na het "Communistische Manifest" en de .. Beginselen van het Communisme" 
gelezen te hebben, kan men dus tot een van deze speciale gebieden overgaan. 

De economische leer van het Marxisme is door verschillende delen van de 
"Marxistische Bibliotheek" vertegenwoordigd. Hier is wel in de eerste plaats 
een populaire inleiding nodig. Gelukkig is die door Marx zelf meer dan eens 
gegeven, en wel in zijn brochures .. Loonarbeid en Kapitaal" (deel 9) en "Loon, 
Prijs en Winst" (deel 10). Dit zijn alle twee uiteenzettingen van de Marxistische 
economie, die speciaal voor beginnende lezers geschreven zijn; het tweede is een 
voordracht, die Marx voor Engelse arbeiders gehouden heeft. 

Nadat men zich zo van de grondbegrippen van de Marxistische economie op 
de hoogte gesteld heeft, kan men verder gaan en het (binnenkort verschijnende) 
23e deel van de Marxistische Bibliotheek ter hand nemen, dat bestaat uit een 
aantal hoofdstukken en passages uit de 3 delen van Marx' economisch hoofd
werk, .. Het Kapitaal". Dit zal de lezer een denkbeeld geven van de rijkdom aan 
gedachten en stof en ook van de politieke betekenis van dit grootse wetenschap
pelijke werk. 

Natuurlijk kunnen deze deeltjes een bestudering van Marx' hoofdwerk zelf 
niet vervangen; maar zij, die deze drie delen van de .. Marxistische Bibliotheek" 
in zich opgenomen hebben, zullen voldoende gewapend zijn, om met de lectuur 
van het eerste deel van "Het Kapitaal" een aanvang te maken. 

Gaan wij nu over tot de geschiedenis. Marx en Engels hebben hun methode, 
het historisch materialisme, zelf op verschillende historische gebeurtenissen toe-
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gepast. Om een begrip te krijgen van het historisch materialisme, is het van groot 
nut, om eerst enige van die toepassingen op bepaalde tijdperken of gebeurtenissen 
te leren kennen. Een aantal daarvan zijn in de .,Marxistische Bibliotheek' 'opge
nomen; voordat men begint ze te lezen is het nodig, dat men zich eerst in het 
een of andere boek over algemene geschiedenis van de voornaamste feiten, jaar
tallen en handelende personen op de hoogte stelt, zodat men tijdens het lezen 
zelf niet opgehouden wordt door de noodzakelijkheid, telkens iets te mo.eten 
opzoeken. 

Wij noemen dan in de eerste plaats deel 18, .,De achttiende Brumaire van 
Louis Bonaparte"; dit is een geniale studie van Marx over de Franse revolutie 
van de jaren 1848-1851, eindigend met de machtsgreep van Louis Bonaparte, 
die als keizer de naam van Napoleon lil aannam - .,Napoleon de Kleine", in 
onderscheid van de grote Napoleon, zijn oom! 

Vervolgens deed 17, dat een later tijdperk van de Franse gescheidenis be
handelt; het is de beroemde verhandeling van Marx over de Commune te Parijs 
in het jaar 1871. 

Ten slotte noemen wij Engels' werk over de Duitse Boerenoorlog, (deel 21), 
dat ons terugvoert naar de grote strijd van de Duitse boeren in de 16e eeuw -
de tijd van de Kerkhervorming, van Lather en de Wederdopers. 

In het .. Communistische Manifest" zijn de grondslagen van de Marxistische 
politiek ontwikkeld, maar deze politiek werd natuurlijk ontwikkeld en verrijkt aan 
de hand van de gebeurtenissen en erv,;ringen. Hiervc~n getuigt deel 13, de "Critiek 
op het program van Gotha". 

In 1875 traden Marx en Engels op met een scherpe critiek op het politieke 
program, dat de Duitse sociaal-democratische partij op haar congres te Gotha 
had aangenomen. Het is voornamelijk de leer van de dictatuur van het proleta
riaat en van de staat, die hier van bijzonder belang is. 

Tenslotte het Marxisme als philosophie en algemene maatschappijleer. Hiertoe 
zal de lezer, die het voorafgaande (of tenminste een goed deel hiervan) heeft 
leren kennen, nu met vrucht kunnen overgaan. Wij noemen dan in de eerste 
plaats twee zeer bevattelijk geschreven werkjes van Engels: .,De ontwikkeling 
van het Socialisme van Utopie tot Wetenschap" (deel 7) en "Ludwig Feuerbach 
en het einde van de Duitse klassieke philosophie" (deel 14). Voor zulke be
grippen als .,dialectiek" en "historisch materialisme", "utopisch" en .,weten
schappelijk socialisme" vindt men hier de nodige opheldering. 

Wie dit gelezen heeft, kan aan het veel-omvattende en hoogst leerrijke werk 
van Engels beginnen, dat buiten de "Marxistische Bibliotheek", eveneens bij 
"Pegasus" verschenen is: zijn boek "Heer Dührings omwenteling van de weten
schap", of korter: .. Anti-Dühring". 

Tenslotte willen wij er nog op wijzen, dat Lenin een kort-samengevat overzicht 
van het gehele Marxisme heeft gegeven in zijn artikel .,Kar! Marx" (deel 2) en 
dat in de .,Marxistische Bibliotheek" eveneens het werk van StaJin over "Het 
dialectisch en historisch materialisme" (deel 24) is opgenomen, waarop wij nog 
nader terugkomen in volgende artikels. 
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door 

Verzamelde Werken van Lenin 
DEEL X 

KO BEUZEMAKER 

Met de publicatie van dit tiende deel der Leninwerken nadert de uit
gave haar voltooiïng. 

Dit deel behandelt de Communistische Internationale en is van buiten
gewone betekenis juist in deze tijd. 

Het begint met een reeks van artikelen van Lenin, gewijd aan de strijd 
tegen de imperialistische oorlog 1914--1918 en in het bijzonder aan de 
strijd tegen de sociaal-chauvinisten, de leiders van de partijen der Tweede 
Internationale, die bij het uitbarsten van de oorlog in het kamp der bour
geoisie traden en de leus van de "vaderlandsverdediging" in deze imperia
listische oorlog misbruikten om de a11beidersklasse aan de bourgeoisie en 
haar roofoorlog te ketenen. 

"Socialisten in woorden, chauvinisten in daden," zo karakteriseert Lenin 
hen. . 

Al deze artikelen zijn vervuld van de hoofdgedachte dat, om tegen de 
imperialistische oorlog te strijden, gestreden moet worden tegen dit soort 
sociaal-chauvinisten, die de steunpilaren der oorlogvoerende bourgeoisie zijn. 

"De sociaal-chauvinisten," schrijft Lenin, "zijn onze klassetegenstanders, 
bourgeois in de arbeidersbeweging." 

Lenin onderscheidde drie stromingen. Ten eerste, de sociaal-chauvinisten, 
ten tweede de "centristen", ten derde de internationalisten van de daad. 

"De centristen zweren, dat zij Marxisten en internationalisten zijn - zegt 
Lenin - maar zij zijn voor de "eenheid" met de sociaal-chauvinisten. Zij 
verklaren voor de vrede te zijn, in werkelijkheid sluiten zij de vrede met 
de sociaal-chauvinisten. 

Lenin ondersteunt, terwijl hij de Scheidemann's, de Vandervelde's, de 
Troelstra's, maar ook de Kautsky's en Trotski's heftig bestrijdt, slechts 
Liebknecht en Luxemburg en de andere internlJ.tionalisten van de daad, die 
met het sociaal-chauvinisme en het centrisme gebroken hebben. 

Dat stelt Lenin als voorwaarde voorop. 
En hierin lag Lenin's strijd voor het bij·eenbrengen van alle werkelijke 

socialistische internationalisten tot een nieuwe Internationale, de Derde of 
Communistische Internationale. 

Zonder de strijd voor het breken met het opportunisme, het zich totaal 
losmaken van alle met de oorlogvoerende bourgeoisie verbonden elementen 
was dit niet mogelijk. 

Intussen ondersteunen zij de imperialistische oorlogvoering en de uit
breiding ervan! 

"Er is buiten de revolutie van het proletariaat," zegt Lenin reeds in dit 
werk, "geen uitweg uit de oorlog naar een democratische, niet geweld
dadige vrede." 

Het 10e deel van de werken van Lenin bevat nog veel meer. 
Het schildert de opbouw van de Derde Internationale en de meesterlijke 

tactiek door Lenin daarbij toegepast. 
Als leider van de grote Russische revolutie, werkte Lenin tegelijk onver

moeid aan de opbouw der Communistische Internationale; het internationale 
karakter van de Russische revolutie onderstreept hij voortdurend. 

De belangrijkste bijdrage daartoe is de volledig in dit deel opgenomen 
brochure "De linkse stroming, een kinderziekte van het Communisme." 
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Dit meesterwerk van strategie en tactiek behoudt nog steeds zijn volle 
waarde. 

Lenin toont aan de hand van de ervaring van de bolsjewiki, dat een 
revolutionaire partij naar twee fronten moet vechten, tegen het oppor
tunisme, maar ook tegen het kleinburgerlijk "radicalisme". 

Het boekje richt zich tegen de "linkse" communisten, die uit louter afkeer 
van het opportunisme tot sectariërs worden, die de parlementen onder 
alle omstandigheden willen boycotten, de vakverenigingen verlaten, 
"nieuwe, zuivere" vakorganisaties willen oprichten en van generlei com
promis, van generlei laveren willen weten. 

Lenin toont aan, hoe dit juist de isolering van de massa meebrengt en 
hoe men "de heren Gomperts, Jouhaux enz. geen betere dienst kan be
wijzen", die ,,zeer dankbaar zijn voor zulke "principiële oppositie", die 
het hun niet moeilijk maakt." Zij doen immers al hun best, de commu
nisten uit de vakverenigingen te werpen! 

Geen revolutionaire partij kan vruchtbaar werken, zonder de kunst te 
verstaan met de massa's in hun organisaties in contact te blijven, niet 
alleen met de arbeidersmassa's, maar ook met de boeren en midden
standers en wel met de massa's zoals zij zijn, en niet zoals men ze zou 
wensen. 

Terwijl Lenin bij de oprichting der Derde Internationale de scherpste 
strijd voert tegen het opportunisme en het centrisme, terwijl hij de scherpe 
21 punten opstelt, waaraan een partij moet voldoen, om tot haar te worden 
toegelaten, bevecht hij anderzijds de "zuivere" ultra-linksen o.a. de Gorter's 
en Pannekoek's in Nederland - en veel van hun ideologie heerste toen 
ook in de S.D.P. - die zich van de massa's, die naar links gaan, afwenden, 
inplaats van hen door een lenige tactiek op te vangen en hun centristische 
leiders te isoleren. 

Van hoe groot actueel belang is dit niet thans opnieuw, nu de ont
wikkeling van de imperialistische oorlog onvermijdelijk tot nieuwe scheu
ringen in de sociaal-democratie leiden zal! 

Het boek besluit met Lenin's laatste redevoering op het IVe Congres 
der Communistische Internationale, waarin hij aan de hand van de erva
ringen der "Nieuwe Economische Politiek", de verhouding tussen arbeiders
klasse en boerenmassa's behandelt en de communistische partijen opwekt 
een "goed stuk van de Russische ervaring te verteren". 

Het hele boek weerspiegelt het geniale, scheppende, rvolutionaire ver
mogen van Lenin, zijn afwijzing van ieder schematisme, zijn vereniging 
van revolutionaire kracht met afkeer van de revolutionaire frase. 

Juist dit deel is voor alle arbeiders in de huidige verhoudingen van de 
grootste waarde! 
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De gangsterroman van het 
Amerikaanse kapitalisme 

Ferdinand Lundberg, Dictators in Amerika. Geauto
riseerde bewerking van J. Gompers. 
Uitg. N.V. Leiter-Nypels, Maastricht. Ing. f 4.90. 

Wij moeten onze lezers waarschuwen: de titel die wij voor de bespreking van 
dit boek gekozen hebben, is niet geheel juist. Het is in 't geheel geen roman. 
Met een stortvloed van namen en toenamen, documenten, krantenknipsels, citaten 
en cijfers tracht de schrijver ons een denkbeeld te verschaffen van de ongelooflijke 
macht die geconcentreerd is in de kleine kring van zestig Amerikaanse families; 
kapitaal-dynastieën, waarbij de rijkdom van de befaamde Brits-Indische vorsten 
in het niet verzinkt, waarbij vergeleken .,de voormalige eigendommen der Kroon 
van de Romanovs, Hohenzollerns, Habsburgs en Hannovers" ons voorkomen .,als 
dwaallichtjes, onzeker en onwezenlijk". 

Wanneer wij niettemin van een .,roman" spreken, dan komt dat omdat de 
schrijver, een Wallstreet-journalist (zoals hij zelf vertelt), de kunst heeft ver
staan, het met ongelooflijke vlijt bijeengebracht materiaal in een boek te ver
werken, dat minstens even spannend en opwindend is als een goede detective
roman. 

De verdienste van dit boek, dat in 1938 voor het eerst in Amerika verscheen 
en de schrijver, naar men zegt, inmiddels een aantal processen op de hals heeft 
gehaald, is zonder twijfel dit: hij toont aan, dat niet het Witte Huis, niet het 
parlement, niet de veel geroemde Amerikaanse .,democratie", maar een groepje 
kapitalisten de werkelijke regering in de Verenigde Staten vormen. Hij doet dat 
niet met algemeenheden. maar brengt er bewijzen voor. Hij toont aan, dat alle 
presidenten, die in de loop der laatste veertig jaren het Witte Huis hebben 
bewoond, door bepaalde groepen van kapitalisten naar voren zijn geschoven, 
door hun tussenkomst gekozen zijn en in werkelijkheid niets anders waren dan 
willoze instrumenten in hun vuile handen. En in de meeste gevallen hebben het 
huis Morgan, het huis Rockefeller en enige met een van beide samenwerkende 
kapitaaldynastieën beslist. 

Lundberg tracht aan te tonen, hoe deze besloten kring van kapitaalmagnaten 
de wetten des lands beïnvloeden, hoe zij stelselmatig de wetten ontduiken, onwel
gevallige rechters wegwerken, hun eigen lieden op deze plaatsen zetten, hoe zij 
(ingrijpen voor hun eigen belang) in de buitenlandse politiek van het land (vol
gens hem is het nog nooit voorgekomen, dat de post van gezant te Londen niet 
door een directe huurling van Morgan of een andere grootkapitalist bezet was). 
Niet met praatjes, maar met de bewijzen in de hand, toont hij aan, dat de gehele 
Amerikaanse pers, (tijdschriften, maandbladen en radio inbegrepen) door deze 
groep van zestig families beheerst, omgekocht en beïnvloed wordt. 

En soms krijgt men het gevoel, dat al die reusachtige vermogens eigenlijk 
slechts door bedrog, omkoperij of gewone diefstal en roof tot stand zijn gekomen 
en in stand worden gehouden, hoewel dat zonder twijfel niet het geval is en 
de bron van de rijkdom is en blijft de in het kapitalisme nu eenmaal wettelijk 
gesanctionneerde uitbuiting van de arbeider door het kapitaal. 

Zonder twijfel is dit een van de gebreken van het uitmuntende boek. En een 
ander is dit: men gaat zich namelijk afvragen, waarom de heren grootkapitalisten 
nog voortdurend hun toevlucht nemen tot onwettige middelen en het ontduiken 
van bepaalde wetten, wanneer zij de onbeperkte macht in de staat in handen 
hebben. De kwestie is, dat zij juist niet de onbeperkte macht hebben, maar dat 
zij rekening moeten houden met de opkomende macht van het proletariaat en 
soms zelfs in het belang van het behoud van hun wezenlijke macht tot strate
gische terugtochten genoodzaakt zijn. m.a.w. dulden moeten, dat wetten aange• 
nomen worden, die tegen hun directe kapitaalsbelangen indruisen. 
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De schrijver houdt zich met deze vraagstukken niet op - het boek is zo ook 
al haast te omvangrijk. En dit nu is juist ons derde bezwaar: omdat het zo 
omvangrijk is (zeshonderd bladzijden is geen kleinigheid), is het ook duur. Men 
zou echter wensen, dat het in een massa~oplaag verkocht kon worden. Maar wie 
het in handen neemt, die Iaat het niet meer los, vóór de laatste bladzijde omge~ 
slagen is. 

En bij een bespreking van dit boek ontkomt men natuurlijk niet aan de ver~ 
leiding, om te citeren. Daar is het hoofdstuk, dat het Amerikaanse kapitalisme 
tijdens de vorige oorlog beschrijft. Waarom heeft het land aan de zijde van 
de Geallieerden meegevochten? Omdat het verontwaardigd was over de torpe
dering van de .,Lusitania"? Of over de onbeperkte duikbotenoorlog? Neen, heel 
eenvoudig omdat bleek, dat Morgan in zijn eentje niet meer in staat was, de 
Amerikaanse leveranties te financieren, eenvoudig, omdat de Amerikaanse indus
trie ineen zou storten, wanneer Duitsland de oorlog won. Op 5 Maart 1917 
zond de gezant te Londen, Walter Hines Pages, een creatuur van Morgan, een 
lang telegram aan Wilson, waarin hij op deze .,gevaren" wees. Men vindt het 
document op pag. 193 van dit boek. Vier weken later had het Congres het besluit 
goedgekeurd, om Duitsland de oorlog te verklaren. Uit de eerste oorlogslening 
(.,Vrijheidslening" heette ze) kreeg Morgan ... 400 millioen Dollar uitbetaald ter 
voldoening van de schulden, die de ... Engelse regering bij dit bankhuis had! 

