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LENINISME 
het marxisme vandeze tijd 

L ENIN, een naam die bekend is tot in alle uithoeiken der 
wereld. Gevreesd en gehaat door de uitbuiters, bemind en 

geëerd door de werkers in de wereld. . 
Lenin was de architect van de zegevierende Octoberrevolutie 

en aan zijn naam is onverbrekelijk het begrip verbonden van 
de uiteindelijke ze,gepraal van de arbeidersklal?se. 

De activiteit van Lenin als revolutionnair strijder en aan
voerder van het proletariaat viel srumen met de ontwi~eling 
van het kapitalisme naar zijn hoogste stadium, het imperialisme. 
Lenin baseerde zijn revolutionnaire activiteit op de theorieën 
van Karl Marx en Friedrich Engels en hij was hun begaafdste 
en beste leerling. 

Hoezeer hij in de lijn van Marx en Engels we11kte, komt tref
fend tot uitdrukking in zijn boek "Materialisme en Empirio
critkisme". Dit werk bevat de verdere ontwikkeling van bijna 
alle grondthesen die door Friedricll Engels in zijn boek "Dialek
tik der Natur" worden gegeven.*) Terwijl hij dit boek van Engels 
niet kende, daar dit pas na Lenin's dood werd gepubliceerd, is 
het zeer opme11kelijk dat Lenin op verscheidene plaatsen for
muleringen gebruikt, die bijna woordeLijk met de formuleringen 
van Engels overeenkomen. 

Lenin beschouwde het marxisme niet als een verzameling 
voor eeuwig vaststaande stellingen, maar als een levende 
theorie, als ,een middel tot handelen. Daardoor was hij riiet 
alleen de leerling, maar ook de voortzetter . van het werk van 
Marx en Engels. Op basis van het marxisme ontleedde Lenin 
de verdere ontwi~keling van het kapitalisme, stelde hij de 
veranderingen daarvan vast en onderzocht de nieuwe proble~ 
men, die daaruit voortvloeiden. 

Zijn boek "Het ilmperialisme als hoogste stadium van het 
kapitalisme" ,gaf de arbetdersklasse een schitterende ontleding 
van het 'karwkter van het imperialisme. 

*) Na de dood van Engels (5 Aug. 1895) raakte de "Dialectiek der na.. 
tuur" tezamen met andere manuscripten van Engels in handen van de 
opportunistische leiders der Duitse sociaal-democratie, die dit uitermate 
kostbare werk op misdadige wijze tientallen jaren lang achterhielden en 
tot op heden nog achterhouden. De "Dialectiek der natuur" werd naar 
fotocopieën van het manuscript voor het eerst in de Sowjet-Unie ge
publiceerd. 
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Reformisme - bèstanddeel van imperialisme 

Dit boek gaf niet alleen een verklaring van de ontwikkeling 
van het kapitalisme, maar het legde de grondslag voor de 
tactiek en strategie van de arbeidersbeweging in de periode 
van het imperialisme. Zo le1gde de~e ontleding voor het eerst 
de economische basis bloot van het refomnisme. Lenin ver
klaarde het reformisme uit het imperialisme en niet als een 
stroming vanuit de arbeidersklasse. Lenin toonde aan, dat de 
imperialisten in hun landen een bovenlaag van de arbeiders
klasse kunnen omkopen en dat de kapitalisten van de "voor
aanstaande" landen die bovenlaag ook op duizend versohiliende 
manieren, direct of indirect, omkopen. Hij zegt in zijn voor
woord voor de Franse en Duitse uitgaven van hovengenoemd 
boek: 

"Deze laag van verburgerlijkte arbeiders of "arbeidersaristocra
tie", die naar hun levenswijze, de hoogte van hun loon, hun wereld
beschouwing, volkomen kleinburgerlijk zijn, vormt de voornaamste 
steunpilaar van de Tweede Internationale, en in onze dagen de voor
naamste sociale (niet militaire) steunpilaar van de 
b o u r ge o is i e." 

De ~ennis van deze studie van Lenin vovmt een grote bijdrage 
in de strijd voor de eenheid van de arbeidersklasse. Op die 
kennis moet de tactiek van de strijd voor de eenheid van het 
proletariaat zijn gebaseerd. · 

Lenin's antwoord op de vraagstukiken, voortkomende uit 
de nieuwe situatie, ontwikkelde de strijd van de abeiders
beweging in voorwaartse richting en schonk haar nieuwe 
perspectieven. 

De bestudering van deze vraagstukken en de oplossingen 
daarvoor door Lenin aangegeven, zijn voor Nederland van uit
zonderlijk belang. In ons land wordt de strijd van de Neder
landse arbeidersbeweging ten zeerste beïnvloed door het 
bestaan van een sterke sociaal-democratie. Wil de Nederlandse 
arbeidersklasse vooruit komen in haar strijd, dan is het nood
zakelijk om het vraagstuk van de eenheid van de arbeiders
klasse, d.w.z. het vraagstuk van de sociaal-democratie, tot 
oplossing te brengen. 