Bepaald vermakelijk is de wijze, waarop de Amerikaanse industrie het land 
toen heeft uitgekleed. Door aan de oorlog deel te nemen, hadden de Amerikaanse 
bankiers en industriëlen gewoon het risico van hun leveranties aan de geallieerden 
op het Amerikaanse volk afgewenteld. En de netto~winsten van de Amerikaanse 
oorlogsindustrie, rekent de schrijver uit, bedroegen 38 milliard dollar ... of onge
veer het bedrag der oorlogskosten. De schrijver vertelt, hoe met regerings
opdrachten gesmeten werd. Gehele industrieën verrezen uit de grond, zonder 
dat de eigenaars ooit met de leverantie begonnen. (De regering gaf een milliard 
dollar uit voor de vliegtuig~industrie. En tijdens de gehele oorlog werd geen 
enkel toestel afgeleverd!). De bestellingen aan kanonnen, geweren, mitrailleurs, 
granaten, enz. enz. bedroegen een veelvoud van hetgeen nodig was en het over
grote deel der wapenfabricage heeft nooit het front bereikt. 

Men zou zo door kunnen gaan, ware het niet dat er voldoende andere actuele 
onderwerpen in het boek aangesneden worden. De schrijver onthult, dat het 
Amerikaanse Rode Kruis gebruikt werd, om het Rusland van Kerenski te helpen, 
de oorlog voort te zetten. Hetzelfde geschiedde in Italië en elders. Hij beweert, 
dat een millioen dollars besteed werd, om het Al~Russische Democratische Con
gres (tussen Februari en October 1917) ten gunste van Kerensky te beïnvloeden. 
Dit geld kwam uit de kas van het Rode Kruis, d.w.z. van Rockefeller, Morgan 
c.s. De vergelijking met de oorlog in Finland ligt voor de hand, te meer, waar 
Hoever, de bediende van Morgan, (die zich ingenieur noemde, het echter niet 
was) aan de spits van de Rode~Kruis~actie van thans stond! 

Van zeer groot belang is ook het hoofdstuk, waarin Lundberg zich bezig 
houdt met de weldadigheid der rijke Amerikanen. Dit hoofdstuk houdt verband 
met de belastingontduiking op grote schaal. Het overgrote deel der reusachtige 
wetenschappelijke en liefdadige stichtingen, waarvoor Rockdeiier vele honderden 
millioenen heeft uitgegeven, zijn in werkelijkheid slechts middelen, om aan de 
inkomsten~ en vermogensbelasting te ontkomen. Door middel van deze stichtingen 
(het geld werd nooit .. weggeschonken", maar bleef onder het beheer der .,schen~ 
kers") vestigden de Rockdeiiers c.s. hun familiedynastie, beïnvloedden zij op 
grote schaal de wetenschap ten eigen bate en bedreven zij het grofste dema~ 
gogische spel tegenover de goedgelovige massa, die op de knieën zonk van 
bewondering over het feit, dat Rockdeiier .. zo maar" 10, 100, 200 millioen dollar 
wegschonk aan de een of andere universiteit of ziekenhuis. 

Met niet geringere scherpzinnigheid wordt de liefde voor de kunst ontmaskerd, 
die al evenzeer een middel was, om aan de belasting te ontkomen en in de 
meeste gevallen een buitengewoon lonend zaakje. En indrukwekkend is het hoofd~ 
stuk over de beïnvloeding der kranten door de zestig families. Het zou ons te 
ver voeren, dit alles in dêtail te bespreken. Men moet het lezen en zal van 
genieten of misschien het boek neerleggen van walging vervuld over de onge~ 
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looflijke zwendelpraetijken van deze .,weldoeners" der mensheid. 
Het meest critisch staan wij tegenover het laatste hoofdstuk. Daar houdt de 

schrijver zich bezig met Roosevelt, die hij evenzeer als zijn voorgangers er van 
beschuldigt, een instrument in handen van bepaalde kapitalisten-groepen te zijn 
(in dit geval niet van Rockefeller en Morgan, maar van de beheersers der 
consumptiemiddelenindustrieën, die door de .. New Deal" bevoordeeld worden). 
De tactiek der Communistische Partij van Amerika in de periode voor de nieuwe 
oorlog heeft de schrijver niet begrepen. 

Maar overigens: wij kunnen slechts herhalen: Iedereen, die weten wil, hoe 
de kapitalisten hun macht in stand houden, die weten wil, tot welke misdaden 
zij in staat zijn en tot welke graad van verval hun rijkdom reeds heeft geleid, 
die moet men aanraden, dit boek te lezen. 



Tijdschriften-overzicht 

DWARS DOOR DE PERS 
OVER BEDENKELIJKE ACTIES. 

Het maandblad van de marine
propagandisten, .. Onze Vloot", van 
April wijdt - het is te begrijpen! -
kolommen druks aan hooggestemde 
artikelen over het slagkruiserplan. 

.. Moskou wil Europa verzwak
ken", zo brandt .. Onze Vloot" los, 
.. het wil het tot zijn gemakkelijke 
prooi rnaken op het moment dat de 

Westerse landen uitgeput zijn. 
Daarom: laat ons onze militaire en 
maritieme kracht versterken." 

Kijk eens aan! De heren van .. Onze 
Vloot" voelen zich door hun nog niet 
gebouwde slagkruisers reeds zo sterk, 
dat zij er niet alleen hun olie- en 
rubberbelangen in Indonesië mee wil
len verdedigen, maar ook, er mee willen 
lostrekken tegen de Sowjet-Unie! 
Overigens vormen de advertenties in 
dit blad het interessantste deel van 
de lectuur. We doen maar een greep 
uit de vele belanghebbenden bij de 
slagkrulserbouw, die in .. Onze Vloot" 
naar voren treden, en sommen op: 
Lindeteve-Stokvis, Atlaswerke A.G., 
Hamèurg-Bremen, de Nederlandse 
Handel Mij., de Fokkerfabrieken, de 
machinefabriek van P. Smit & Co. te 
Rotterdam, de fabriek van Smit in 
Slikkerveer, de electrische apparaten
fabriek Hazemeyer te Hengelo, de 
Varta-accumulatorenfabriek, de Kool
hoven vliegtuigfabriek, de Heemaf. 
Stork, Draka, te Amsterdam, en vele 
andere. De grootste van alle adver
tenties is echter die van de Nederlandse 
Verenigde Scheepsbouwbureaux te 
Den Haag waarbij alle grote scheeps
werven in Nederland zijn aangesloten 
en die met grote slagzinnen vermeldt: 
.. Wij bouwen oorlogsschepen van alle 
typen!" Ook slagkruisers ... 

STOKVIS WINT AANHANG ... 

Vergeten in een hoekje van de 
Nederlandse maandbladlectuur ligt een 
uitgave die niets minder tot titel heeft 
dan ,.De Rode October". Het is een 

blad dat door Sneevliet met rollende 
volzinnen wordt gevuld, en dat door 
vrijwel niemand dan de schrijver zelf 
gelezen zal worden. Het jongste num
mer dat ons bij toeval in handen viel. 
bevat evenwel een passage die de 
moeite waard is vastgelegd te worden. 
\V e lazen daar: 

.. In het Nederlandse parlement is 
gebleken, dat alle burgerlijke par
tijen zowel als de N.S.B. - de enige 
uitzondering vormden de Christen
Democraten - niet bereid bleken 
een sociaal-democratische motie te 
aanvaarden, waarmee hoop kon 
worden gewekt in de rijen der 
Indonesiërs, dat op een tegemoet
komende houding van de Neder
landse overheersers gerekend kon 
worden. Dat bij de stemming over 
deze motie de Stalinistische fractie 
tot de tegenstemmers behoorden, be
hoeft nauwelijks nader te worden 
beoordeeld." 

De lezers die het debat bij de be
handeling van de Indische begroting 
in de Tweede Kamer hebben gevolgd, 
zullen weten hoe het met de hier be
doelde motie Stokvis is gesteld. Het 
ging hier om de eis van de nationale 
concentratie der Indonesische partijen, 
de Gapi, voor een volwaardig parle
ment in Indonesië. Wel verre van deze 
eis der Indonesiërs volledig te onder
steunen, diende de sociaal-democrati
sche woordvoerder Stokvis een motie 
in, waarbij hij de Nederlandse over
heersers geenszins tot een tegemoet
komende houding uitnodigde, doch 
hun eerder een reddingsplank toestak 
om aan de Indonesische eisen te ont
komen. 

Het debat over deze aangelegen
heid heeft in wijde kring belangstel
ling getrokken, en zo worden ook in 
het blad .. De Indische Gids" van April 
door de heer J. J. van Bolhuis uit
voerige beschouwingen daaraan ge, 
wijd. Deze citeerde nog eens letterlijk 
wat Stokvis ter toelichting van zijn 
motie kwam vertellen. Dat was: 
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.,De fundamentele beperking zal 
bij de actie voor een parlement moe
ten zijn de erkenning van een Neder
lands staatsverband waarbinnen 
Nederland de leiding heeft en dan 
ook de uiteindelijke verantwoorde
lijkheid draagt." 

De heer Bolhuis is terecht van 
mening, dat velen van de Indonesiërs 
die de actie voor een volwaardig par
lement voeren, zich wel niet onvoor
waardelijk zullen kunnen verenigen 
met deze woorden van Stokvis en dat 
.,de radicaalste vleugel op z'n hoogst 
slechts half tevreden kan zijn gesteld 
door de tamelijk vage motie van het 
sociaal-democratisch kamerlid", die 
.,minder ver ging dan wijlen de petitie 
van de Volksraad (petitie-Soetardjo) ". 
De motie Stokvis trapte naar zijn 
mening slechts een open deur in! 

Zo is het oordeel van een reactio
nnir beschouwer. 

Maar Sneevliet die maar van één 
ding is bezield: haat, blinde haat tegen 
de communisten, schaart zich geheel 
aan de zijde van de sociaal-demacraat, 
wiens gehele optreden er op gericht 
was, Indonesië onder het gezag van 
de Nederlandse overheersers te hou
den. 

ANTI-REVOLUTIONAIRE 
MORAAL. 

Bijna 23 jaar heeft het geduurd, 
maar nu zijn de Anti-Revolutionairen 
er toch eindelijk achter, dat de Sowjet
Unie niet enkel het land is van 
.,kinderlijkjes in blik" en andere 
stichtelijke verhalen, waarmee men de 
kleine luyden voor het bolsjewisme de 
stuipen op het lijf wilde jagen. Want 
daar lezen we in het maandblad 
.. Anti-Revolutionaire Staatkunde", van 
Maart j.l. in antwoord op de vraag 
van een lezer: 

.,Vvanneer men een vergelijking 
treft tussen het Sowjet-regime en 
het vroegere Russische bewind, of 
de regeringspractijk in andere lan
den, dan valt het niet moeilijk tal 
van praetijken tijdens het bewind 
der tsaren of uit de practijk van 
andere landen te noemen, welke 
met zedelijkheid en recht spotten en 
tegen de donkere achtergrond van 
die praetijken schijnt misschien de 

toestand in Sowjet-Rusland minder 
weerzinwekkend." 

Maar nu moet ge niet denken, dat 
de Anti-Revolutionairen nu het .,min
der weerzinwekkende Sowjet-Rusland" 
zouden verkiezen boven de .,met 
zedelijkheid en recht spottende tsaris
tische practijken." Daar is geen sprake 
van. De krompraterij waarmee des
ondanks de simpele vrager afkeer 
van het Bolsjewisme moet worden 
ingeprent, is te kostelijk om haar onze 
lezers te onthouden. .,Anti-Revolutio
naire Staatkunde" vervolgt namelijk: 

.,Dergelijke vergelijkingen zijn 
echter niet juist. Het vroegere Rus
sische gezag was volkomen wettig . 
Niemand twijfelde aan de wettig
heid. En hetzelfde geldt voor het 
gezag in andere landen, met welke 
men het Sowjet-regime vergelijkt. 
Het huidige Sowjetbewind heeft 
zich echter door revolutie-geweld 
van de regering over Rusland mees
ter \jemaakt. Ook een wettige over
heid kan recht en zedelijkheid met 
voeten treden. Doch daardoor ver
liest ze haar wettige titel niet. En 
het is zelfs niet geoorloofd om -
aangenomen dat een bepaald regime 
wettig is - de wettigheid van dit 
regir;Je opnieuw aan zijn daden te 
toetsen. Doch ten aanzien van een 
onwettige gezagsdrager staat de 
zaak anders ... 

Het is wel een fraaie moraal, die hier 
zo langs de anti-revolutionaire neus 
heen verkondigd wordt. Volgens deze 
moraal mag een regime dat door de 
anti's wettig is verklaard, recht en 
zedelijkheid met voeten treden, zoveel' 
het wil. zonder dat men recht heeft 
het te critiseren. Een door de anti's 
onwettig verklaard regime kan zoveel 
goeds doen als het wil, het blijft ver
doemd. 

En dat zeggen degenen, die er zich 
op beroepen de nazaten te zijn van hen 
die de door niemand in twijfel ge
trokken wettigheid van het regiem van 
Philips II omver wierpen en zich door 
.,revolutie-geweld" van de regering 
over Nederland meester maakten. 

Maar ja, wat doet men al niet 
wanneer men eenmaal een warm 
plaatsje heeft te verdedigen in de 
commissarissenkamer van de Unie
lever. 



door DAMMEN 
F. RAMAN 

WEDSTRIJDPROBLEEM 
Nr. 3· 

Wit 

Stand in cijfers: 
Zwart: 3, 8, 11, 12, 13, 15, 19, 

20, 23. 24, 26 = 11 sch. 
Wit: 22, 27. 28. 32. 33. 34. 35. 

36, 41, 42, 45 = 11 sch. 
Wit speelt en wint!!! 

Hoe? Oplossingen moeten wor
den ingezonden binnen 15 dagen 
na publicatie. 

• 
EEN AARDIGE PARTIJ. 

De navolgende aardige partij 
speelden wij met 'Zwart in een 
wedstrijd om het kampioenschap 
van Amsterdam tegen de heer 
J. Kwieser (wit). 

1. 33-28, 18-23 
2. 34-30, 12-18 
3· 40-34. 20-25 
4· 39-33. 7-12 
5· 34-29. 25X34 

6. 29X4o, 
7· 40-34· 
8. 34-30, 

15-20 
10-15 
20-24 

9· 30-25. 17-21 
Op 14-20,25 X14 en 9X2o 

volgt 35-30, 33-29. 28-23, enz. 
en de dreiging 44-40 is niet meer 
te couperen. 

10. 31-26. 12-17 
11. 37-31. 15-20 
12. 44-39. 5-10 
13. 41-37. 10-15 
14· 31-27. 24-29 
15. 33X24. 20X29 
16. 39-34. 29X4o 
17. 35X24. 17-22 

In de gegeven omstar)dig
heden nog wel het beste, daar 
de opsluiting voor zwart weinig 
kansen biedt. 
t8. 28X 17, 
19. 26X 17, 
20. 37X26, 
21. 46-41. 
22. 41-37. 
23. 37-31, 
24- 44-39. 
25. 50-44. 
26. 38-33. 
27. 32X23. 
28. 43X32. 
29. 42-38. 
30. 40-34. 

Zwart dreigt 
23-28. 

31. 32-27. 
32- 39-33. 
33· 27-21. 

met 

1-7 
7-11 

11 X22 
6-11 

11-17 
8-12 

15-20 
23-28 
18X38 
19-23 
13-18 
20-24 
24-30 

9-13 
14-19 

en 

Wit tekent nu zijn eigen vonnis 
en het is voor zwart enkel zaak de 
partij correct af te spelen. 

33· 16X27 
34· 33-28, 22 x 42 
35· 31X11, 12-17 
36. 11 X22. 18X27 
37· 48X37. 13-18 
38. 47-42. 23-28 
39· 42-38. 18--22 
40. 44-39. 3-9 
41. 39-34. 19-23 
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42. 43-39· 2-7 
43· 45-40, 7-11 
44· 40-35. 9-14 
45· 38-33. 14-19 
46. 34-30, 11-17 
47· 39-34. 28X39 
48. 34X43. 23-28 

door SCHAKEN 
F. RAMAN 

WEDSTRIJDPROBLEEM 
Nr. 3. 

Zwart 

a c e g 
Wit 

Stand in cijfers en letters: 
Wit: Kc5, Df7. Tf4 = 3· 
Zwart: Ke5, Pe7, Pe8, pi. c6 =4. 
Wit geeft mat in twee (2) zetten. 

Hoe? Oplossingen binnen 15 
dagen na publicatie inzenden. 

• 
EEN FRAAIE COMPOSITIE 
VAN JULlUS WENDHEIM. 

We laten nu een fraaie com
positie volgen van Julius Wend
heim, ontleend aan .. Taschenbuch 
für Schachfreunde" verschenen in 
t8t4. 

49· 25-20, 
50. 30-24. 
5t. 35X24. 

· 52. 24X 15. 
53· 37X28, 

en wit gaf op. 

SCHAKEN 

24X1s 
19X3o 
15-20 
28-32 
22X:ni 

Hieronder de stelling op dia
gram. 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

Zwart 

abcdefgh 
Wit 

Wit begint en pion h2 zet zwart 
bij de zevende zet mat!!! 

ONTLEDING. 

t. Pe8-c7t 
2. Da4Xc6t 
3. La2Xdst 
4· La5Xe4t 
5· Le4-a8t 
6. Pe6-g7t 
7. h2-h4 mat. 

KaS-bil' 
Kb7Xc6* 
Kc6-d6* 
Kd6-es* 
Kes-fs* 
Kfs-gs* 

Een buitengewoon fraaie com-
positie!! 

* betekent: gedwongen. 

In het volgend nummer wordt 
de eerste lijst van de goede 
oplossers van onze wedstrijd
problemen gepubliceerd. 



VIJF HISTORISCHE DAGEN 
In de vroege ochtend van de tiende Mei begonnen vijf dagen, 

die voor altijd hun stempel op het leven van het Nederlandse volk 
hebben gedrukt. 

Als een wervelwind stormde de Europese oorlog over ons land en 

rukte het uit de sfeer van schijnbare rust en onwaarachtige gemoede

lijkheid, waarin de neutraliteitszwendel het had gebracht. 

Nederland maakt thans kennis met de harde werkelijkheid van 
het tijdvak waarin wij leven. 

Hoe kon dit alles gebeuren? 

Bij het overdenken van de jongste gebeurtenissen en hun waar

schijnlijke uitwerking op de toekomst van ons volk. moet men zich 

herinneren dat reeds in de vorige wereld-oorlog Lenin, naar aanleiding 

van de doortocht der Duitse troepen door België, er op wees dat 

men de gebeurtenissen niet naar hun uiterlijl{e verschijningsvorm moet 

beoordelen, doch de innerlijke drijfveren daarvan moet blootleggen. 

Indien men thans vraagt wat de innerlijke drijfveren waren die 

Nederland in de oorlog gestort hebben, dan antwoorden wij: Naast 

het feit van de oorlog zelve was de voornaamste drijfveer de Engelse 

oorlogs-politiek en de medeplichtigheid daaraan van de Nederlandse 
grote financiers en kapitalisten. 

Ontelbare malen hebben wij in het jongste verleden aangevoerd, 

betoogd, bewezen, ja, hebben wij het uitgeschreeuwd, dat de oorlogs

politiek der Geallieerden, die alle kleine volkeren het recht tot neutra
liteit ontzegt, ook ons land in de oorlog zou drijven. 

Het feit dat de Duitse troepen het eerst onze grenzen overschreden 
hebben, doet daar niets aan af.. 

Het bewijst slechts dat Duitsland sneller handelde dan Engeland 
en Franhijk. 

Het is echter de Britse oorlogspolitiek die ons land welbewust in 

de positie heeft gebracht, waaruit voor ons volk zoveel leed voort
vloeit. 

Deze Britse politiek is er op gericht de oorlog zo lang mogelijk 

te rekken, zoveel mogelijk landen en volkeren er in te drijven om 

voor de Britse imperialistische belangen te vechten en te bloeden. 

Daarvan is ook het Nederlandse volk het slachtoffer geworden. 

Dit was mogeliJk doordat de doorslaggevende klieken der olie

kapitalisten, der rubber-aandeelhouders, de grote koloniale en wereld

financiers van Nederland door hun winstbelang met Groot-Brittannië 
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verbonden waren. Dit was mogelijk doordat de, thans gevluchte. 

regering de Geer-Albarda in dienst van deze groot-kapitalisten en 

van hun Engelse chefs staat. 

Deze regering was niet neutraal en ,kon niet neutraal zijn. 

Waarlijk neutraal in deze oorlog kan slechts een land zijn zoals 

de Sovjet-Unie. 

Het niet-aanvals- en vriendschapsverdrag tussen Duitsland en de 

Sovjet-Unie berust op zulk een werkelijke neutraliteit. 

De Sovjet-Unie heeft, geleid door de vooruitziende blik van Stalin, 

reeds hij het begin van deze oorlog de valse, Britse intriges ont

maskerd en doorkruist. Zij dacht er niet aan de kastanjes uit het 

vuur te halen voor de heren van de Londense City, zoals helaas 

door de schuld van de Geer-Albarda het Nederlandse volk heeft 

moeten doen. De Sovjet-Unie zag terecht in het Brits-Franse imperia

lisme de machtigste vijand van het mensdom. Daarom sloot zij dit 

verdrag met Duitsland, gegrondvest op vreedzame en vriendschappe

lijke betrekkingen tussen het Duitse en het Sovjet-volk. Daarom 

breidde zij de handelsbetrekkingen met Duitsland voortdurend uit en 

zal daarmee ongetwijfeld nog belangrijk verder gaan. 

Zo handelde een land dat consequent neutraal is. 

De Nederlandse regering echter, was en is bij deze oorlog van 

begin af aan geïnteresseerd, omdat zij een imperialistische regering is. 

Wij hebben steeds en steeds weer herhaald, tot zij ons door middel 

van de staat van beleg verbood de waarheid te laten drukken, dat 

de neutraliteit der regering de Geer--Aibarda niets dan huichelarij 

en bedrog was en dat de Nederlandse groot-kapitalisten ons volk 

in de oorlog zouden drijven, in 't bizonder wanneer hun koloniale 
en geldbelangen dit zouden voorschrijven. 

Zij hebben het gedaan I 

Na vijf dagen en nachten het land aan de oorlog en daarmee 

gepaard gaande verwoestingen van levens en goederen te hebben 

blootgesteld, hebben de Nederlandse oorlogsleiders .. wegens de grote 
overmacht" gecapituleerd. 

Deze overmacht was echter ook reeds op de eerste dag aanwezig 

en men~ vraagt zich af waarom er vijf dagen nodig waren om zich 

rekenschap te geven van een feit, dat een kind bel(end kon zijn. 

Ook kon een kind begrijpen, dat de toegezegde .. hulp" van Engeland 

op het zoveelste bedrog van het "perfide Albion" zou neerkomen. 

De Engelse troepen konden de weg naar Nederland schijnhaar 

niet vinden; des te beter vonden zij de weg naar de olie-raffinaderijen 
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van West-Indië, die zij bezetten, en de olie-bronnen en rubber

productie van Indonesië, die zij aan de Geallieerden dienstbaar hebben 
gemaakt. 

De Nederlandse groot-financiers wilden ech~er zelve deelgenoot 

van deze koloniale bezittingen blijven, zij wilden hun aandeel in de 

oorlogswinsten der koloniën behouden, zij wilden hun handelsvloot 

rendabel maken, zij wilden hun goud naar het buitenland, en hun 

aandelen van de Unilever, Shell en andere poliepen in veiligheid 

brengen. Zij wilden .. bondgenoot" worden van de Geallieerden en 

daarom hun regering naar Engeland overbrengen, ofschoon deze een 

dag van te voren nog met de bijbel in de hand zwoer .. neutraal" 
en .. zelfstandig" te zijn. 

Daarvoor moest het Nederlandse volk deze vijf verschrikkelijke dagen 

doormaken en moesten tienduizenden Nederlandse soldaten en burgers 
hun leven laten. 

Daarvoor brachten zij het 'bestaan der natie in gevaar en brachten 

zij het Nederlandse voll< in de positie waarin het thans verkeert. 

Üp hen, op de groot-kapitalisten en financiers, de koloniale hand

langers van het Engelse imperialisme valt de zwaarste verantwoorde

lijkheid, naast die van het imperialisme in het algemeen, voor het 

gebeurde en voor alles wat ons volk nog zal moeten doormaken. 

Zij zijn en blijven de grootste vijanden van de werkende massa van 
Nederland. 

Doch als wij over de heren spreken, mogen wij ook de rol van 
hun lakeien niet vergeten. 

De ergste en walgelijkste rol in de tragedie van de Nederlandse 

oorlogsvoering speelt wel de leiding van S.D.A.P. en N.V.V. 

Hun aandeel aan het volksbedrog met de .. neutraliteit" is het grootst 

en misdadigst geweest, daar zij van begin af aan openlij'k propagan
disten voor de Geallieerden waren. 

Door hun .. Tweede Internationale" en hun zgn. ..Internationaal" 

Vakverbond staan zij in directe dienst van hun Engelse partijgenoten, 

die als ministers deel uitmaken van de oorlogsleiding der Geallieerden. 

Zij stuurden met alle middelen op deelname van Nederland aan 
de oorlog, aan de zijde der Geallieerden aan. 

De verschrikkingen van deze oorlog die het Nederlandse volk 

geleden heeft en die nog te waohten staan, maakten zij mogelijk door 

hun kruiperij voor het vorstenhuis, hun stemmen voor de oorlogs

credieten, hun ondersteuning zonder voorbehoud van de koloniale 

heerschappij der Nederlandse imperialisten, waarvoor zij zelfs. in de 
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vorm van slagkruiser-bouw, enorme lasten op het volk wilden leggen. 

Na hun misdadig werk volbracht te hebben, zijn thans de S.O.A.P.

ministers en andere hoogwaardigheidsbekleders naar Engeland ge

vlucht en hebben zij de door hen misbruikte arbeiders en hun 

organisaties aan hun lot overgelaten. De Nederlandse wer.kende 

massa's zullen echter nooit vergeten wat zij misdaan hebben. 

Een grote schoonmaak in de rijen der arbeidersmassa is de eerste 

voorwaarde om in het heden en de toekomst een herhaling van de rol 

der S.D.A.P.- en N.V.V.-leiders onmogelijk te maken. 

En dit betreft niet alleen hen die vertrokken zijn. V el en, die ge

bleven zijn, of niet vertrekken konden, gaan thans voort hun oude 

spel te spelen. 

De Nederlandse arbeiders zullen niet in staat zijn, vooral onder 

de huidige verhoudingen, hun belangen en hun toekomst te be

hartigen, als zij hun rijen niet radicaal van deze lieden zuiveren. 

Want de tijd staat niet stil. Er moet gewerkt en opgebouwd worden, 

niet het minst op het gebied van het volksleven. 

Ook op dit gebied zijn vele "heilige" huizen ingestort in de vijf 

historische dagen en hun puin rust als een loden last op de volks

massa. Het moet worden opgeruimd om de grondslag vrij te maken 

voor nieuwe opbouw, zowel materieel als geestelijk. 

De toestand, waarin het Nederlandse werl,ende volk door de voor

naamste schuld van haar eigen financiers en imperialisten is geraa·kt, 

is moeilijk, doch veel kan reeds worden hersteld. 

Het belangrijkste wat hersteld worden moet is de vrede en de 

neutraliteit van Nederland. 

De voortvluchtige regering heeft achter de rug van het volk ons 

land aan de zijde der Geallieerden in oorlog gebracht. Het belang 

der olie-kapitalisten schreef dit voor. Het belang van het Neder

landse volk schrijft echter dwingend voor, dit oorlogsbondgenootschap 

met de Geallieerden niet te erkennen en mede te werken aan een zo 

spoedig mogelijk herstel van de vrede in het algemeen en van de 

vrede tussen het Duitse en Nederlandse volk in het bizonder. 

Daarom vordert het eigen belang van het Nederlandse volk dat 

geen enkel gezag van de weggelopen regering meer wordt erkend, 

noch in Nederland, noch in de koloniën. Het Indonesische volk 

wordt thans voor dezelfde Engelse imperialistische doeleinden misbruikt 

als waarvoor men het Nederlandse volk misbruikt heeft. Daaraan moet 

een einde komen. Het hoogste belang van de Nederlandse bevolking 

vordert dat zij, noch direct, noch indirect, steun verleent aan de 
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oorlogvoering der Geailieerden, doch dat zij tegenover Duitsland een 

waarlijke neutraliteit in acht neemt. Herstel van de vrede en de vriend

schap met het Duitse volk is de eerste stap die het Nederlandse voii, 

kan en moet doen, in het belang van herstel van de algemene vrede. 

Dit hetekent ook, dat het Nederlandse werkende volk tegenover 

de Duitse bezetting van ons land een correcte houding moet aan-

nemen. 

Verkapte handlangers van de Geallieerden, die onder dekking van 

de walgelijkste ogendienarij in het duister hun intriges voort pogen 

te zetten, hebben er misschien belang hij de economische en andere 

moeilijkheden waarin ons land verkeert te behouden en te verergeren, 

desorganisatie van het openbare leven te veroorzaken en de levens

standaard van de werkende en werkloze arbeiders ten bate der oorlogs

winstmakende "vaderlanders" naar beneden te drukken, opdat honger 

en wanhoop hun werk zouden doen in het "achterland" van hun 

oorlogs-tegenstanders, terwijl de blokkade ons volk van belangrijke 

levensbenodigdheden verstoken houdt. 

De arbeiders en werkers van het platteland hebben echter daarbij 

geen enkel belang. Reeds genoeg heeft ons volk voor de "zaak" der 

Geallieerden geleden. Het heeft alleen belang bij een zo normaal 

mogelijke werkzaamheid, bij vrede en brood, hij een oplossing van 

economische moeilijkheden op grondslag van een rechtvaardige ver

deling der beschikbare goederen ten gunste der arme Nederlanders 

en in de eerste plaats op kosten der, nog zeer talrijke, rijke Neder
landers. 

De Nederlandse natie maakt een zware beproeving door, doch 

zij zal als wedergeboren uit deze beproeving opstaan, wanneer 

de arbeiders van stad en land tot de ziel van de natie zullen zijn 
geworden. 

De Nederlandse natie heeft een verleden vol grote tradities, ondanks 

dat dit werd besmeurd door de laagheid, hebzucht en roofzucht van 

de oude, heersende klassen. 

Onze natie heeft recht op leven en zij zal leven! Haar goede, edele 

tradities zijn waard in ere gehouden en voortgezet te worden. Haar 

land, taal. cultuur en kunstschatten zijn waard beschut en opgekweekt 

te worden. Al moge het heden donker zijn, de Nederlandse natie zal 

de moeilijkheden overwinnen wanneer alle welmenende Nederlanders 

schouder aan schouder gaan staan en nieuwe wegen banen voor de 

toekomst van ons land en volk. 
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DE ONTWIKKELING 
VAN DE ZORG VOOR DE VOLK~ 
GEZONDHEID IN DE SOVJET-UNIE 

"Inhalen en voorbijstreven" is sinds jaren de leuze in de Sovjet-Unie. 
Terwijl jaren geleden de cijfers betreffende de productie en de cijfers 
betreffende ons onderwerp van heden, de volksgezondheid, steeds 
werden vergeleken met 1914, met de Tsaristische tijd, is dat de laatste 
jaren anders geworden. Na het voltooien van de twee eerste Vijfjaren
plannen en nu dat het derde Vijfjarenplan reeds weer voor een deel 
voltooid is, kan de Sovjet-Unie zich op velerlei gebied reeds ver
gelijken met de andere landen - hoe groot de voorsprong van 
deze landen 20 jaren geleden ook geweest mag zijn. Thans willen 
wij enkele belangrijke cijfers betreffende de volksgezondheid met die 
van het vroegere Rusland en tegelijkertijd met die van de verschillende 
landen vergelijken. 

HET AANTAL ARTSEN 

In het Tsaristische Rusland was het aantal artsen op de 10.000 

inwoners 1.3. In 1939 was het aantal artsen per to.ooo inwoners 6.6; 
het totale aantal artsen was tot ruim 120.000 gestegen. De vooruitgang 
ten opzichte van vroeger is dus duidelijk! Maar hoe staat de Sovjet-Unie 
met deze cijfers te midden van de andere landen 7 

Daarvan geeft statistiek I een duidelijk beeld. 
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DE VOLKSGEZONDHEID IN DE SOVJET-UNIE 

We zien dus, dat de Sovjet-Unie- voor het totaal van het Europese 
en Aziatische gebied - een gemiddelde heeft. dat tussen de andere 
landen een goed figuur maakt. We schrijven er met opzet bij, 
dat dit geldt voor het Europese plus het Aziatische gebied! Want 
terwijl de cijfers voor de verschillende landen hoofdzakelijk de 
grote en kleine staten betreffen, zijn daar de cijfers betreffende 
de tot het gebied behorende koloniale streken véél lager. Daar 
treft men nog grote gebieden aan, zoals India, Indonesië, Voor
Azië en het grootste deel van Afrika, waar men op 10.000 inwoners 
niet eens 1 arts heeft. maar waar het aantal artsen op honderdduizend 
inwoners op de vingers van één hand valt af te tellen. We zien in de 
Sovjet-Unie wat dat betreft geheel andere cijfers. Enkele van de 
vroegere koloniale gebieden van het Tsaristische Rusland, de Kaukasi
sche Sovjet-republieken, hebben artsencijfers, die gedeeltelijk zelfs boven 
het gemiddelde van de gehele Sovjet-Unie vallen. Zo vindt men in 
Georgië 9 en in Azerbeidsjan 8 artsen op de 10.000 inwoners. Maar 
die gebieden zijn dan ook niet meer koloniale winstobjecten, maar 
gelijkgerechtigde republieken binnen het kader van de Unie der Sovjet
Republieken I 

HET AANTAL ZIEKENHUISBEDDEN 

Een dergelijke ontwikkeling vinden we bij de ziekenhuizen - een 
ontwikkeling, die het beste na te gaan is aan het aantal ziekenhuis
bedden op de bevolking. In de Aziatische gebieden vindt men in 
vergelijking met vroeger een bijna astronomische vermeerdering van 
het aantal bedden - 13, 19 en 56 maal meer bedden vindt men 
respectievelijk in T oerkmenistan, Oesbekistan en Tadsjikistan. Maar 
méér dan deze vergelijkingscijfers met de treurige toestanden van 
vroeger zeggen de vergelijkingscijfers met de gebieden, waarover 
statistiek Il een overzicht kan geven. In de steden heeft men thans 
55 bedden op 10.000 inwoners, op het platteland 'l1 bedden op de 
10.000 inwoners. Gemiddeld over de gehele bevolking van de Sovjet
Unie berekend is dat een aantal van 37 ziekenhuisbedden per 10.000 
inwoners. 