"Hollands marxisme" een bot wapen 

In ons land werd dit vraagstuk in de aanvang niet begrepen 
en werd het reformisme niet op afdoende wijze bestreden. Het 
duurde tot 1930 voordat onze Partij deze leninistische opvattin
.gen tot de !hare maakte en van dat moment af de strijd van de 
Nederlandse arbeidersbeweging breder 'en massaler kon ont
plooien. 
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De "Hollandse marxisten" hegrepen het reformisme niet 
omdat zij thet imperialisme niet begrepen en daarom niet zagen 
dat het refovmisme een bestanddeel is van het imperialisme. 
Zij oriëntee11den zicih door gebrek aan theoretisch inzicht in het 
imperialisme op de probleemstelling en de uitspraken van Karl 
Marx, d.w.z. op het marxisme in de voor-imperialistische 
1Jertode van het kapitalisme. 

Daardoor vonden zij het juiste antwoord op het reformisme 
niet en ontwik!kelden zij de strijd van de arbeidersbeweging 
niet voorwaarts, gelijk Len~n het deed, ondanks ihun critiek 
op de rechtse leiders. 

Lenin maakte van het marxisme, door zijn uitwerking en 
verrijking van de marxistische theorie, een vlijmscherp gesle
pen wapen en bood daaBbij aan de arbeidersklasse grote 
perspectieven. Hij toonde aan, dat het imperialisme het stadium 
is, waarin het ka:pitalisme van een "vooruitstrevend" kapita
lism~ tot een parasitair, verrottend kapitalisme is geworden, dat 
het imperialisme het stervende kapitalisme is. Hij leert ons o.a. 
dat in de periode van het imperialisme de revolutionnair.e strijd 
in de koloniale en de afhankelijke landen zich verscherpt, het
geen wij thans bijna iedere dag door de feiten hevesttgd zien. 
Hij leert ons, dat op gl'ond van de imperialistische ontwikkeling 
de tegenstellingen tussen de imperialisten toenemen, dat de 
opstandigheid tegen het imperialisme sterker wovdt en dat de 
elementen yan de bevrijdingsoorlog tegen het imperialisme 
groeien. 

Hiermede toonde ihij de zwaiklheid van de positie van de 
klassetegenstander aan en daaflbij leerde hij de arbeidersklasse 
dat zij bondgenoten nodiJg had om te kunnen overwinnen en 
dat die onder het imperialisme ook inderdaad aanweûg zijn. 

De "Hollandse marxisten", met hun dogmatische opvattingen 
van het marxisme, hanteerden in tegenstelling tot de leninisten 
een bot wapen. Zij propageerden een "terug" naar Marx, terwijl 
het in feite moest zijn: "voorwaarts" met Lenin, op basis van 
het marxisme. 

Vandaar dat zij in hun strijd ~geen vaste grond onder de voeten 
hadden en de S.D.P. geen massa-aanihang verkree1g. Zij stichtten 
geen partij 'Zoals de C.P.S.U., een partij van het nieuwe type, 
een partij die de arbeider,sklasse nodilg heeft om in de imperia
listische faze te kunnen overwinnen. 

De S.D.P. had het karakter van een linkse sociaal-democra
tische partij, die het antwoord op het vraagstuk van het refor
misme in een ultra-linkse houding zocht en waarvan de leiders 
het gebrek aan resultaten aan de massa rverweten. 

Vanuit de onjuiste theoli"etisohe inzichten moet men de ont
kenning van de betekenis van ihet vak!bewegingswerk van de 
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S.D.P. en later, tot aan 1930, van de C.P.H. verklaren. E-veneens 
de ontkenning van de strijd voor nationale zelfstandigheid en 
het voLkomen voorhijzien van het vraagstuk der bondgenoten 
van de aDbeiderSiklasse. 

De onde!ischatting van de Sowjet-Unie door de Hollandse 
marxisten is ook te verklaren uit dezelfde tekortkomingen op 
1Jheoretisc:h gebied. Zij hielden vast aan Marx, die gezegd had 
dat Duitsland het centrum van de re:volutie was en dat de 
rev;olutie in de industriëel ontwikkelde landen zou beginnen 
en in enige landen tegelijk zou overwinnen. Een uitspraak, die 
in die periode van het kapitalisme volkomen juist ·was, maar 
zijn geldtg1heid verloor onder de Îlmperialistische verhoudingen. 
Lenin bewees, dat in de periode van het iJm:periaHsme het front 
op zijn zwakste plek zou wO·rden doorbroken. Hij werkte daarbij 
de stelling uit, dat de revolutie en de overwinning van het 
socialisme .in één afzonderlijk land mogelijk is, dat de gelijk
tijdige overwinning van het socialisme in alle landen, met het 
oog op de ongelijkmatigiheid van de ontwikkeling van het 
kapitalisme in deeze landen niet mogelijk is. 

Studeren en strijd 

De sectarische opvattingen van de "Hollandse marxisten", die 
ook in een aantal andere landen voorkwamen, bv. in Duitsland, 
werd~n door Lenin in zijn "Linkse stroming, een kinderziekte 
van het communisme" op heldere wijze afdoende weerlegd. De 
"linkse stroming" is voor de arbeidersklasse in de kapitalisti
sche landen een uiterst leerzaam document, dat hen helpt de 
oplossing te vinden voor het vraagstuk van het winnen van de 
massa's en het verdringen van de invloed der rechtse leiders 
uit de arbeidersbeweging. 