Maar deze ontwikkeling, die we hier zien voor de ziekenhuisbedden 
en die we zagen voor het aantal artsen, is nog steeds niet tot afsluiting 
gekomen. Onder het derde Vijfjarenplan zal de toeneming nog ver
groot worden. Voor de gehele Sovjet-Unie moet in 1942 het aantal 
ziekenhuisbedden met 37·5 % vermeerderen, speciaal in het gebied 
van de nationale republieken in de Kaukasus en in Azië en op het 
platteland. De toeneming voor het platteland werd op 71.5 % gesteld, 
voor de nationale republieken wisselt zij tusschen de 40 en 8o %. 

Zo is dus duidelijk, dat de Sovjet-Unie haar leuze van .. Inhalen 
en voorbijstreven" steeds meer tot werkelijkheid maakt. Vele landen 
zijn al ingehaald, vele zijn al voorbijgestreefd. En dat in een korte 
tijd en met een tempo, zoals géén van deze landen dat ooit heeft 
kunnen doen. In 20 jaren werd voor het gehele Sovjet-gebied een 
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gemiddelde bereikt, dat zich zeer goed laat zien temidden van de 
andere cijfers. En wat betreft de cijfers voor de Aziatische gebieden, 
deze hebben reeds met glans alle cijfers geslagen, die voor de koloniale 
gebieden van de imperialistische landen gelden. Indien we bijvoorbeeld 
Nederland plus Indonesië zouden nemen, dan vallen de gemiddelde 
cijfers in het niet bij de cijfers voor de Sovjet-Unie. Zo heeft Indonesië 
(Zie Staat I en Staat 11) maar 10 bedden op de 10.000 inwoners, 
zo heeft Indonesië aan militaire, gouvernements- en particuliere artsen 
samen, maar 1 arts op de so.ooo inwoners 1 

WAT ZIJN DE RESULTATEN? 

De resultaten van deze opbouw van de geneeskundige en de gezond
heidszorg in de Sovjet-Unie zijn van zeer grote invloed geweest op 
de volksgezondheid. Talrijke infectieziekten, die ook nog in de eerste 
jaren na de Octoberrevolutie van 1917 tienduizenden slachtoffers 
maakten, zijn vrijwel of geheel verdwenen. De pokken, de cholera, 
de typhus en dergelijke infectieziekten komen of niet meer voor, of 
in een zeer gering aantal. De gevreesde oogziekte - trachoom - is 
zeer sterk afgenomen. Deze gehele strijd tegen de infectieziekten heeft 
een dusdanig succes gehad, dat het resultaat te vergelijken valt met 
de resultaten in andere .. Europese" landen, terwijl het verre uitgaat 
boven de geringe verbeteringen, die de imperialistische heersers in hun 
koloniale rijken tot stand wensten te brengen. 

Üp het gebied van bepaalde infectieziekten is de Sovjet-Unie wel 
in zeer sterke mate vooraan in de strijd - zo zelfs. dat er thans geen 
land is, waar men op dergelijke resultaten kan bogen. En wel in de 
strijd tegen de geslachtsziekten. Terwijl in de puriteinse landen als 
Nederland, Engeland e.d.m. de strijd tegen de geslachtsziekten in het 
openbaar nauwelijks genoemd mag worden, terwijl men in de kapita
listische landen een van de belangrijke infectiebronnen - n.l. het 
prostitutie- en souteneurswezen - niet kán aantasten, heeft de strijd 
tegen de prostitutie en tegen de geslachtsziekten in de Sovjet-Unie 
buitengewone resultaten gehad, doordat de maatschappelijke basis van 
de prostitutie werd weggenomen en daardoor deze .,instelling" kon 
worden vernietigd. Tegelijk daarmede en grotendeels tengevolge daar
van en van de intensieve bestrijding met woord en hulp, zijn de 
geslachtsziektenpercentages geweldig gedaald. Niet alléén in de grote 
steden, maar ook op het platteland. Terwijl in 1929 de bekende 
medische statisticus Woytinski nog kon schrijven, dat de syphilis in 
bepaalde plattelandsgebieden van de Sovjet-Unie zeer verbreid was -
30 o/o en 26 o/o respectievelijk bij de Toerkroenen en Tsjetsjenen in de 
Kaukasus en 40 o/o onder de Boerjaten - blijken deze cijfers zeer veel 
geringer te zijn geworden in 1939. Voor verschillende gebieden van 
de autonome volksrepublieken heeft een commissie in 1939 vast
gesteld, dat vergeleken met de oude cijfers van 20 jaar geleden een 
vermindering met 85---90 o/o te constateren vieiT Herhaaldelijk vond 
men cijfers van 1 en 2 % syphiliszieken op een bepaalde bevolking, 
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waar 20 jaar geleden nog 10-12 % besmet was. Vergeleken met de 
cijfers van de grote steden in Europa zijn de cijfers in Moslwu en 
Leningrad ook zeer gunstig n.l. beneden de 10 o/o 1 

SLOTBESCHOUWINGEN 

Na het voorafgaande, dat op allerlei gebied naar believen zou kunnen 
worden uitgebreid, is het duidelijk, welke geweldige ontwil<keling de 
medische en gezondheidszorg in de Sovjet-Unie heeft gekregen. Üp 
velerlei gebied is men de andere landen reeds voorbijgestreefd. 
Dat zal men over enkele jaren algemeen moeten erkennen, al trachtte 
men onlangs nog velen kopschuw te maken met praatjes over de slechte 
medische verzorging aan het Karelische front en dergelijke meer. Maar 
evenals de N. R. Crt. ná afloop van de strijd in Finland de kracht 
van het Rode Leger moest toegeven, zijn vliegtuigen moest loven en 
de moed van de soldaten moest prijzen, na maanden lang allerlei 
praatjes te hebben verkocht - evenzo zullen te zijner tijd de praatjes 
over de slechte medische zorg in de Sovjet-Unie moeten vervallen 
voor de constatering van de werkelijkheid, die een steeds snellere 
vooruitgang te zien geeft T 
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DE PROFESSOR 
door 

LANGSTON HUGHES 

Om zeven uur precies stopte een grote wagen voor het Booker 
T. Washington hotel; een blanke chauffeur in uniform stapte er uit, 
ging naar de ingang om naar mijnheer T. Walton Brown, een neger
professor, te vragen. Maar professor stond reeds in de hall te wachten 
met een witte halsdoek om zijn nek en een los over zijn smoldng ge
worpen overjas. Nauwelijks was de chauffeur binnen, of de professor 
trad naar voren. 

"Is dit de wagen van mijnheer Chandler ?" vroeg hij aarzelend. 
"Ja mijnheer," zei de blanke chauffeur tot het zindelijk negertje. U 

bent toch mijnheer Walton Brown ?" 
.. Ja, die ben ik," antwoordde de professor en hij glimlachte en groette 

eventjes. 
De chauffeur opende haastig de deur voor mijnheer Brown, snelde 

daarop naar de auto, opende het portier voor de professor. Een lamp 
binnen in de grote wagen flapte aan en verlichtte de zwarte treeplank. 

De professor strekte zich behagelijk uit op de mollige kussens en 
het dikke tapijt. Geslepen kristallen, met bloemen versierde vazen 
wierpen hun glimlichtjes naar alle zijden. 

Eerbiedig omhulde de chauffeur de knieën van de professor met een 
gevoerde deken, sloot het portier, zette zich achter de voorruit en de 
grote wagen gleed weg. Vanuit de hall van het bescheiden hotelletje 
sloegen enige slecht geklede negers dit schouwspel met ontsteltenis 
gade . 

.. Een hoge omeT" zei een hunner. 
Het scheelde weinig, of bij de bocht van een straat waren drie 

askleurige jochies onder de wagen gekomen. De chauffeur verminderde 
vaart en liet het drieste licht van de koplampen op hun magere botten 
en armoedige kleren vallen. De wagen nam een bocht en sloeg een 
negerstraat in, een troosteloos armoedige buurt met banken van lening, 
bierhuizen, gaarkeukens, kwartjesbioscopen, kapperszaken en andere 
dergelijke inrichtingen. 

Gezeten in deze geriefelijke auto, moest professor, doctor Brown het 
betreuren, dat in alle grote steden, waar hij lezingen hield ten bate 
van zijn college, de hoofdstraten der negerwijken altijd diezelfde grauwe, 
armoedige aanblik aanboden: gaarkeukens, banken van lening, bier
huizen en natuurlijk ook huizen van ontucht, maar dat zag je zo niet 
van buiten. 

De professor wendde zijn blik af van deze onaangename, smerige en 
armetierige straat. Hij keek recht voor zich uit en door de ruit zag 
hij de blanke en waardige nek van de geüniformeerde chauffeur voor 
hem. 

De professor in smoking met zijn bruine gelaat, dat nog bruiner 
leek door zijn wit zijden das, voelde zich behagelijk onder de gevoerde 
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reisdeken, maar toch was hij een beetje ongerust: je kunt nooit weten, 
waar je belandt in de doolhof van een stad, dicht bij de grens der 
zuidelijke staten, vooral in zo'n grote auto bestuurd door een blanke 
chauffeur . 

.. Maar," zei hij bij zichzelf, het is de wagen van de rijke heer Ralph 
P. Chandler en er kan mij niets kwaads gebeuren. De Chandlers zijn 
machtige heren in het middenwesten, evenals in het zuiden. Het zijn 
de finantiële kopstukken van Amerika. Het zijn weldadige heren en 
zij overtreffen door hun welbegrepen edelmoedigheid alles wat tot op 
heden werd georganiseerd. Ook zijn zij machtig op het gebied van het 
negeronderwijs en daarom toch geef ik aan hun uitnodiging gevolg en 
ga hen vanavond bezoeken. 

Toevallig interesseerden de Chandlers zich voor het kleine neger
college, waar de professor les gaf. Zij wilden er een van de belangrijkste 
negercolleges van Amerika van maken en voornamelijk hadden zij 
belangstelling voor zijn stoel voor sociologie. Zij dachten het college te 
verrijken met een stoel voor wetenschappelijk onderzoek en wilden deze 
toevertrouwen aan een man van talent, aan een bevoegd geleerde en 
ook aan iemand van zekere vermaardheid, zoals professor. Want zijn 
.. Sociologie der Vooroordelen" (deze gematigde en toch zo conservatieve 
studie van doctor T. Walton Brown) had de aandacht getrokl{en van 
het Chandler Comité. Een vertegenwoordiger (afdeling philantropische 
instellingen) had hem op zijn college bezocht en een lang gesprek ge
voerd met de professor naar aanleiding van diens boek. De vertegen
woordiger van het Comité was opgetogen vertrokken: de meningen van 
professor kwamen in bijna alle opzichten overeen met die van de 
blanken . 

.. Een merkwaardige, evenwichtige jonge neger, waarop men rekenen 
kan," verklaarde hij in zijn rapport aan het Chandler Comité. 

En nu hadden de machtige heer en mevrouw Chandler, die ver
nomen hadden, dat de professor een reeks lezingen hield in de neger
kerken, hem uitgenodigd om te komen dineren in hun woning in die 
stad, welke gelegen was op de grens der zuidelijl,e staten. Hun wagen 
was hem komen afhalen in het Booker T. Washington hotel, dat uit
sluitend door negers werd bezocht, waar het warme water altijd koud 
was, waar de laden der kasten slecht sloten, waar de professor rillend 
zijn smoking had aangetrokhn en waar de groom, die op een fooitje 
aasde, hem tweemaal gevraagd had, of hij geen kwart liter of een vrouw 
nodig had. 

Maar nu, behagelijk uitgestreld in deze grote wagen, die langs een 
brede boulevard reed, lagen de zwarte, smerige krotten ver achter hem. 
De professor voelde zich gelukkig. Hij had het ellendig gevonden, dat 
de blanke chauffeur hem in dit arme negerhotel was komen halen, dat 
eigenlijk in de hoerenwijl{ lag. Maar niets aan te doen. 

In deze stad nam geen enhl hotel. dat door blanken werd bezocht, 
negers op, hoe ontwikkeld zij ook waren. Zelfs Roland Hayes, vertelden 
de negerkranten, had niet behoorlijk kunnen logeren, zelfs niet, toen 
hij zijn concert gaf. 
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De professor zuchtte bij het zien van de heerlijke grasperken en de 
mooie huizen langs de prachtige hel verlichte boulevard, waar de 
blanken woonden. Na enige tijd sloeg de wagen een hoog genummerde 
straat in, hoewel zij een beetje buiten de stad lag. De huizen ver
dwenen om plaats te maken voor met klimop begroeide muren, voor 
bosjes, voor parken, waarachter men statige woonhuizen, maar ook 
uitgestrekte terreinen vermoeden kon. Kort daarop kwam de wagen 
langs een geplaveide laan, passeerde een portierswoning, reed snel 
door een park vol fonteinen en bomen en hield ten slotte stil voor een 
woonhuis zo groot als een hotel. 

Een bol, opgehangen in een hoge portiek wierp zacht licht over het 
diepzwarte lak en het nikkel van de grote wagen. De chauffeur sprong 
van zijn zetel en opende met eerbiedig gebaar het portier voor de 
negerprofessor. Een Engelse lakei hegroette hem, nam zijn overjas, 
zijn shawl en zijn hoed. Men bracht hem naar een grote salon, waar 
reeds bij de schoorsteen twee mannen en een vrouw in gesprek ge
wikkeld waren. 

De professor aarzelde, daar hij niet wist, wie de heer des huizes was, 
maar mijnheer en mevrouw Chandler kwamen naderbij, stelden zich 
voor, drukten hem de hand en noemden de naam van de andere gast, 
doctor Bulwick, van het gemeentelijk College, dat zoals mijnheer Brown 
zich herinnerde, geen negers toeliet. 

"Heel aangenaam kennis te maken," sprak doctor Bul wiek. Ik ben 
ook socioloog." 

"Ik heb van u gehoord, antwoordde mijnheer Brown beminnelijk. 
De lakei bracht sherry in een zilveren karaf. Men ging zitten, 

en de blanken begonnen beleefd te praten en doctor Brown te onder
vragen over het succes van zijn tournée, zij vroegen hem, of hij over 
zijn publiek tevreden was, of zijn gehoor uitsluitend uit negers bestond, 
of dat er ook blanken onder zijn gehoor waren; of men zich erg voor 
zijn college interesseerde en of er veel giften binnen kwamen. 

Üp zijn beurt begon doctor Bulwiek vragen te stellen over de 
"Sociologie der Vooroordelen", over zijn bronnen, over zijn meesters. 
Hij vroeg ook. of hij dacht, dat het negervraagstuk eens zou worden 
opgelost . 

.. Wij gaan vooruit," antwoordde mijnheer Brown beminnelijk; dat 
antwoordde hij altijd, hoewel hij zich meestal rekenschap gaf. dat hij 
loog. 

"Ja," zei doctor Bulwick, dat is zo. Hier, op ons college zien wij 
dagelijks voorbeelden van rassentoenadering. Verschillende predikanten 
en leraren van negerlycea woonden mijn college bij. 

Wij kregen de indruk, dat zij ontwikkelde mensen waren. 
Doctor Brown kon niet nalaten te zeggen: 
"Maar u hebt toch geen negerstudenten op uw college, niet waar?" 
"Neen, zei mijnheer Bulwick, dat is zeer te betreuren. Dit is een 

van de moeilijkheden hier. Er bestaat geen gemeentelijk college voor 
negers in onze stad en toch vormen zij 40 o/o van de bevolking. 
Sommige van ons denken dat het verstandig is om een tweede college 
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te stichten, uitsluitend bestemd voor onze negers, maar de politici 
beweren, dat er geen geld voor is. En wij kunnen de negers in ons 
college niet opnemen. Dit is voorlopig onmogelijk. Dit is zeer te 
betreuren . 

.. Maar denkt u niet, mijnheer Brown," vervolgde mevrouw Chandler, 
die diamanten armbanden droeg en glimlachte, telkens als zij haar 
mond opende, denkt u niet, dat de negers zich gelukkiger gevoelen 
in hun eigen scholen en dat het voor beide groepen beter is, zich niet 
te vermengen. 

Zonder dat hij het wilde, antwoordde Brown: 
.. Dat hangt ervan af, mevrouw Chandler. Op geen onzer scholen 

heb ik mijn diploma kunnen behalen." 
.. Zeker, zeker, zei mijnheer Chandler, het is niet mogelijk volledig 

hoger onderwijs te ontvangen. Maar wanneer zich uw colleges hebben 
uitgebreid, zoals wij hopen - en trouwens ons comité wil tot hun 
ontwikkeling bijdragen - en als er aan 't hoofd mannen staan zoals u, 
dan zult u niet meer kunnen zeggen: "dat hangt ervan af." 

.. U hebt volkomen gelijk, gaf mijnheer Brown zeer diplomatiek toe, 
want hij dacht aan zijn zending in dit huis . 

.. U hebt volkomen gelijk," zei mijnheer Brown, die ook dacht aan 
de zozeer begeerde stoel voor sociologie: hij zag zichzelf al in die 
stoel en de zesduizend dollar per jaar, die hij ongetwijfeld krijgen 
zou, en de onderzoekingen, die hij kon doen en de boeken, die hij kon 
uitgeven ... U hebt volkomen gelijk," zei mijnheer Brown zeer diplo
matiek tot mijnheer Chandler, maar diep in zijn herinnering leefde het 
beeld van de straat met de kwalijk riekende huizen en van het hotel. 
waar het warme water altijd koud was en van de kerken, die door 
negers bezocht werden waar hij lezingen hield voor eenvoudige drom
mels. die geëxploiteerd werden door begerige predikanten, die hij niet 
durfde te ontmaskeren; en van de scholen der verworpenen, waar de 
negers slechts het uitschot kregen van hetgeen men gaf aan de scholen 
der blanken: minder schoolbehoeften en veel minder geld. Hij dacht 
ook aan de rassenjustitie, die men zag in de zuidelijke staten, waar 
zijn geloofsgenoten altijd werden herecht en waar de blanken altijd 
rechters en juryleden waren - zoals te Scottsboro; en aan alles, wat 
Amerika aan de negers gaf; het was nooit beter, zelfs nooit gelijk 
aan dat, wat men den blanken bood. Maar mijnheer Brown verklaarde: 
U hebt volkomen gelijk, mijnheer Chandler, want alles welbeschouwd 
had mijnheer Chandler geld! 

En zo begon hij in deze geriefelijke salon ernstig met Chandler te 
bespreken, dat het noodzakelijk was de negercolleges uit te breiden en 
te verbeteren, het leven der negers van dichterbij te bestuderen en een 
stoel voor sociologie te stichten in zijn eigen college . 

.. Het diner staat gereed," kondigde de maître d'hötel aan. 
Men stond op om naar de eetzaal te gaan, waar veel bloemen waren, 

licht, tafellinnen en tafelzilver, en waar mijnheer Brown plaats nam 
ter rechterzijde van de gastvrouw. Men spral, over koetjes en kalfjes 
bij de soep, maar toen men bij het gebraad was aanbeland, werd het 
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gesprek ernstig en sociologisch. 
,,De neger mag niet de prooi worden der communisten,' verklaarde 

mijnheer Bulwiek met grote zelfverzekerdheid, terwijl de maître d'hótel 
doperwtjes serveerde. 

"Hij zal het niet worden," zei mijnheer Brown, ik kan u verzekeren, 
dat onze leiders beslist anticommunisten zijn." Hij lwek Chandler aan 
en boog. "Doctor Kelly Milier is anticommunist en doctor Du Bois, 
doctor Hope en doctor Morton, alle hehoorlijh mensen zijn er tegen." 

"Amerika heeft te veel voor de negers gedaan," bevestigde mijnheer 
Chandler, dan dat zij het willen vernietigen. 

Doctor Brown richtte zich even op en boog. 
"In uw "Sociologie der Vooroordelen", sprak doctor Bulwiek be

wonder ik zeer het slot, uw prachtige oproep om zich te houden aan 
de oervormen van de christelijke moraal en aan het eenvoudige begrip 
van de grondstellingen der rechtvaardigheid, die Amerika als grond
slag hebben gediend vanaf zijn schepping. 

"Ja," sprak doctor Borwn en hij boog het zwarte hoofd. Hij bedacht, 
dat hij en zijn familie met behulp van de zesduizend dollar deze zomer 
naar Parijs zouden kunnen gaan en drie maanden lang vergeten, dat 
zij negers waren. 

"Ja, doctor Bulwick, ging hij voort, ik ben even als u ervan over
tuigd, dat wanneer de beste elementen van beide rassen elkaar zouden 
ontmoeten in een christelijke gezindheid, het vraagstuk zou zijn opgelost. 

"Hoe mooi zou dit zijn!" sprak mevrouw Chandler . 
.. En practisch ook, voegde haar echtgenoot eraan toe. Maar om terug 

te komen op uw college - op uw universiteit, zoals u het noemt -
als men deze instelling op peil zou willen brengen, zou u nodig 
hebben ... 

.. Zouden wij nodig hebben ... " sprak doctor Brown, sprekende uit 
naam der directie, ook uit naam der negerstudenten van het Zuiden 
en tenslotte uit zijn eigen naam. Want hij zag zich weer terug, als een 
in lompen gehulde jongeman, op dit college, waar de studie minder 
kostbaar is dan op de gymnasia van het noorden; hij herinnerde zich, 
hoe hij, om toegelaten te worden tot een college voor blanken, twee 
jaar extra moest studeren te Boston; hoe hij 's nachts gewerkt had als 
spoorwegbeambte, en later als kellner, zeven jaar lang, totdat hij zijn 
diploma verwierf; en hoe hij, omdat hij geen werk kon vinden in de 
noordelijke staten, naar het zuiden moest terugkeren om de betrekking 
te aanvaarden, die hij thans had, een betrekking, die een betere toe
komst voor hem opende: zesduizend dollar per jaar, de mogelijkheid 
wetenschappelijke onderzoekingen te verrichten op statistisch gebied, 
die andere jongelui moesten bestuderen alvorens hun diploma te ver
werven. 

"Wij zouden nodig hebben, mijnheer Chandler ... " 
De eisen van het kleine college van doctor Brown schenen Chandler 

onbetekenend toe. En de gezonde en gematigde wijze, waarop mijnheer 
Brown zijn verzoek inkleedde verrukte het weldadige hart der 
Chandlers. 
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De heren Chandler en Bulwiek kwamen overeen, dat inplaats een 
nieuw college voor negers in hun stad te bouwen, het beter zou zijn, 
om vanaf deze dag jonge negers te adviseren naar het uitstekende kleine 
college van het zuiden te gaan, aan welks hoofd een man stond zoals 
doctor Brown, een man van hun eigen ras. 

Bij de koffie spraken zij over het komende schouwburgseizoen, over 
het stuk "De vier heiligen" in drie acten. 

Toen hij het moment geschikt achtte, nam professor afscheid. De 
wagen werd besteld en hij drukte de hand van doctor Bulwiek en die 
der Chandlers. 

De blanken waren verrukt over doctor Brown. Hij las het op hun 
gezicht, net zoals vroeger, toen hij nog kellner was en in de ogen van 
zijn blanke klanten lezen kon, dat de biefstuk en zijn bediening hen 
hadden voldaan . 

.. Zeg aan de directeur van uw college, dat hij weldra van ons horen 
zal. zeiden de Chandlers. Wij zijn van plan iemand bij u te sturen 
om te praten over het uitbreidingsplan. 

En zij groetten en wensten hun gast goede reis. 
Heerlijk gezeten temidden der mollige kussens, zijn knieën in een 

reisdeken gewikkeld, staarde doctor Brown in de wagen, die hem stad
waarts voeren zou, voor zich uit. Hij bedacht, dat hij met zijn zes
duizend dollar per jaar gemakkelijk met zijn hele familie naar Europa 
kon reizen en daar een hele zomer lang vergeten, dat zij negers waren. 
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DE AALSCHOLVER 
VRIJBUITER EN SlAAF 

De aalscholver, zoals de Nederlanders hem noemen, of de phalocrocorax 
carbo, met welke Latijnse naam hij in de boeken over dierkunde wordt 
aangeduid, is een geweldige visser. Hij vist bijna over de gehele wereld 
- in Europa vanaf het Zuiden tot halverwege Noorwegen en Zweden, 
in Azië, in grote delen van Amerika en als trekvogel in Afrika. De 
aalscholver, een van de mooiste vogels, die wij hier in Nederland kennen, 
is op dat vissen uitstekend ingericht. Hij kan, met zijn vleugels en 
roeipoten zwemmend, zich meters ver onder water voortbewegen, zijn 
snavel is stevig en breed. Op het IJselmeer, de Friese meren, de meren 
bij Giethoorn en Wanneperveen ziet men vaak enkele aalscholvers neer
strijken, om enige minuten later ze weer log uit het water te zien 
opstijgen en wegvliegen, met een paling of een andere grote vis in de 
bek. Vissen vangen en vreten, vissen vangen en naar de jongen in de 
nesten brengen, hiervoor is de aalscholver geschikt als geen andere 
van onze Nederlandse vogels. Dat is ook de reden, waarom de aalscholvers 
altijd zo sterk zijn vervolgd. De vissers, die met jaloerse blikken hun 
meren zagen afvissen door tientallen aalscholvers, hebben deze vogels 
gejaagd tot het uiterste. In Europa zijn daarom nog slechts enkele 
nestenkolonies over, waar de vogels ieder jaar terugkomen. In ons land 
liggen de grootste bij Rotterdam (Lekkerkerk) en bij Wanneperveen 
in Overijs,el, aan de rand van het Belter Wijde. Daar broeden - en vooral 
op de laatste plaats - nog steeds honderden aalscholvers. In Duitsland 
zijn nog maar drie kolonies, één in Oostpruisen en twee in Pommeren. 

Zo'n nestenkolonie is een eigenaardig gezicht. Meestal hebben de aal
scholvers hun nesten gebouwd in niet al te hoge bomen. Maar dan soms 
wel 5 of 10 nesten per boom - grote nesten uit takken ruw opgebouwd. 
De bomen zelf zijn door de ieder jaar weerkerende bevuiling door de 
oude en jonge vogels gestorven, de dode takken steken als geraamten 
in de lucht en dienen nog slechts om de grove nesten en de aalscholvers 
te dragen. 

De eieren van de aalscholvers zijn vuilig wit, de jongen zijn even 
v,raatzuchtig als de oude vogels. Vooral in de tijd, dat de jongen in de 
nesten te vinden zijn, is er een voortdurende vlucht van de oude vogels, 
die "leeg" vertrekken en volgeladen weer naar de nesten en de jongen 
terugkeren, soms met een paling nog half uit de bek hangend. Onder ge
weldig gekrijs van de jongen strijken ze op het nest neer en deponeren de 
inhoud van hals en bek op het nest, waar de jongen er gretig op aan
vallen. Vaak vallen enkele vissen over de rand van het nest en blijven 
beneden liggen rotten, waardoor de gehele atmosfeer van gekrijs, van 
uitwerpselen gemengd met rotte vü:;, in ,zo',n kolonie natuurlijk niet 
verbetert. 

Toch zijn de kolonies de plaatsen, waar men de aalscholvers het beste 
van dichtbij kan zien. Buiten op de plassen, rivieren en kanalen zijn 
de beesten erg schuw. Maar als men zich wat verdekt in de buurt van 
de nesten opstelt, zijn ze vrij makkelijk te volgen en zelfs te fotograferen. 
Dan ziet men de schitterende oude vogels. De hals, de borst en de 
buik zijn glanzend zwartgroen, de vleugels en de rug zijn bronsbruin. 
Het oog is weer groen, maar groen als de zee, teF.vijl de snavel weer 
zwart is. Van het harde groene oog loopt een witte bef onder de snavel 
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door. Als men de kop, met de groene ogen, de grote snavel met de 
weerhaak bekijkt en de felheid van de uitdrukking ziet, dan kan men 
bloot en alleen op dit uiterlijk de naam van vrijbuiter al rechtvaardigen; 
een vrijbuiter, een rover, een vervolgde, gehate en gedode. Een vrijbuiter, 
in Europa reeds bijna uitgeroeid. 

Maar zoals de valk, die andere roofvogel, de roofridder van de bossen, 
getemd werd voor de valkenjacht, zo werd en wordt in China en Japan 
de aalscholver eveneens getemd en afgericht om te vissen. Men haalt 
de jonge aalscholvers uit de nesten of vangt ze met lijmstokken. Als ze 
enkele maanden oud zijn, begint het africhten, dat ongeveer een jaar 
duurt. Mnar na dit jaar africhten heeft men ook een tien tot twintig 
jaren een eerste klas visser aan de aalscholver. Een goed afgerichte 
aalscholver kan per uur een twintig tot vijftig vissen vangen. En een 
geroutineerde visser kan tot 12 aalscholvers tegelijkertijd laten vissen. 
De beesten worden in een soort toom gebonden, dat op de rug aan een 
lijn vastzit, terwijl de lijn weer bevestigd is aan een ongeveer drie meter 
lange bamboe. Met 12 aalscholvers aan zijn hengels kan men dus in 
een uur een paar honderd vissen vangen - enkele vissen per minuut. 
En de aalscholvers in hun afgerichte staat zijn wel gedwongen om hun 
buit af te geven, daar zij door ·een ring om hun hals de vissen niet door 
kunnen slikken. Door toom en tuig, door de slavenring om de hals, is de 
vrijbuiter tot een dienstbare slaaf geworden, die na afloop van de vis
vangst met een klein onderdeel van de buit wordt afgescheept. 

Het vissen met aalscholvers is in Ja pan het handwerk van een klein 
aantal vissers, die een besloten gilde vormen, waarin buitenstaanders niet 
worden toegelaten en waarin slechts de meesters het brengen tot het 
hanteren van tien of twaalf aalscholvers tegelijkertijd. Buiten deze gilden, 
die volgens een bepaald ritueel reeds eeuwen lang hun kunstvaardige 
leden opvoeden en waarin het vissen zelf ook steeds op eenzelfde wijze 
geschiedt, zijn er ook in afgelegener bergstreken andere wijzen van vissen 
met aalscholvers. Daar gaat de visser niet met roeiers en een knecht 
in zijn fraaie boot, doch loopt hij alleen tot aan zijn oksels het water in, 
met enkele aalscholvers aan zijn hengels. Daar zijn de vissers ook niet 
aaneengesloten in een aanzienlijk gilde, doch wordt met moeite en zwaar 
werk wat vis gevangen, om de gebrekkige voeding aan te vullen. 

Zo leven in verschillende delen der wereld de aalscholvers - in onze 
streken als vrijbuiters, als concurrenten vervolgd en gejaagd door vissers, 
als zeldzaam wild geschoten door plezierjagers - in Japan als gehals
bande slaven van een exclusief gilde van vissers - in de bergstreken 
van Japan en in China als gewaardeerde helpers van hun meesters, 
zelf nauwelijks meer dan slaven. 
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MULK RAJ ANAND 

DE SCHOENLAPPER EN 
DE MACHINE 

Behalve de schuldloosheid van ouderdom en jeugd, die ons samen
bond, deelden Saudagar, de schoenlapper van het dorp, en ik een 
hartstocht voor de machine. 

Saudagar was natuurlijk alleen geïnteresseerd in één soort machine, 
en wel in de kleine naaimachine, die de dorpskleermaker praalziek 
op de planken vloer van zijn op een hol lijkende werkplaats liet 
draaien, voor het oog van ginnegappende landlieden, die dikwijls vijftig 
mijlen hadden afgelegd van hun huizen door de heuvels, om het 
wonder te zien - een vettig-zwarte handmachine in een kast, versierd 
met een randje van geel-geschilderde bladeren, die met een vrees
wei-kende snelheid als een slijmerige rat aan de eliengten stof knab
belde. Maar ik hield van alle soorten machine' s, die ik opmerkte in 
de stad, waar ik iedere morgen naar school ging: de grote zware loco
motief. wiens poef-poef ik had leren nabootsen, als we in het speel
kwartier treintje speelden, - de fonograaf, waaruit ik eens op een dag 
mijn eigen stem hoopte te vernemen, de auto, waarin mijn vader een 
eindweegs mee mocht rijden met Dalia Sain Das, toen er verkiezingen 
waren, de fiets, waarop "onze ondermeester uit zijn landelijk huisje des 
morgens naar school peddelde, de ingewikkelde massa van schroeven 
en moeren, die hikkend in de machinekamer van het electrisch station 
bij de samenvloeiïng van de twee kanalen lag, en de daverende 
monsters van ijzer en staal. die de katoen en de wol van ons dorp in de 
Dharival-fabrieken tot stof verwerkten. En zelfs van naaimachines had 
ik op zijn minst twee soorten gezien, die er anders uitzagen dan die, 
welke Saudagar kende, en nog een derde, een trapmachine, geschroefd 
aan een stoel met een leren riem er om heen, waaraan ik Baha-oedin, 
de kleermaker in de Grote Bazar van de stad de godganse dag geketend 
zag zitten, en een dergelijk soort rechtopstaande uitvinding, waarbij 

1 
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een van het personeel in de Bhalla-schoenzaken laarzen zat te flikken. 
"Oom Saudagar," zei ik eens tegen de schoenmaker, toen ik niets-

doende bij de deur van de donkere, strooien hut zat, terwijl hij naar , • 
de overzij van de straat staarde, waar Bhagirath de kleermaker het 
handvat van zijn naaimachine met verbazingwekkende snelheid liet 
draaien ... Weet u wel, dat u heel wat tijd verknoeit met het aaneen-
naaien van stukjes leer en het verzolen van de schoenen, terwijl de 
mensen nog klagen, dat u ze slecht repareert en dat het water er door-
heen lekt? U zou net zo goed een machine kunnen krijgen als Bhagi-
rath, zelfs een betere, met een bankje er aan, net als de stoelen, waar 
de Sahibs (= "heren", blanken) op zitten. Ik heh een man gezien 
in de schoenwinkel van Bhalla, die er schoenen op zat te flikken." 