Dit werk van Lenin leert ons de grote betekenis van het werk 
in de vakbeweging en de strijd voor de dagelijkse .belangen. 

De werken van Lenin leren ons nadrukkelijk dat het nood
zakelijk is de massa te begrijpen en dat dit alleen mogelijk is 
op basis van een juist inzicht in de ontwikkeling van de maat
schappelijke verlhou:dingen. 

De lessen voor ons, Nederlandse communisten, bestaan 
daal'uit, dat wij een grondige studie moeten maken, van het 
marxisme-leninisme omdat zonder revolutionnaire th.eorie geen 
rev:olutionnaire practijk mo1gelijk is. Daarbij moeten wij weten 
dat het :grondig bestuderen van de theorie op zidh zelf geen 

. enkele garantie biedt voor successen als de theorie niet als 
middel tot handelen in de gegeven situatie en op de verhou
dingen van het eigen land op zelfstandige wijze wordt toegepast. 

Wij leren tevens dat wij op basis van het leninisme een 
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onverzoenlijke strijd moeten voeren tegen de restanten van het 
Hollandse marxisme en tegen elk dogmatisme als ;voorwaarde 
tot vooruitgang. 

Daarin ligt ook de verdienste van het Derde Leerboek van 
de Nederlandse Arbeidersbeweging, waarin de geschiedenis en 
de ontwikkeling van onze partij op basis van de strijd van de 
Nederlandse arbeidersbeweging wordt beschreven. Bij het be
studeren van het Derde· Leerboek en de werken van het 
leninisme moeten wij ook leren bij Lenin's geniaalsta leerling, 
Stalin, omdat Stalin de meest consekwente voortzetter van het 
werk van Lenin is geweest. 

Onze partij kan haar historisclhe taken: het vestigen van de 
eenheid van de arbeidersklasse; het scheppen van het nationaal 
eenlhe:idsfront en de bevrijding van de arbeidersklasse, niet 
volbrengen als zij niet beschikt over de kennis van het leninis
m.e..stalinisme, dat het marxisme van deze tijd is. 

Lenin herdenken is de strijd voor de nationale zelfstandigheid 
en de vrede met alle kracht ter hand nemen. Lenin herdenken, 
is s~uderen en strijden. 

H. VEHHEIJ 

LEOTOLSTOJ 
ALS SPIEGEL VAN DE 

RUSSISCHE REVOLUTIE 

Het onderstaande artikel van Lenin neemt, samen met vijf andere, na áe 
dood van Tolstoj geschreven, een unieke plaats in in áe eindeloze rij van 
beschouwingen, die Tolstoj sinds de vijftiger jaren hebben begeleid. Sommige 
critici - zoals T sjernysjewski - onderzochten vooral zijn literaire schep
pingen, andere - vooral in West-Europa - zagen in hem slechts zijn 
wereldbeschouwing. Maar slechts enkelen hebben Tolstoj in de totaliteit 
van al zijn tegenstrijdigheden genomen - hem onderzocht als realist en als 
"Tolstojaan", zoals Lenin dat heeft gedaan. De zes artikelen vormen nog 
steeds het uitgangspunt van de marxistische T olstoj-critiek, en niets heeft de 
actualiteit verminderd van deze meesterlijke karakteristiek van de schrijver, 
boer en profeet van jasnaja Poljana. (Noot van de vert.) 
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De naam van een grote kunstenaar in één adem noemen met 
de revolutie, die hij kennelijk niet heeft begrepen, waarvan 

hij zich kennelijk heeft afgescheiden, mag op het eerste gezicht 
vreemd en gezocht schijnen. Men kan immers datgene, dat de 
verschijnselen onjuist weerkaatst, niet een spiegel noemen? 
Maar onze revolutie is een buitengewoon ingewikkeld verschijn
sel; onder de menigte van haar onmiddellijke voltrekkers en 
deelnemers bevinden zich talrijke sociale elementen, die ken
nelijk het voortSCihrijdende proces niet hebben begrepen en die 
zich ook hebben afgewend van de werkelijke historische taken, 
die de loop der gebeurtenissen hun oplegde. En als de kunstenaar 
die wij bespreken, werkelijk een groot kunstenaar is, dan moet 
hij tenminste enkele van de belangrijkste kanten van de revolutie 
weerspiegelen. 

De legale Russische' pers, die overloopt van artikelen, brieven 
en kanttekeningen bij de tachtigste verjaarda,g van Tolstoj, in
teresseert zich allerminst voor een analyse van zijn werk vanuit 
het gezichtspunt van het karakter van de Russische revolutie en 
haar drijvende krachten. Deze hele pers is tot walgeus toe gevuld 
met huicihelarij, huichelarij van tweeërlei aard, de officiële en 
de liberale. De eerste soort is de grove huichelarij van corrupte 
penneknechtjes, die gisteren nog bevel kregen Tolstoj te beklad
den, en vandaag - in hem de patriot te zoeken en te trachten 
het fatsoen op te houden in de ogen van Europa. Dat dit soort 
penneknechtje,s voor hun geschrijf worden betaald, is ieder be-

kend en 12ij ikunnen niemand bedriegen. Veel geraffineerder en 
daarom veel schadelijker en gevaarlijker is de liberale huiche
larij. Hoort men de Balaikins 1 ) van het kadettenblad Retsj 2 ), 

dan .zou men menen dat :hun sympathie voor Tolstoj waiTn en 
volledig is. In feite zijn hun berekend pathos en gezwollen fra~ 
zen over "de grot.e godzoeker" van het be,gin tot het eind vals, 
want de Russische liberaal gelooft niet in de g:od van Tolstoj en 
ihij sympathiseert niet met Tolstaj's critiek op de bestaande 
orde. Hij klemt zich aan de populaire naam vast om zijn poli
tieke kapitaaltje te ve11g:mten, om de rol van een le1der van de 
algemeen nationale oppositie te spelen; hij tracht door het la
waai en het geronk van frazen de noodzaak te overstemmen om 
een rechtstreeks en duidelijk antwoord te geven op de vraag: 
waaraan zijn de .schreeuwende te,genstellingen van het "tolsto~ 
j·anisme" te danken, welke tekortkomingen en zwaklb.eden van 
onze revolutie weerspiegelen zij? 

1) Balalkin - caricatuur van de liberale huichelaar, een figuur van de satyri-
cus Saltykow-:-Sjtsjedrin (1826-1889). . 

2) Retsj (Het gesprek) - Weekblad van de Constitutioneel-Democraten, door 
Lenin "het officiële orgaan van de contra-revolutionnaire liberalen" genoemd. 
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De tegenstellingen in de werken, de opvattingen, de leer en 
de school van Tolstoj zijn inderdaad schreeuwend. Enerzijds de 
grote kunstenaar, het 1genie dat niet alleen in ongeëvenaarde 
pentekeningen het Russische leven heeft afgebeeld, maar ook 
werken van de eerste rang aan de wereldliteratuur heeft ge
schonken. Anderzijds de bezeten landheer, die met Chris.tus 
dweept. Enerzijds zijn merkwaardig krachtig, onomwonde en op
recht protest tegen de leugenachtigheid en de huichelarij van de 
maatschappij; anderzijds de "tolstojaan", d.w.z. de krachteloze, 
hysterische \huilebalk, de Russische intellectueel genaamd, die 
zichzelf in het openbaar op de borst slaat en zegt: "Ik ben een 
beest, ik ben een vreselijke zondaar, maar ik doe aan morele 
zelfvervolmaking; ik eet geen vlees meer en leef nu van rijst
koeken." Enerzijds de meedogenloze critiekop de kapitalistische 
uitbuiting, het aan de kaak stellen van het regeringsgerweld, de 
comedie van rechtspraak en staatsbestuur, de volledige ontmas
kering van de diepe tegenstelling tussen de toenemende ver
rijking en de verworvenheden van de beschaving en de toe
nemende armoede, nood en ellende van de werkende massa's; 
anderzijds de dweepzieke leer: "weerstaat het boze niet" door 
geweld. Enerzijds het nuchterste realisme, het verscheuren van 
elk masker; anderzijds het verkondigen van een van de meest 
weerzinwekkende dingen op aarde, namelijk de godsdienst, het 
streven om prie.sters-van~staatswege te vervangen door pries
ters die uit morele overtuiging dienen, d.w.z. het opkweken van 
het 1geraffineerdste en daarom uitermate verfoeilijke clericalis
me. Ja, inderdaad: 

Gij zijt verlamd èn rijk aan vruchten, 
Gij zijt machtig èn zonder krachten, 
Moedertje Rusland. 3) 

Dat Tolstoj bij dergelijke tegenstrijdigheden onmogelijk de 
arbeidersbeweging en haar rol in de strijd voor het socialisme, 
of de Russische revolutie, kon begrijpen, is zonder meer duidelijk. 
Maar de tegenstellingen in Tolstaj's opvattingen en zijn leer zijn 
niet toevallig; ze weerspiegelen de tegenstrijdige omstandigheden 
van het Russische leven in de laatste dertig jaar van de 19de 
eeuw. Het patriarchale platteland, nog maar onlangs uit de lijf
etgenschap !bevrijd, we:vd letterlijk ter uitplundering OIVergele
ve:vd aan het roofd1zuohtige kapitaal en de fiscus. De aloude 
grondslagen van de dorpseconomie en 't dorpsleven, die eeuwen
lang hadden stand rgehouden, we11den met ongelooflijke snelheid 
ontwricht. En zo moeten de tegenstellingen in To1stoj's opv:at
tingen niet beoordeeld worden vanuit het ·gezichtspunt van de 
huidige arbeidersbeweging en ihet huidige socialisme (een derge.. 

3) Citaat uit Nekrasow's gedicht "Wie g<ied leeft in Rusland". 
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lijke beool'delinrg is natuurlijk noodzakelijk, maar ze is niet vol
doende), maar vanuit het gezichtspunt van ihet protest tegen 
het naderende kapitalisme, tegen de ruïnermg en onteigening 
van de massa's, dat uit het patriarchale Russische platteland 
moest opkomen. 