"Is er dan zo'n machine, jongen?" zei Saudagar ongelovig, en toch 
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vaag overtuigd van het feit, zoals al maanden lang eigenlijk sinds 
hij gezien had, hoe de kleermaker zijn machine-in-kist kocht, dat er 
ook machines voor het naaien van leer moesten bestaan . 

.. Ja, oom," zei ik vol geestdrift, want voor mij waren alle machines 
nog dingen, waar je mee spelen kon, inplaats van "wagens, waarop 
de mensheid rijdt." .. Er bestaan schitterende machines in de stad, als 
u maar eens wou komen kijken, maar u steekt nooit een hoofd buiten 
uw hol. Hebt u soms de grote noemaish (tentoonstelling) in Lahore 
niet gezien? Mijn vader vertelt me, dat er een grote laars was uitge
stald, die helemaal door een machine gemaakt was, en dat de mensen 
daar wel verstoppertje in konden spelen." Ik had de wonderen der 
wetenschap in het school-laboratorium en in de straten der stad gezien, 
en wou nu ook maar al te gretig, dat ze in ons dorp zouden opdoemen, 
zo zeer was ik er van overtuigd, dat het moderne boven de oude zeden 
van het platteland verheven was . 

.. Hm, jongen," zei de oude man vriendelijk. ..Ik heb gehoord, dat 
er een machine bestaan moet, die het werk van mijn handen doen kan, 
maar gezien heb ik ze nooit. Sinds ik in de stallen van Thakur Mahan 
Sand zadels, teugels en buikriemen zag, wist ik, dat die door een 
ervarener leerwerker waren gemaakt dan ik. En toen de zoon van den 
landheer mij de zwarten leren schoenen stuurde, die hij in de stad had 
gekocht, om ze te repareren, wist ik, dat ze vast niet door een menselijk 
wezen konden zijn genaaid. Waarachtig 1 ik heb naar die naaimachine 
van Bhagirath zitten kijken en me afgevraagd, of er soms ook zo'n 
uitvinding bestond voor het maken van schoenen. Maar ik ben oud, 
en ik ben al in tien jaar niet meer in de stad geweest. Daarom heb ik 
niet gezien, wat voor machines ze tegenwoordig hebben. Ik moet er 
vast eens een dag naar toe, om dat te zien. Maar ja, ik ben natuurlijk 
te arm, om er een te kunnen kopen. En misschien zou God mijn vingers 
en die van mijn leerjongens verdoemen, en ze helemaal ongeschikt 
maken voor het werk. als ik die machine in gebruik begon te nemen." 

"Maar oom SaudagarT" zei ik, .. ik zeg u, dat u die machine prachtig 
zult vinden, als u ze ziet. En u zult er uitzien als een Sahib, als u op 
het stoeltje zit, dat er aan vastgemaakt is. U hebt dan alleen nog 
maar een strooien hoed nodig, om alles compleet te maken, en dan 
begint U vanzelf te eten en te drinken aan een tafel. Il( WOU, dat mijn 
moeder me toestond, om die gebroken kruik, die we hebben, in een 
stoeltje te veranderen, dan kon ik de voe~bak van de koeien altijd 
voor tafel gebruiken." 

.. Ik ben een paria, jongen," zei Saudagar. "Hoe zou ik het ooit over 
me verkrijgen, om te eten als de Sahibs of op hen te lijkenT En zullen 
de mensen me niet uitlachen, als ze me in een stoel zien zitten werkenT" 

.. Maar die lui hier zijn toch idioot, oom," zei ik. "Zij beschouwen de 
Sahibs ook als paria's, ofschoon de Sahibs zo rein zijn. En deze boeren
lui hebben geen idee van het moderne. Het zijn ouwe paaien, en ze 
leven als dieren. Ossen zijn het. Ze hebben geen voorstelling van een 
nieuw bestaan." 

"Ja, jongen, misschien heb je wel gelijk," zei de oude schoenlapper. 
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.. God heeft het ijzer in de bergen geschapen. Ik denk, dat het zijn be
doeling was, dat we daar machines van maakten." 

.. Ik heb een mooie ijzeren stang op het speelveld gevonden, oom," 
zei ik ... Als u wilt, zal ik u die eens laten zien." 

.. Dat zou ik graag willen, mijn zoon," zei Saudagar inschikkelijk. 
.. En ga nu gauw naar huis. Je vader zou hier eens langs kunnen komen 
en je de mantel uitvegen, omdat je je tijd zit te verdoen op de drempel 
van een paria. Ga maar gauw met je kornuiten spelen." 

.. Ik zal ook een plaatje van die naaimachine voor u meebrengen, 
oom, als u dat wilt," zei ik, in een overmaat van vriendschap, om des 
te makkelijker het voorrecht te kunnen veroveren, om in de werkplaats 
van den schoenlapper rond te mogen scharrelen, want gewoonlijk ont
moedigde hij de kinderen, die zich rondom de deur verdrongen, door 
deze te sluiten en op die wijze zijn eigen zwak,ke ogen te beroven van 
het natuurlijk schijnsel. dat door de kleine opening naar binnen viel. 

.,Goed zo," zei hij, .. goed zo, mijn jongen. Je moet me eens zo'n 
plaatje laten zien, als het kan, ofschoon ik niet goed inzie, wat voor 
nut er in steekt, om iemand een plaatje van een tros druiven voor te 
houden, als hij nooit in staat zal zijn, om de vruchten in werkelijkheid 
te eten." 

Maar de zonderlinge vlam, die maar geen verterende geestdrift voor 
de machine in het hart van de oude Saudagar wilde ontsteken, 
warmde mijn lichaam met de gloed van een nieuwe opgetogenheid, 
want de weerklank van een vooruitzicht dat de oude schoenlapper van 
mijn dorp een nieuwe machine zou bedienen, trilde door mijn brein 
als de stem van een verlangen, dat de vader van mijn gedachten 
geworden was. 

Ik overreedde mijn schoolmakkers, toen we de volgende dag naar huis 
gingen, om op een hoge muur bij het station te klimmen en daar een 
reclamebord naar beneden te halen, dat een Engelse dame voorstelde, 
met een knoetje boven op haar hoofd. die een Singer-naaimachine liet 
draaien, waarvan de vorm op een letter S leek. en bracht die plaat aan 
Saudagar . 

.. Dit, oom," zei ik, "is nu het soort machine, waarvan ik u vertelde 
en zoals u er een hoorde te hebben, maar deze is toevallig voor het 
naaien van stoffen. Maar die voor het naaien van leer, waarop de 
man in de schoenwinkel van Bhalla werl<t, lijkt hier precies op, behalve, 
dat er een dikkere naald in steekt." 

De oude schoenlapper keek naar de plaat met wijd-gesperde ogen, 
en ik kon aan de liefkozende manier, waarop hij over de stalen plaat 
streek, wel zien, dat de kracht van zijn verbeelding vuur ontleende aan 
de voorstelling van die naaimachine, die groter was dan die van Bhagi
rath, die hem reeds zo sterk had doen geloven in de mogelijkheid van 
machines, om leer te naaien, ook al had hij die dan nooit gezien. 

En hij was zo vervuld van de nieuwigheid van het instrument, waar
van ik hem de afbeelding had laten zien, dat hij ons verzocht, om de 
stalen plaat, die we gestolen hadden, in zijn werkplaats te brengen en 
die daar als versiering achter te laten. En hij gaf ons elk een anna 
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(Brits-Indische cent) als loon voor onze moeite. 
Het leek me, dat hij de reclame voor de Singer-naaimachine niet 

enkel als versiering had gehouden, maar omdat hij steeds de afbeelding 
voor ogen wou hebben van het voorwerp, waarop hij zijn hart had 
gezet, en dat hij eens zou willen kopen. En mijn veronderstelling werd 
verstel'kt door het feit, dat hij steeds, als ik nu zijn hutje passeerde, iets 
zei omtrent de naald, die op het plaatje niet al te duidelijk te zien was, 
en over zijn onmacht, om te begrijpen, hoe iemand ooit de gewoonte 
zou kunnen aanleren, om het pedaal te trappen, terwijl men bezig was, 
om iets op de machine te repareren. 

"En dat bankje lijkt zo klein," zei hij. "'t Mag nu wel groot genoeg 
zijn voor de lendi's (lady's) om er op te zitten, maar hoe kan zo'n 
oud grof karkas als het mijne zich daarop nou in evenwicht houden 7" 

"Maak u daar niet druk over," zei i:k, met een nadruk. die nog sterker 
werd door de ernst en de ijver, die ik voelde bij het vooruitzicht, dat 
de schoenlapper van mijn dorpje de handigheid van den man in de 
Bhallawinkel zou kunnen verwerven ... Een beetje oefening en u leert 
de machine beter hanteren dan wie ook, en wat uw bejaard achterste 
betreft, nou, ik heb de dikke Memsahib (vrouw) van de stadsingenieur 
op zo'n soort stoeltje zien zitten op de veranda van haar landhuis, zo 
vriendelijk, zo makkelijk, alsof ze op een paard zat." 

Een blik van verbazing lichtte op in zijn matte ogen, en met de 
tederheid van de deemoed naar me kijkend, gleed zijn hand langs de 
lijnen van de stalen plaat, waarop de afbeelding van de machine in 
zwart en wit op een groene achtergrond was getekend. En daarop sloot 
hij zijn ogen en schudde glimlachend het hoofd, alsof hij overbelast 
was met de extasen, die in zijn brein werkten, waar de toverachtige 
visioenen van zijn persoon, die aan zo'n nieuw wonderding zat te 
naaien, in een dolle werveldans schenen rond te spol<en . 

.. Maar hoe dan ook. mijn jongen, de moeilijkheid is nu maar, om 
aan geld te komen om zo'n machine te kopen," zei de oude man 
daarna met een zucht en vervolgde: "Ik weet niet, hoe ik het bij mekaar 
moet krijgen, en waar ik die machine kopen kan, zelfs al had ik het 
geld, dat ik todh nooit bezitten zal." 

De grimmige scherpte van zijn practische redenering betreffende het 
geld ging mijn vindingrijkheid te boven, want ik had geen idee, hoeveel 
roepijen zo'n machine wel kosten moest en waar Saudagar het geld 
vandaan moest halen, maar natuurlijk stond het adres van de Singer 
Naaimachine Maatschappij, Engeland, onder op de plaat, en ik be
dacht, dat de firma, als ze naaimachines voor stoffen gefabriceerd had. 
ook wel in staat zou zijn, om machines voor leernaaien te mal<en, en 
ik zei: .. Die machines maken ze in Vilayat (Engeland) en je kunt ze 
daarvandaan krijgen, of misschien wel door een tussenpersoon in Lahore 
of Bombay, en misschien zelfs wel in ons district." 

.. Vilayat is verweg," zei Saudagar, "en ik zal nooit van m'n leven 
de zeven zeeën oversteken, zelfs niet als ik naar de hemel ga, want 
ik heb niet genoeg goede daden verricht, om in mijn volgende leven 
het voorrecht te mogen genieten van te kunnen reizen. Wat Lahore 
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en Bombay betreft, als iemand hiervandaan daar naar toe gaat, zullen 
we die inlichtingen laten inwinnen.' ' 

Maar dagen en weken en maanden verstreken, zonder dat iemand 
uit onze buurt naar Lahore, Delhi of Bombay ging, en ik koesterde de 
wanhopige geestdrift voor Saudagar's naaimachine aan mijn hart, tot 
de koele wateren van een rustiger bestaan de scherpe randjes van mijn 
dromen hadden weggeslepen. Ik ging als gewoonlijk des middags naar 
de schoenlapper toe, maar we hadden het zelden meer over de machine. 
en de oude man boog zioh in plaats daarvan over de schoenen, die hij 
flikken moest, streek zich langs de baard, en vertelde me met een 
ondeugend sprankje in zijn blik een verhaal van een of ander monster 
of wild beest, of van de heksenstrehn van een oude vrijster, die ge
storven was, zonder ooit getrouwd te zijn. 

Eens echter, toen ik op het gewone uur op mijn vriendjes stond te 
wachten, tot ze uit hun huizen zouden komen, om op een veldje naast 
Saudagar' s huis te spelen, riep hij mij en zei, met een zonderlinge 
grijns, die als de schrille lach van een gek boven de gewone stilte van 1 ~ 
zijn glimlach rees: .. Kom eens hier, jongen, en raad, wat er ge-
beurd isT" 

.. Wat dan?" vroeg ik, eerst wel wat ontdaan, maar daarna kalm 
wordend bij de gelukkige gloed in zijn ogen en het gevoel, dat de 
oorzaak van Saudagar' s blijdschap op een of andere wijze verbonden 
was met onze machineplannen . 

.. Je weet, jongen, dat Dalia Sain Das, de notaris en .katoenkoopman, 
voor zaken naar Vilayat is gegaan. Welnu, hij vroeg me, om een paar 
met goud bewerkte schoenen te maken, die hij als geschenken aan zijn 
klanten aan de overzij van de. zee wil geven. Toen hij ze kwam halen, 
vroeg hij me beleefd, of hij iets voor me kon doen op zijn reis. En ik 
vroeg hem, om voor mij een machine mee te brengen, waarop ik leer 
kan naaien. Hij was heel aardig en zei, dat hij gaarne zo'n machine 
voor me wilde brengen. En wat meer is, hij wilde, omdat hij wel weet, 
dat ik een arm man ben, die machine niet ineens belwstigen 
kan, alles vooruit ·betalen en mij de machine geven, om die bij stukjes 
en beetjes af te betalen, net als een soort lening, met een kleine rente 
er bij. Nu krijg i'k deze brief van het station en de munshi (beambte) ' 
heeft die aan mij voorgelezen en zegt, dat het een bewijsstuk is, dat 
de naaimachine door Dalia Sain Das uit Vilavat is verstuurd en dat 
het ding nu in de loods van de spoorweg ligt. Het heeft God dm 
behaagd, om mij de machine ten slotte toch te bezorgen. Ik ga aan 
alle leden van mijn kaste gesuikerde pruimen uitdelen, om de bizondere 
gebeurtenis te vieren, als de machine aankomt, en voor jou maal, ik 
een paar angrezi (Engelse) schoenen, omdat jij me alles omtrent de 
machine hebt verteld." 

Ik klapte van blijdschap in mijn handen, haalde enkele keren snel 
adem, en riep: .. Reusachtig! geweldig!" en begon in mijn vreugde een 
wilde rondedans, als voelde ik reeds het rhythme van de wondermachine 
en het rondwentelen van de miraculeuze wielen, die mysteriën be
lichaamden, die niet alleen een triomf van de wetenschap, maar bovenal 
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een schitterend stuk speelgoed vormden. En natuurlijk maakte ook 
Saudagar's aanbod, om een paar angrezi schoenen voor te maken, 
waarom ik mijn vader al jarenlang had gesmeekt, mij uitzinnig van 
puur geluk, want ik voelde, dat ik in de achting van al mijn kameraden 
zou stijgen, door schoeisel te dragen, dat alleen de Sahibs en de rijke 
mensen bezaten. 

"Wanneer krijgt u de machine nu, oom?" vroeg ik gretig. 
,,Ik ga ze morgen halen, mijn zoon," zei hij. "Na elf jaar ga ik dus 

weer eens naar de stad." 
"Als u dan in de stad komt, ga dan eens naar de schoenmaker in 

de Bhallawinkel en vraag hem om raad, hoe de machine werkt." 
"Dat is een goed idee," zei Saudagar. ..Ja, dat zal ik zeker doen. 

En omdat jij zo goed voor me bent geweest, jongen, ga ik je nu de maat 
nemen en begin ik jouw schoenen het eerst op die machine te naaien." 

Ik had graag nog een poosje bij Saudagar blijven staan praten over 
de mogelij,kheden van het nieuwe wonder, als mijn vriendjes me niet 
met klem hadden geroepen, maar die namiddag was ik te zeer in beslag 
genomen door wat er in mij omging, om behoorlijk mee te spelen en 
des nachts kon ik niet in slaap komen door pure opwinding, dat ik 
de glorie delen zou, de oude schoenlapper op een idee te hebben 
gebracht. 

De volgende dag na schooltijd rende ik meteen naar Saudagar' s 
werkplaats, en jawel. zo werkelijk als de kleuren van mijn droom, ja, 
nog werhlijker, omdat alles tastbaar was, stond de machine voor me, 
terwijl de oude schoenlapper op het bankje zat, dat er aan bevestigd 
was, en een stuk leer naaide met zweetdruppels op zijn voorhoofd zo 
dik als pupillen, omringd door een aantal mensen van hoge en lage 
kaste, die in het hutje waren gedrongen, om de hekserij te aan
schouwen. 