Tolstoj ziet er belachelijk uit als een profeet, die nieuwe heil
middelen heeft ontdekt om de mensheid te redden - en daarom 
zijn de buitenlandse en Russische "tolstojanen", die juist de 
zwakste zijde van zijn leer tot een dogma wilden maken, ver
werpelijk. Tolstoj is groot als de vertolker van de ideeën en 
gevoelens, die onder de millioenen Russische boeren leefden 
toen de burgerlijke revolutie in Rusland ophanden was. Tolstoj 
is oorspronkelijk, omdat de som van zijn denkwijzen, als geheel 
genomen, juist het bijzondere karakter van onze revolutie als 
een burgerlijke boeren-revolutie uitdrukt. Vanuit dit gezichts
punt zijn de tegenstellingen in Tolstaj's opvattingen de werke
lijke spiegel van de tegenstrijdige voorwaarden, waaronder de 
historische activiteit van de boeren in onze revolutie zich ge
plaatst zag. Aan de ene kant stapelden eeuwen van feodale 
onderwerping en tientallen jaren van versnelde ruïnering na 
de hervorming 4

) bergen van haat, woede en wanhopige vast
beslotenheid op. Het streven om de officiële kerk, de landheren 
en landheren-regering met alles wat eraan vastzat weg te vegen, 
om alle oude vormen van het grondbezit en pacht te vernietigen, 
om de grond vrij te maken, om de politiestaat van één klasse te 
vervangen door een gemeenschap van vrije en gelijkgerechtigde 
klP-ine boeren - dit streven loopt als een rode draad door elke 
bistorischap stap, die de boeren in de loop van onze revolutie 
hebben gedaan; en ongetwijfeld komt de ideologische inhoud 
van Tolstaj's geschriften veel meer met dit streven van de boeren 
overeen dan met het abstracte "christen-anarchisme", zoals men 
soms het "systeem" van zijn inzichten betitelt. 

Aan de andere kant hadden de boeren, bij hun streven naar 
nieuwe vormen van samenleving, een naïef, patriarchaal, reli
gieus idee over het karakter, dat deze samenleving zou moeten 
hebben, over de strijd, die zij moesten voeren om hun vrijheid 
te veroveren, over de leiders, waarop zij in deze strijd zouden 
kunnen rekenen, over de houding, die de bourgeoisie en de 
burgerlijke intelligentsia aannemen tegenover de belangen van 
de böerenrevolutie, over de vraag, waarom de gewelddadige 
oinverwerping van de tsaristische heerschappij noodzakelijk is 
voor de vernietiging van het grootgrondbezit. Het hele verleden 
van de boeren had hun geleerd de landheren en de ambtenaars 

4) Bedoeld is de legale hervorming in 1861, waarbij de lijfeigenschap werd 
opgeheven. 



te haten, maar het leerdeihun niet, en kon lhun niet leren, waar 
de oplossing van al deze vraagstukken te vinden was. In onze 
revolutie heeft een klein deel van de boeren werkelijk gestreden, 
zij het ook voor dit doel gebrekkig georganiseerd; en een zeer 
gering deel verhief zich met de wapens in de hand om hun 
vijanden uit te roeien, om de lakeien van de tsaar en de voor
standers van het grootgrondbezit te vernietigen. De meerder
heid der boeren huilde en bad, moraliseerde, schreef verzoek
schriften en zond "smekelingen" - geheel in de geest van Leo 
Nikolajewitsj Tolstoj! En, wals dat in zulke gevallen pleegt te 
gaan, had deze tolstojaanse afkeer van politiek, dit gebrek aan 
belangstelling en begrip voor politiek tot gevolg, dat het bewuste 
en revolutionnaire proletariaat slechts door een minderlheid werd 
gevolgd, want de meerderheid werd een prooi van de principe
loze, strooplikkende burgerlijke intellectuelen, die onder de naam 
van Kadetten 5 ) van een vergadering van de Troedowiki ') naar 
de wachtkamer van Stolypin 7 ) holden, bedelden, marchandeer
den, susten, beloofden te sussen - totdat zij door een soldaten
laars werden weggetrapt. Tolstaj's ideeën zijn een spiegel van 
de zwakheid, van de gebreken van onze boerenopstand, een weer
spiegeling van de krachteloosheid van het patriarchale platteland 
en van de ingeroeste lafheid van de "nijvere moezjik". 

Neem de soldatenopstanden van 1905-'06. Wat de sociale 
samenstelling betreft, waren deze s~rijders in onze revolutie 
voor een deel boeren en voor een deel proletariërs. De proleta
riërs waren in de minderheid; daarom vertoont de beweging in 
het leger zelfs bij benadering niet dezelfde algemeen-nationale 
solidariteit, hetzelfde partijbewustzijn, als ihet proletariaat aan 
de dag legde, dat bijna in een handomdraai sociaal-democratisch 
werd. Aan de andere kant is er geen grotere vergissing dan de 
mening, dat de soldaten-opstanden mislukten omdat ze niet door 
officieren werden geleid. Integendeel, de enorme vooruitgang 
van de revolutie, sinds de tiJden van de "Volkswil"-partij 8), 

kwam vooral tot uitdrukking in het feit, dat de "ongeletterde 
bende" zelfstandig de wapens tegen hun meerderen opnamen, en 
het was dit zelfstandig optreden, dat de liberale landheren en 

5) Kadetten- Constitutioneel-Democratische Panij (sinds 1905), vertegenwoor
digster van de liberaal-monarchistische bourgeoisie, na de Revolutie van '17 een 
van de centra van contra-revolutionnaire ondermijning. · 

6) Troedowiki - groepering van kleine burgerij en boeren, nnegenwoordigers 
in de staatsdoema van 1906. 