"Kom maar, jongen," zei Saudagar, zijn ogen opslaand en een wolk 
van bedorven binnenhuisadem uithijgend, "dit is het bovenstuk van 
de schoenen, die ik voor jou ga maken, daar jij de eerste vruchten van 
mijn aankoop zult plukken." 

Ik glimlachte links en voelde toen een plotselinge aandrang, om het 
wonderbaarlijke nieuwe voorwerp aan te raken, dat precies op de 
Singer-machine leek. die ik op .het plaatje had gezien, behalve dat 
er om het bovenstul{ geen kastje zat, maar een soort aambeeldje, waarin 
de naald als een pijl op en neer ging en met de katoendraad, die er 
in het oog stak. het leer doorprikte. Maar ik beheerste mijn kinderlijk 
verlangen, daar Saudagar juist op dat ogenblik de mensen op zij 
duwde, die ooi{ naderbij drongen, om de machine aan te raken, en 
vroeg alleen: .. Wanneer zijn ze klaar, oom?" 

.,0, zo langzamerhand krijg je ze," zei Saudagar. ,.Ik zal ze wel 
maken in de vrije tijd die ik overhoud, want ik moet verder zien, om 
veel werk klaar te hijgen en het geld af te betalen, dat ik Sain Das 
voor deze machine schuldig ben; morgen komt hij terug." 

Mijn bezoeken aan de werkplaats van de schoenlapper werden steeds 
veelvuldiger, e~ ik kon me zelf tegenover mijn ouders steeds veront·· 
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schuldigen door te zeggen, dat ik naar de paria-wijk ging, om te zien, 
hoe de schoenen, die Saudagar beloofd had voor mij te zullen maken, 
opschoten. En daar mijn oude Indische schoenen, die van ruwe huid 
gemaakt waren, begonnen te slijten, en mijn ouders me een paar nieuwe 
hadden moeten kopen, als Saudagar mij het geschenk niet beloofd had, 
mocht il, altijd gaan en er net zo veel tijd verknoeien als ik zelf maar 
verkoos. 

Saudagar had in de eerste paar dagen een patroontje van siersteken 
toegevoegd aan de schoenen, die hij van plan was, voor mij te maken, 
maar daarna had hij ze als een soort reclame bij de deur van zijn 
hol opgehangen, en was hoofdzakelijk doende met het afleveren van 
tientallen Indische schoenen, om de rente op te brengen, die niet minder 
dan vijftien percent bedroeg op de som van duizend roepijen, die 
volgens het zeggen van Sain Das de lwopsom van de machine uit
maakten, verhoogd met transport- en douanekosten. Elke keer, als ik 
kwam, nam de oude man het proefpaar op, bekeek het met een uit
drukking van volledige zelfinkeer en zei: .. Wel. m'n jongen, ik denk. 
dat ik de volgende week maar eens met de bekleding zal beginnen, 
en dan moet ik Majitha nog wat leer voor de zolen en de hal,ken 
laten halen. Of heb je liever rubberzolen?" 

.. Nee, ik wil graag Ieren zolen en rubberhakken, oom," zei ik, van 
mijn aanvankelijke teleurstelling over de aanhoudende onvoltooidheid 
van de schoenen overgaande tot een plotselinge blijdschap . 

.. Nee, beide kun je niet dragen, mijn zoon," zei Saudagar vriendelijk. 
,,Ik wil een nieuwe mode invoeren," zei ik. 
.. Maar, mijn zoon, laat ik eerst een gewoon paar voor je maken," zei 

de oude man, .. en dan later ... " 
.. Wanneer zijn ze nou echt klaar?'' vroeg ik hem nogal ongeduldig . 
.. Morgen, bij de genade Gods, morgen zal ik er iets aan doen ... " 
Maar morgen en morgen en morgen I,wam en ging voorbij, en mijn 

oude Indische schoenen waren volkomen versleten en utigerafeld. ik 
liep barrevoets van en naar school. en verwenste zowel mîjn ouders, 
omdat ze mij geen nieuw paar angrezi-schoenen kochten als Saudagar, 
omdat hij het paar niet afmaakte, dat hij me had beloofd. 

Ik was me er niet van bewust, dat mijn ouders arm waren en geen 
nieuw paar Engelse schoenen konden betalen, daar ik te koppig was, 
om een paar goedkope Indische te willen hebben, en evenmin begreep 
ik, dat Saudagar' s werk met huid en 1haar was verkocht aan Saiia 
Sain Das, vanwege het geld, dat deze de schoenlapper had voorge
schoten, om de machine te kopen. En ik had van alles genoeg . 

.. Laat mij dan toch een paar schoenen voor je kopen zoals je oude," 
zei mijn moeder tegen me . 

.. Nee," antwoordde ik halsstarrig, .. ik wil Engelse schoenen en u 
hoeft zich er niet druk over te maken, want Saudagar maald ze 
voor me. 

Maar ik had het geloof. dat bergen had kunnen verzetten, toen 
Onze Lieve Heer ingreep. Saudagar, de oude schoenlapper, werd ziek 
en kon dagenlang niet werken, en toen hij weer van het ziekbed ver-
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rees, moest hij hopen schuld afdoen en zo hard werken aan alle gewone 
reparaties, dat hij zelfs geen tijd had om te denken aan de schoenen, 
die hij met zoveel liefde had gesneden en waaraan hij de eerste steken 
had genaaid. En als men in aanmerking nam, dat hij nog niet in staat 
was geweest, om zelfs de achterstallige rente van de kosten der machine 
af te betalen, dan was er al heel weinig kans meer op, dat hij het 
werkje ooit voor me zou kunnen voltooien. 

Ik keek naar de oude man, die over de machine gebogen zat, en 
geduldig zwoegde, terwijl het zweet van zijn gezicht langs zijn hals 
en vandaar op de grond neerstroomde, en ik voelde me genoodzaakt, 
om hem niet langer met mijn gevraag lastig te vallen. En de men
geling van wrok en medeliJden, die ik voor de oude man voelde, ver
vormde zich tot een gevoel van haat jegens de machine, want terwijl 
die daar zo hard, star en onwrikbaar stond, leek het, alsof ze een 
slagboom vormde tussen de schoenlapper en mij, - het ding, dat zijn 
eigenbelang zo zeer had opgevoerd, dat het geen steek meer op een 
schoen kon doen, of het moest er voor worden betaald. En terwijl 
Saudagar zo aan de raderen van de noodlotswagen gekluisterd zat, 
werd hij ook terughoudender, alsof hij zich over zichzelf moest bukken, 
om zijn eigen bloed te drinken uit zijn zwijgend hart, en de hartelijk
heid en gloed van zijn gewone manier van doen verdween achter een 
bleek. omschaduwd gezicht, dat altijd donker en vettig was door een 
laag vuil op zijn met zweet bedekte baard. En nog steeds hingen de 
reclame-schoenen van Engelse snit, die voor mij bestemd waren, onaf
gemaakt, terwijl hij en zijn helpers als gekken werkten, om de schuld 
op de madhine af te kunnen betalen. 

Ik rukte de wortels van de hoop volledig uit mijn hart, en bezocht 
Saudagar' s werkplaats slechts zelden meer, daar ik dacht, dat hij me 
wel eens aan zou roepen, als het verwijt van zijn onvervulde belofte 
hem noopte, om mijn schoenen af te maken. 

Maar die dag kwam nooit. Want uitgeteerd door de vermoeienis, 
om veel meer schoenen af te moeten leveren, dan hij in zijn hele leven 
gestikt had, om de schuld maar te kunnen voldoen, uitgemergeld door 
het zweet, dat als het sap van zijn leven uit zijn lichaam gezogen 
werd, viel hij op een avond dood neer, nadat hij juist de religieuze 
verzen gesproken had: 

.. De dagen van uw leven gaan voorbij, 
En ge hebt uw rekening met God niet vereffend." 

In de vormloze woestenij van mijn denken voelde ik de lichamelijke 
pijn van stilzwijgende schuld, daar ik wist, dat ik tot op zekere hoogte 
de oorzaak van zijn verhaaste dood was geweest. Als ik toen maar 
geweten had, dat het niet voldoende was geweest voor Saudagar en 
zijn leerlingen, om van de ~achine te houden en er op te werken, 
maar er zelf heer en meester over te zijn, dan zou ik makkelijk het 
praatje hebben kunnen weerleggen, dat er in het dorp rondging, waar 
de mensen elkaar vertelden, dat Saudagar vermoord was door de 
duivel. die zich in de machine had verstopt. 
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LA VOlSIER 
Het vorig jaar heeft Frankrijk de 150ste verjaardag van zijn grote revolutie 

herdacht. Men kan niet zeggen, dat de Franse heersers dit op zeer waardige 
wijze hebben gedaan, immers datzelfde jaar is uitgekozen om aan de grote ver
overingen die deze omwenteling op politiek gebied heeft gebracht, zo veel moge
lijk een einde te maken. Nog in een ander opzicht heeft er aan deze herdenking 
het een en ander ontbroken. De grote wetenschappelijke vooruitgang, die deze 
revolutie vergezelde, gedeeltelijk voorafging en in menig opzicht in de hoofden 
der mensen voorbereidde, heeft maar weinig aandacht gehad. De ideeën van de 
Franse materialisten uit de 18e eeuw heeft men min of meer weggemoffeld; men 
heeft als het ware bij stilzwijgende overeenkomst het feit doodgezwegen, dat 
in dat tijdperk ook zware boeien van de geest werden geslaakt. We willen 
daarom dit keer eens wat aandacht besteden aan een van de grootste figuren, 
die op dit terrein werkzaam is geweest: Lavoisier. 

Antoine Laurent Laveisier zelf kan men niet een zoon van de Franse revolutie 
noemen, men kan hem ook in politiek opzicht geen revolutionair noemen. Immers 
zijn grote ontdekkingen deed hij grotendeels voor het Franse volk tot de be
slissende aanval op de oude vormen onderging, terwijl hij zelf steeds een trouw 
dienaar van het oude bewind was geweest. Toch passen zijn denkbeelden zo 
geheel in het kader van deze grote maatschappelijke beweging en hebben ze zo'n 
bevrijdende werking geoefend op de gehele wetenschappelijke wereld in zijn eigen 
tijd en nog lang daarna, dat men met recht Lavoisiers werk tot de grote vruchten 
van de burgerlijke omwenteling mag rekenen. 

Lavoisier, die in 1743 als zoon van gegoede ouders te Parijs werd geboren, 
kreeg een zeer zorgvuldige opvoeding en kwam reeds vroeg in aanraking met 
tal van grote natuurkundigen uit zijn tijd. Al reeds op betrekkelijk jeugdige 
leeftijd in 1763 hi«.>ld hij zich bezig met weerkundige studies, óok het tekenen 
van kaarten beoefende hij. Allengs echter wendde hij zich tot het wetenschap
pelijke gebied, waar hij de grootste triomfen zou vieren. We bedoelen de schei
kunde, waarvan hij in menig opzicht de grondslag legde en welke hij tot een 
zelfstandige tak van wetenschap, naast de natuurkunde, maakte. 

Om zijn werk ten volle te kunnen waarderen zullen we ons eerst moeten 
bezighouden met de ideeënwereld, waarin de geleerden op dit gebied vertoefden 
ten tijde, dat Laveisier op het toneel trad. 

De Griekse denker Aristoteles had een stelsel van natuurbeschouwing opgesteld, 
waarbij aan vier elementen, te weten water, lucht, aarde en vuur een allesover
heersende plaats was ingeruimd. Deze vier elementen, grondeigenschappen als het 
ware, waarin men het gehele natuurlijke bestel dacht opgesloten, hebben het 
denken van de alchemisten der oudheid en Middeleeuwen geheel beheerst. Men 
heeft er nog in de loop van de tijd andere aan toegevoegd zoals "b.v. het 
kwikzilver, de zwavel en het zout; onveranderd bleef echter het systeem, waarbij 
men de grote verscheidenheid van verschijnselen en eigenschappen der stoffelijke 
wereld trachtte te verklaren door de combinatie van een klein aantal elementen, 
die als het ware een aantal eigenschappen als vloeibaarheid, vochtigheid, vluch
tigheid, metaalachtig uiterlijk, vuurbestendigheid, hitte enz. symboliseerden. De 
elementenleer van Aristoteles was door tal van proefnemingen reeds voor Lavoi
sier van alle kanten aangetast en men voelde de onhoudbaarheid algemeen; men 
hanteerde haar echter en leefde in haar ban, omdat men geen nieuwe, meer 
omvattende theorie bezat. Slechts op een punt beschikte men daar wel over. 
Dat was op het terrein van de verbrandingsverschijnselen. Hier had George 
Stahl in het begin van de 17e eeuw de zogenaamde phlogistontheorie opgesteld, 
welke veronderstelde, dat wanneer een stof verbrandde of wanneer een metaal 
zich door verhitting aan de lucht bedekte rdet een roestlaag, dit veroorzaakt 
werd doordat een denkbeeldige stof, het ,.phlogiston", uit de verbrande stof of 
het metaal ontsnapte. 

Stahl nam dus aan, dat dit phlogiston, deze vuurstof zoals men het zou kunnen 
noemen, in alle brandbare stoffen, zoals kool, hout, vet, zwavel, olie enz. evenals 
in de metalen van te voren aanwezig was. Dit is des te merkwaardiger volgens 
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onze wijze van denken, omdat het hem anderzijds zeer wel bekend was, dat 
bijvoorbeeld lood of tin als het aan de lucht verhit wordt (waardoor loodmenie 
respectievelijk tinas ontstaat) zwaarder wordt. 

Deze theorie, welke een aantal verschillende verschijnselen samenvatte onder 
één gezichtspunt en dus als een scheikundige theorie in de moderne zin van het 
woord moet worden beschouwd, werd door Stahls tijdgenoten en nakomelingen 
algemeen aanvaard. 

Het is nu Lavoisiers grote verdienste, dat hij van de Aristoteliaanse denk
wijze niet een nieuw stuk heeft afgeknaagd, maar haar de laatste beslissende slag 
toebracht, en daarmee tevens de phlogistontheorie weerlegde en ophief door aan 
te tonen, dat ze de verschijnselen op hun kop stelde. 

Volgen wij hem dus in het kort bij zijn proeven. Het eerste grote probleem, 
dat hij aanvatte was de verhitting van metalen in aanwezigheid van de lucht. 
Hij herhaalde een van vroeger bekende proef. waarbij tin in een gesloten vat 
werd verhit, en toonde aan, dat het vat met zijn inhoud niet zwaarder werd, 
wanneer men het maar steeds gesloten hield. Eerst wanneer men het opende 
en dus nieuwe lucht kon toetreden werd het zwaarder. Reeds dit eerste experi
ment wekte twijfel bij hem op aangaande de juistheid van de phlogistontheorie, 
immers het toonde aan, dat bij de omzetting van tin in tinas niet een stof uit 
het metaal ontsnapte, maar integendeel het metaal een deel van de lucht in zich 
opnam. De methode, die hij hier aanwendde, is kenmerkend voor zijn werk
wijze; hij keek niet alleen naar wat er gebeurde, hij mat de verschijnselen. Hij 
beschouwde ze niet slechts van de qualitatieve zijde maar poogde ze ook quan
titatief te volgen. Lavoisier is zeker niet de eerste geweest, die de weegschaal 
bij zijn scheikundige proeven gebruikte, hij is echter wel de eerste, die haar 
als het chemische meetinstrument bij uitstek aanwendde. 

Zijn volgende grote ontdekking is het feit, dat slechts een deel van de lucht 
geschikt is om door metalen te worden opgenomen en dat zij een ander deel 
bevat, dat de metalen onaangetast laat. 

Men moet over deze ontdekking vooral niet gering denken. Tegenwoordig is 
het zo algemeen bekend, dat de lucht een mengsel is van verschillende gassen, 
dat men het min of meer als vanzelfsprekend beschouwt. In Lavoisiers tijd werd 
de lucht echter nog als een en ondeelbaar opgevat, als een element, een laatste 
bouwsteen van de stof, en alleen het opperen van de mogelijkheid dat dit niet 
zo was, verwekte al een storm van verontwaardiging, alhoewel reeds verschil
lende geleerden lang voordien een zelfde gedachte hadden verkondigd. 

Lavoisier dus toonde onomstotelijk aan, dat de lucht uit een deel was samen
gesteld, dat actief optrad bij de verkalking van de metalen (welk deel hij later 
zuurstof zou noemen) en een deel, dat in dit proces geen aandeel nam en onver
anderd bleef, dit deel noemde hij stikstof. Zoals bekend, zijn deze namen tot op 
de huidige dag in zwang gebleven. Hij ging vervolgens verder en ontleedde 
niet alleen de lucht in haar bestanddelen, maar gaf de proef op de som door 
haar uit de samenstellende delen op te bouwen. De zuurstof was namelijk reeds 
eerder door de Engelsman Priestley ontdekt, deze had er echter geen juist 
begrip van gehad, wat hij eigenlijk in handen had. Laveisier nu toonde aan, 
dat hij door zuurstof en stikstof in de vereiste hoeveelheden te mengen, een gas 
kreeg, dat in eigenschappen geheel overeenstemde met de gewone lucht die wij 
inademen. Het eerste element van Aristoteles was van zijn karakter als zodanig 
beroofd. 

Een volgende grote ontdekking was, dat wanneer een stof verbrandde, het
zelfde deel van de lucht, dat bij de metaalverkalking actief een rol speelde, ook 
hier werkzaam was. Laveisier kwam tot de gevolgtrekking, dat bij de verbranding 
van koolstof zich een deel van de lucht met de kool verbond tot een gas, dat 
men wel reeds kende, maar in welks natuur men geen inzicht had. Wederam 
toonde hij aan, dat er hierbij uit de kool niets ontsnapte, maar dat integendeel 
een deel van de lucht door de kool werd opgenomen. Het ontstane gas noemde 
hij koolzuur. Grote verbazing wekte hij vervolgens met zijn proef, waarbij hij 
diamant door middel van een heel groot brandglas in de lucht verbrandde en 
aantoonde, dat het ontstane gas hetzelfde koolzuur was; hij trok hieruit de juiste 
conclusie, dat diamant uit zuivere koolstof bestond. 
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Zijn proefnemingen vervolgens uitstrekkende tot andere brandbare stoffen vond 
hij, dat bij de verbranding van zwavel respectievelijk fosfor, tot zwavelzuur en 
fosforzuur wederom hetzelfde deel van de lucht de actieve rol vervult, en het is 
naar aanleiding van deze proeven, dat hij dit deel oxygenium doopt (d.w.z. de 
stof die de zuren doet ontstaan, of in het Hollands zuurstof). 

Al zijn waarnemingen leidden Lavoisier tot het definitieve besluit, dat er noch 
bij de verbranding, noch bij de verkalking van de metalen, noch bij de adem
haling van mens en dier (waarvan hij aantoonde, dat het een proces was gelijk
soortig aan de verbrandingsverschijnselen) sprake was van de ontsnapping van 
een .. vuurstof' of phlogiston, maar integendeel van de opneming van zuurstof. 
Steeds weer was het de weegschaal waarmee hij dit aantoonde. Zijn inzichten 
vonden overigens lang niet overal een hartelijke ontvangst. Integendeel. onder
zoekers wier ontdekkingen en proefnemingen Lavoisier aanwendde om zijn eigen 
theorie te staven, hielden hardnekkig aan de oude phlogistontheorie vast, hoe
zeer ze daardoor ook in tegenstrijdigheden verstrikt raakten. Er vond een felle 
strijd plaats en Lavoisier bleek niet op zijn mondje gevallen. In een van zijn 
geschriften heet het: 

.. De scheikundigen hebben van het phlogiston een vaag beginsel gemaakt, dat 
niet nauwkeurig omschreven is en dat dientengevolge zich aanpast aan alle uit
leggingen, waarin ze het willen betrekken. Nu eens heeft het Z\\aarte en dan 
weer niet; nu eens is het het vuur zelve, dan weer is het het vuur gecombineerd 
met het element aarde; nu eens gaat het door de poriën van een vat heen, 
dan weer zijn deze ondoordringbaar ervoor. Het verklaart tegelijkertijd... de 
doorschijnendbeid en de troebelheid, de kleuren en de afwezigheid van kleur: het 
is een ware Proteus 1 ) die iedi!r ogenblik van gedaante verwisselt." 

In een vroeger geschrift van zijn hand heette het: 
.. Wanneer men het (phlogiston) aanneemt, vervalt men in een menigte tegen

strijdigheden; de scheikundigen bedienen er zich van, telkens wanneer ze het 
nodig hebben, en ze laten het links liggen, wanneer het in strijd is met de .door 
hen opgestelde beginselen; ze hanteren het naar willekeur, het is hun wissel
geld ... Ze maken het tot grondslag van de geur, de kleur, de smaak, de vluchtig
heid, de smeltbaarheid, de oplosbaarheid enz. enz." 

Langzamerhand wonnen Lavoisiers denkbeelden echter veld, verwoede tegen
standers wist hij te overtuigen, hoewel natuurlijk niet alle, zo bleven de Engelsen 
Priestley en Cavendish, die door hun ontdekkingen zoveel hadden bijgedragen 
tot de ontwikkeling van de nieuwe theorieën, tot hun dood aanhangers van de 
phlogistontheorie. Met de weerlegging van de phlogistontheorie was opnieuw 
een uit de reeks van oude elementen, het vuur, als zoodanig ten val gebracht. 

Een derde zou volgen. We bedoelen het water. Ook dit was tot nog toe als 
een enkelvoudige stof beschouwd. Door het werk van verschillende geleerden was 
dit echter twijfelachtig gemaakt. Cavendish deed de beslissende proefneming, 
doordat hij aantoonde, dat bij de verbranding van waterstof (een kort voor die 
tijd ontdekt gas) water ontstond, in zo grote hoeveelheid, dat dit niet aan toe
vallig aanwezig vocht geweten kon worden. Hij had echter niet het juiste inzicht 
in het door hem ontdekte. Wederom was het Lavoisier, die als reeds vaak 
tevoren uit door anderen ontdekte feiten het juiste inzicht putte. Hij ontdeed het 
water van zijn stralenkrans, verklaarde het tot een samengestelde stof evenals 
de zuren, de metaaloxyden enz. Tegelijkertijd haalde hij een minder mooi stukje 
uit, door de ontdekking zelve van Cavendish voor zich op te eisen. Dit doet 
echter aan de grootte van zijn theoretisch inzicht niets af. Ook hier wendde hij 
zijn allengs tot een vaste methode uitgewerkte weegproeven aan, en bewees 
hij, dat het gewicht van het ontstane water juist gelijk was aan het ge
zamenlijke gewicht van de verbrande waterstof en de voor de verbranding ge
bruikte zuurstof. 

En hiermee komen we op een nieuwe ontdekking van Lavoisier. Hij kwam 
namelijk aan de hand van zijn proefnemingen, waarbij hij voortdurend de weeg
schaal toepaste, tot de gevolgtrekking, dat hij alle scheikundige veranderingen 

1) Proteus, de zoon van Poseidon. De Grieken kenden deze godheid het ver
mogen toe in verschillende gedaanten te kunnen overgaan. 



LA VOlSIER 

het totaalgewicht van de reagerende stoffen gelijk bleef. Nu is het een reeds 
bij de eerste Griekse materialisten op de voorgrond tredende stelling, dat de 
materie eeuwig en onvernietigbaar is. Lavoisiers bekende uitspraak: .. Rien ne 
se perd et rien ne se crée" (Niets gaat verloren en niets wordt geschapen) is 
dan ook op zichzelf niet oorspronkelijk. Hij heeft echter aan de oude stelJing 
der filosofen een grondslag in de werkelijkheid gegeven, van een filosofische 
speculatie maakte hij haar tot een aan de practijk getoetst beginsel. 

Niet aileen dat hij het oude elementenbegrip voorgoed van zijn kroon be
roofde. Hij stelde ook een nieuw begrip ervoor in de plaats. Voortaan zou in 
de scheikunde die stof voor een element gelden, welke niet door scheikundige 
bewerkingen verder te ontleden was. Koolstof, zwavel, zuurstof, waterstof, die 
gewone metalen zoals lood, zilver, tin enz. behoren hiertoe. Zodoende zag 
Laveisier in het ontleden, de analyse, de grondbewerking van de scheikunde, 
hoewel hij bij tijd en wijle de opbouw, de synthese van de verschillende schei
kundige verbindingen niet verwierp. Deze laatste diende echter steeds als proef 
op de som. Dit is een beperktheid van zijn inzichten, die thans niet meer 
geldt; in Lavoisiers tijd was ze echter noodzakelijk om tot een orde in de 
chaos te kunnen komen. 

Nog op tal van wetenschappelijke gebieden heeft Laveisier zijn licht laten 
schijnen. Zo deed hij de eerste poging om chemische formules te gebruiken en 
een chemische vergelijking op te steiien, daarmee de grondslag leggende voor 
de uitdrukkingswijze der scheikundigen, die voor de buitenstaander veel van 
een geheimtaal heeft, de scheikundigen zelf echter een hoop gemak en inzicht 
verschaft. 

Aan het werk van de Commissie voor de VaststelJing van de Maten en 
Gewichten nam hij een zeer groot aandeel. De meter en de gram als de inter
nationale eenheden van lengte en gewicht, die ook thans nog gelden, hebben 
wij aan deze grootse schepping der Franse Revolutie te danken. 

Laveisier is verder de doopvader van de meeste scheikundige verbindingen, 
d.w.z. de namen der elementen in moderne zin en verbindingen zijn of door 
hem gegeven, zoals b.v. zuurstof, waterstof, koolzuur, enz. of ze zijn volgens 
het door hem opgestelde schema later gevormd. 

Het particuliere leven van onze held is minder groots van aanzien dan zijn 
wetenschappelijke verrichtingen. Hij was zoals gezegd van gegoede ouders. Van 
zijn moeder erfde hij een groot vermogen en hij verstond het uitstekend dit te 
beheren en te vermeerderen. Bovendien was hij sinds 1768 aangesteld bij de 
inning van de pachten, waar hij tot een hoge rang opklom en zich uitstekend 
wist te verrijken ten koste van de boeren. Verder was hij .,Régisseur des 
poudres" (d.w.z. opzichter bij de kruitfabricatie) zowel onder het regiem der 
Bourbons als in de eerste jaren na de Revolutie. Daar hij zich na de Revolutie 
bij de Girondijnen had aangesloten, werd hij in 1794 tegelijk met vele andere 
aanhangers van deze richting terechtgesteld. Lavoisiers vrouw, dochter van zijn 
colJega-pachtinner Paulze, heeft een werkzaam aandeel gehad in zijn weten
schappelijke ontdekkingen; zij hielp hem in zijn laboratorium, dat een centrum 
van de wetenschap in die tijd was, noteerde zijn waarnemingen en ilJustreerde 
zijn boeken. Na zijn dood gaf ze zijn nagelaten werken uit en hield de traditie 
van het huis als wetenschappelijk centrum hoog. 

Wanneer men in het kort zou wilJen zeggen waarin de kern ligt van Lavoisiers 
wetenschappelijke werkzaamheid, dan kan men deze als volgt samenvatten. Hij 
heeft voor het eerst een duidelijke scheiding gemaakt tussen de materie en 
haar bewegingsvormen. Hij heeft in het gewicht de maat van de stof gevonden 
en kon daardoor de onveranderlijkheid van haar hoeveelheid volgen in en tijdens 
al haar bewegingen en vormveranderingen. 

Overigens is hij zich zelf niet geheel bewust geweest van de draagwijdte zijner 
theorieën: Terwijl hij de oude elementen van Aristoteles, die als symbolen van 
de verschilJende toestanden der materie beschouwd moeten worden, van hun 
troon stootte door aan te tonen, dat ze niet enkelvoudig, niet elementair m'lar 
samengesteld waren (zoals het water en de lucht) of in het geheel niet bestonden 
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(zoals het phlogiston), voerde hij langs een achterdeurtje weer andere in. In 
de lijst van enkelvoudige stoffen, die hij opstelde en waarop b.v. voorkomen, 
de verschillende metalen, zwavel, fosfor, koolstof enz. (die stoffen dus. welke 
wij tegenwoordig gewoon zijn elementen te noemen) vindt men ook de volgende 
"onweegbare stoffen": de warmtestof. de lichtstof. de electrische stof, de magne
tische stof. Deze "onweegbare stoffen" of imponderabilia zijn in werkelijkheid 
geen "stoffen" maar bewegingsvormen van de materie. 

De invloed van Lavoisier op zijn tijdgenoten en het nageslacht is zo geweldig 
geweest, dat men meer dan een eeuw na zijn dood nog volkomen in de ban van 
zijn systeem leefde en de geleerden de grootste moeite hebben gehad zich te 
bevrijden van zijn noodzakelijk beperkte zienswijze. Zo is de ontdekking, dat 
het gewicht, juister gezegd de massa, niet de absolute maat en het absolute ken
merk voor de materie is, aanleiding geweest voor vele natuurkundigen uit het 
begin van deze eeuw om de werkelijkheid van de materie in twijfel te trekken. 
De ontdekking in onze dagen, dat er niet zo'n scherpe, onoverbrugbare kloof 
bestaat tussen de materie en haar bewegingsvormen, als men onder invloed van 
Lavoisier gewend was aan te nemer,, geeft opnieuw aanleiding tot allerlei reac
tionaire uitspattingen in de filosofie. 

Dit doet natuurlijk aan de verdienste van Lavoisier niets af, zijn theorieën 
vormden een geweldige vooruitgang en ze moesten eerst worden opgesteld, 
alvorens men de betrekkelijkheid en de gebreken ervan kon onderkennen. Lavoisier 
is en blijft een van de grootsten onder de geleerden uit het tijdperk van de 
radicaalste burgerlijke omwenteling, die de geschiedenis heeft gekend. 

i 
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DAMMEN 
WEDSTRIJDPROBLEEM 

Nr. 4 

Auteur D. A. L. Schröder, A' dam. 

Zwart 

Wit 

Stand in cijfers: 
Zwart: 3, 7, 9, 10, 11, 16, 18, 

:l2 = 8 sch. 
Wit: 20. 26, 27. 31. 32. 33. 38. 

39 = 8 sch. 

Wit speelt en forceert de winst. 
Hoe? 
Oplossingen moeten worden 

ingezonden binnen 15 dagen na 
publicatie. 

EEN FRAAIE POSITIE
COMBINATIE. 

(Uit de partij). 

Zwart: 9. 12, 13, 15, 16, 19, 23. 
24. 26 = 9· 

Wit: 25. 27. 28, 32. 33. 35. 37. 
38. 45 = 9· 

Wit dreigt nu 22-18 enz. met 
schijfwinst Dit is niet te pareren 
door 12-18, want dan is wit na 
25-20 (18X27) 20X 18 (13X22) 
28X 17, ook een schijf voor. 23-
29 als eerste zet voor zwart geeft 
evenmin baat wegens 22-18 en 
als zwart 12 X 23 slaat 35-30 
enz. met winst. 

1. . ... 0 •• 0 •• 

2. 22X11, 
3· 25-201 

12-17 
16X7 

En nu kan zwart weer niet 
13-18 spelen wegens 20X29 
(23X34) 35-30 (34X25) 28-23 
(t9X39) 38-33 (39X28) 32X 1 
met winststand. 

Gedwongen was dus: 

3· ·········· 23-29 
4· 32-27. 7-12 

Zwart' s laatste zet was weer 
gedwongen, want 13-18 ging 
niet wegens 35-30 enz. en op 
7-11 had bijv. kunnen volgen 
27-22 (11-16) 22-17 (16--21) 
17-12 (::u-27) 12-8 (13X2) 
35-30 enz. met winst. 

5· 28-22, 12-18 
Na 19-23 38-32 enz. zou 

zwart' s materiële achterstand te 
groot worden. 

6. 22-17. 19-23 
7· 17-11, 23-28 

Zwart doet nog een laatste 
poging om ook naar dam door te 
breken. 

8. 33 x 22, 29-33 
9· 38X29. 24X33 

10. 11-7, 15X24 
Wit heeft nu de winst voor het 

grijpen. Het eenvoudigst is waar
schijnlijk 35-30 (24 X 35) en 
7-2, waarna zwart wel op kan 
geven. 

Een partijstukje met een reeks 
van fraaie en diepberekende zet
tenT 

(Gedeeltelijk ontleend aan 
.. Spirit"). 
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SCHAKEN 
WEDSTRIJDPROBLEEM 

Nr. 4 

Auteur Aleschin, Karasoebazar. 

Zwart 

abcdefgh 
Wit 

Wit: Kht, De2, Td3. Lg7, pi. 
e4, lP· 

Zwart: Kf4, Db4, Tcs. Ths, Lb2, 
Lh7, Pc3, pi. ds en h6. 

Wit begint en geeft in twee 
zetten mat. 

Hoe? 
Oplossingen binnen 15 dagen 

na publicatie inzenden. 

• 

MINIATUURPAR TIJEN. 

I. 
Ho I I a n d s e Part ij. 

Feed-Delmar. 
Wit: 

1. d2-d4 
2. Lct-gs 
3· Lgs-f4 
4· Lf4-g3 
5· e2-e3 
6. Lft-d3 
7· DdtXhst 
8. Ld3-g6 mat. 

11. 

Zwart: 
f7-fs 

h7-h6 
g7-gs 
fs-f4 

h7-h5 
Th8-h6 
Th6Xhs 

L o p e r 0 p e n i n g. 

Hartlaub-Rosenbaum. 
Wit: Zwart: 

t. e2-e4 
2. Lft-C4 
3· Pgt-f3 
4· Pb-h4 
s. Ddt-hst 
6. Ph4-f5 mat. 

lil. 

e7-e5 
Pb8-c6 
f7-f6? 

g7-gs? 
Ke8-e7 

A. B. Meok-]ungman. 

Wit: Zwart: 
t. e2-e4 
2. h-f4 
3· Pgt-b 
4· Pbt-C3 
5· Pc3Xe4 
6. Ddt-e2 
7· Pe4-f6 mat!I! 

e7-e5 
e5Xf4 

d7-ds 
dsXe4 

Lc8-g4 
Lg4Xf3? 

Deze, in de practijk voorgeko-
men, miniatuurpartijen zijn bizon
der geschikt voor beginnelingen . 


	PenC_1940_01
	PenC_1940_02
	PenC_1940_03
	PenC_1940_04
	PenC_1940_05
	PenC_1940_06