1) Stolypin - Grootgrondbezitter, in 1906 minister van binnenlandse zaken, een 
verstokte reactionnair en de beul van het . Russische volk. Hij verpersoonlijkt de 
represailles na de mislukte revolutie van 1905. 

8) De "Volkswil" - een orga.dsatie van Narodniki, gesticht in 1897, die de 
tactiek volgde van individuele terreur, gericht tegen de tsaristische autocratie. Over 
de activiteiten van de "Volkswil" leze men hfst. I van de "Geschiedenis der 
CPSU (b)". 
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de liberale officieren zo'n angst aanjaagd.e. De gewone soldaat 
leefde volop mee met de zaak van de boeren; zijn ogen begonnen 
te schitteren als er over grond werd gesproken. Niet zelden ging 
de macht in het leger over in de handen van de soldatenmassa's 
-maar er werd geen consequent gebruik van deze.macht ge
maakt; de soldaten weifelden; enkele dagen, soms al enkele uren 
na het doden van een gehate superieur, lieten zij de overige 
officieren vrij, traden in onderhandeling met de autoriteiten en 
dan werden sommigen voor het peleton gebracht, anderen krom
den zich onder de spitsroeden en namen vervolgens het juk weer 
op - geheel in de geest van Leo Nikolajewitsj Tolstoj! 

Tolstoj weerspiegelde een ziedende haat, een gerijpte drang 
naar ·een beter bestaan, een verlangen om het verleden van zich 
af te schudden -en ook onvruchtbare fantasieën, politieke on
geletterdheid en weekhartigheid in het gezicht van de revolutie. 
De historisch-economische omstandigheden verklaren de onver
mijdelijke opkomst van revolutionnaire strijd van de massa's èn 
hun gebrek aan voorbereiding in de strijd; hun tolstojaanse 
"weersta het boze niet", dat een van de diepste oorzaken is ge
weest. van de nederlaag in de eerste revolutionnaire veldslag. 

Men zegt dat een goed leger lessen trekt uit zijn verlies. 
Natuurlijk kan m~n een revolutionnaire klasse alleen in zeer 
beperkte zin met een leger vergelijken. De ontwikkeling van het 
kapitalisme wijzigt zich dagelijks en verscherpt de voorwaarden, 
die de millioenen boeren, samen>geba1d door hun haat tegen de 
feodale landheren en hun regering, voortstoot naar de revolu
tionnair-democratische strijd. Onder de boeren zelf verdringen de 
toenemende uitwisseling, de heerschappij van de markt en de 
macht rvan het geld steeds rrnee:r: de aloude patriarcihale tradities 
en de patriarchale tolstojaanse ideologie. Maar er is één winst
punt uit de eerste jaren van de revolutie en de eerste tegenslagen 
in de revolutionnaire massastrijd, dat niet valt te betwijfelen: de 
dodelijke slag die werd toegebracht aan de vroegere versplin
tering en lijdzaamheid van de massa's. De grenzen zijn scher
per getrokken. Klassen en partijen hebben hun posities bepaald. 
De moker van Stolypin'slessen en de niet aflatende, hardnekkige 
agitatie van de revolutionnaire sociaal-democraten zullen onver
mijdelijk niet alleen onder het socialistische proletariaat, maar 
ook onder de democratische boerenmasssa in steeds groter getale 
geharde strijders voortbrengen, die steeds minder geneigd zijn 
om in onze historische zonde van het tolstojanisme te vervallen! 

W.I. LENIN 
("De Proletariër", IJ (l4) September 1908 ). 

10 



Bü het verschijnen van het 4Je Leerboekje 

Het koloniale vraagstuk 

"DE versterking van de revolutionnaire beweging in de kolo-
niale en afhankelijke landen is voor het proletariaat van 

bijzonder belang ... " schreef Stalin in "De beginselen van ihet 
Len.inisme" (b1z. 13 uit,g. Pegasus 1938) "omdat zij de posities van 
het kapitalisme grondig ondermijnt en de koloniale en afhanke
lijke landen van reserves van het imperialisme in reserves van de 
proletarische revolutie verandert." 

Deze waanheid is nog altijd van kracht met betrekking tot 
onze houding ten opzichte van het Indonesische vraagstuk. 

Dit betekent dat de strijd van het Indonesische volk, voor zijn 
vrijheid en volledige onafhankelijkheid, een belangrijke steun is 
~oor de strijd van ons eigen volk voor vrijheid en nationale on
afhankelijkheid. Daarom moet elke partijgenoot niet alleen op de 
hoogte zijn van de gebeurtenissen in en rondom Indonesië en het 
koloniale vraagstuk kennen, maar de partij moet vooral door
drongen zijn van deze waarheid, die een van de belangrijkste 
hoekstenen vormt van het marxisme-leninisme. 

Marxistisch-leninistisch inzicht in het koloniale vraagstuk is 
de noodzakelijke voorwaarde voor de juiste, daadwerkelijke 
ondersteuning van de strijd van het Indonesische volk door de 
Nederlandse a11betdersklasse, onder le,iding van de C.P.N. 

Daarom is het verschijnen van het 4de leerboekje voor de ar
beidersbeweging een belangrijke gebeurtenis en een bijdrage 
tot versterking van de gemeenschappelijke strijd van de Neder
landse arbeidersklasse en het Indonesische volk. 

Het is ook belangrijk omdat voor het eerst een dergelijk leer
boekje door onze partij wordt uitgegeven, dat in overzichtelijke 
vorm een beknopt overzicht 1geeft van enkele der belangrijkste 
gebeurtenissen uit de koloniale geschiedenis van Indonesië en de 
strijd van het Indonesische Violk tegen de koloniale onderdruk
king. 

Het boekje beschrijft de belangrijkste episodes uit deze vrij
heidsstrijd, het ontstaan van de P.K.I. en de strijd om de uitroe
ping en de verdediging van de Republiek Indonesië, d.ie in 1945 
wel'd gesticht. 

Indonesië is een land rijk aan grondstoffen. Het leverde voor 
de oorlog 23% van de palmolie, 31,2% copra, 34,9% rubber, 
18 % tin, 85 % peper, 4 % suiker, 64 % kapok, 17 % thee, 90 % ki
nine, 4 % petroleum, 29 % klapperproducten van de gehele we
reldproductie van deze natuurlijke rijkdommen. Daarbij beschikt 
het over 4 % van het woud-areaal op aarde. 

Een prachtig land, dat zijn inwoners een paradijs kan bieden 
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om te leven, als het niet sinds eeuwen door de Nederlandse kOlo
niale overheersers zou zijn uitgebuit en tegengehouden in zijn 
ontwikkeling. Hoewel Indonesië nu "Republiek Indonesia" is 
geworden, betekent het niet dat het volk nu werkelijk vrij ge
worden is. Indonesië heeft nog steeds te lijden onder de feodale 
verhoudingen en de koloniale uitbuiting die voortduurt, zij het 
ook onder andere vormen. 

Een van de belangrijkste tegenstellingen van het imperialisme: 
de tegenstelling tussen een handvol overheersende "heschaàfde" 
naties en de honderden millioenen tellende bevolking der over
heerste landen, komt hier tot uitdrukking. 

Het bezit van deze koloniën heeft ook zijn stempel gedrukt op 
de ontwikkeling van Nederland. 

Invloed van koloniaal bezit op ontwikkeling in Nederland 

Door !het bezit van de koloniën ontwik!kelde het Nederlandse 
handelskapitaal 'Zich het snelst; de industriële ontwikkeling van 
Nederland bleef daardoor tot 1900 ten achter. De laatste tien
tallen jaren van de vorige eeuw vloeiden de winsten uit "Neder
lands I_ndië" via de handel gemakkelijker in de zakken van de 
kapitalisten. 

Door de toenemende concurrentiestrijd, de strijd· om afzetge
bieden en o.a. door de industriële ontwikkeling van het Roerge
bied, voelde de Nederlandse bourgeoisi~ de noodzaak ook de Ne
derlandse industrie te ontwikkelen. Zij zag Indonesië als een be
langrijke afzetmarkt voor haar producten. Na de opheffing van 
het Cultuurstelsel (1870) gingen de Nederlandse kapitalisten 
kapitaal uitvoeren naar Indonesië en beleggen in ondernemingen, 
welke zij zelf exploiteerden. Voorheen werden de producten die 
de In:donesische boeren gedwongen werden te verq_ouwen, er 
vandaan gehaald en verhandeld. \ 

De Nederlandse bourgeoisie heeft echter nooit de bedoeling 
gehad Indonesië industrieel te ontwikkelen, hoewel voorzover 
dit noodzakelijk was om de grondstoffenwinning, en daarbij een 
comfortabel leven voor zichzelf mogelijk te maken, fabrieken, 
ondernemingen, spoorwegen etc. werden gebouwd. 

De voornaamste kapitalistische families in ons land, die zich 
verrijkt hebben door de uitbuiting van de Nederlandse arbeiders
klasse, zijn tevens ten nauwste verbonden met het koloniale ka
pitaal. Ook nu nog neemt het Nederlandse koloniale kapitaal de 
'Voornaamste plaats in onder het buitenlands kapitaal in Indo
nesië en vormt zijn koloniale positie een van de belangrijkste 
bronnen van zijn kracht. 

Pleitbezorgers van kolonialisme in de al,'beidersbeweging 

Een speciaal hoofdstuk wordt in het leerboekje gewijd aan het 
standpunt welke de rechtse sociaal-democratie sinds 1907 heeft 
ingenomen en aan haar politieke daden. 
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De koloniale deskuncUgen van de SDAP, als Van Kol, Stokvis, 
Ir. Cramer etc., hebben, getrouw aan de opvattingen van de 
rechtse sociaal-democratie in andere landen, altijd het recht op 
zelfbeschikking der naties verloochend, ook voor Indonesië. 

De gekleurde volken werden door hen niet als gelijkwaardige 
naties beschouwd. 

Op het congres van de 2de Internationale te Stuttgart (1907) 
ibetreu:vde Van Kol het, dat er sociaal-democraten waren "die de 
noodzaak en het nut van koloniën" bestreden. Hij durfde zelfs 
te verklaren: "Wij Nederlanders zijn een van de oudste koloni
serende volken. Maar wij hebben bereikt, dat men nu in de 
Nederlandse koloniën niet meer dagelijks moordt, martelt, 
brandt en plundert." 61' 

In een rede in het parlement op 22 December 1927, dus ná de 
grote opstand van de Indonesiërs tegen het Nederlandse impe
rialisme, zei Ir. Cramer: "Het komt mij eerlijker voor ronduit 
aan de Indonesiërs te zeggen, dat de leuze "Indië los van Hol
land" op het ogenblik niet verwezenlijkt kan worden, en hij 
voegde er aan toe: om "hen (de Indonesiërs) niet te vleien met 
de hoop, dat een onafhankelijk Indonesië in de naaste toekomst 
mogelijk zal zijn." 

Dit waren de "perspectieven" die de rechtse sociaal-democratie 
boden aande onderdrukte Indonesiërs. De rechtse sociaal-demo
cratie achtte het Indonesische volk "niet rijp" voor het zelfbe
schikkingsrecht, zij waren voorstanders van een "socialistische 
koloniale politiek". Met de bakens van de tijd veranderden ook 
de argumenten waarmee zij hun standpunt verdedigden, maar 
deze waren altijd in het belang van de imperialisten maar nooit 
in het belang van de Indonesiërs. 

Het stemmen voor wijziging van artikel 192 van de Grondwet, 
waardoor het mogelijk gemaakt werd dienstplichtigen naar In
donesië te zenden als voorbereiding van de koloniale oorlog tegen 
de Republiek Indonesia, is niets anders dan de verdere ontaar
ding van deze politiek van samenwerking met het imperialisme. 

Tijdens de Kamerdebatten over deze grondwetswijziging stel
den de PvdA-leiders zich bij monde van Van der Goes van Na
ters en Joekes garant, dat er niet geschoten zou worden in Indo
nesië. Maar enige maanden later begon de koloniale oorlog. 

De "socialistische" koloniale politiek, die een verzachting van 
het regiem nastreefde, is verworden tot openlijke oorlo,g; er zit 
zelfs geen schijn van humanisme meer aan. 

Onverbrekelijke solidariteit met het Indonesische volk 

De Indonesisçhe vrijheidsstrijdets hebben in het verleden en in 
het heden alleen op de volledige steun van de communisten kun
nen rekenen. Ook in de dagen dat de Republiek Indonesia in 
gevaar was, hield alleen onze partij het socialistische vaandel 
hoog en voeroe tezamen met de vooruitstrevende arbeiders, mid-
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denstanders, en intellectuelen, waaronder vele socialistisch den
kende leden van de PvdA, NVV ,en andere delen van ons volk, 
de strijd voor de verdediging van de republiek en tégen de kolo
niale oorl01g. 

De Algemene Staking van 24 uur in Amsterdam, de staking 
in andere steden, de actie van de Schoonhovenjongens, de hou
ding van onze dappere vriend Piet van Staveren en vele anderen 
zijn hiervan de uitdrukking. Het leerboekje bevat verder een uit
eenzetting over de kenmerken van de bevrijdingsbewegingen in 
andere koloniale landen, de lessen die daaruit te trekken zijn en 
een korte schets van de geschiedenis der PKI. 

Een bijzonder hoofdstuk is gewijd aan de theoretische grond
slagen van het koloniale~vraagstuk, uiteraard zich bepalend tot 
de hoofdzaken. 

In.de loop van de scholingscampagne, die moet leiden tot een 
grotere kennis en opheldering over de betekenis van het kolo
niale, en in het bijzonder het Indonesische vraagstuk, zullen toe
lichtende artikelen worden geschreven over verschillende onder
werpen welke in het boekje slechts in het kort zijn geschetst. 

Hier willen wij slechts nader ingaan op enkele principiële 
vraagstukken van het leninistische standpunt over het koloniale 
vraagstuk, zoals het recht op zelfbeschikking en de noodzakelijk
heid van het bondgenootschap tussen de arbeidersklasse van In
donesië en Nederland. 

Groeiende vrijheidsbeweging 

De overwinning van de Russische Octoberrevolutie oefende 
een geweldige invloed uit op de bevrijdingsbewegingen in de 
koloniale en afhankelijke landen. 

De volken van deze landen zagen voor het eerst een uitweg 
uit hun ellende en onderdrukking. Zij zagen hoe de volken van 
de vroegere tsaristische koloniale gebieden werden bevrijd en 
volgens het leninistische principe het recht op zelfbeschikking 
kregen, tot aan het recht om zich van Rusland af te scheiden 
toe. 

Het voorbeeld van de Sowjet-Unie bewees dat er geen minder
waardirge rassen bestaan; dat blanke en gekleurde mensen ge
lijkwaardig zijn, wanneer zij gelijke kansen tot ontwikkeling 
krijgen. 

De vroegere koloniale gebieden van de Sowjet-Unie hebben 
niet alleen het recht gekregen over zichzelf te beschikken, maar 
ze zijn met de onbaatzuchtige hulp van het Russische proleta
riaat veranderd in cultureel en industrieel hoog onwikkelde 
welvarende landen. 

Dit was het resultaat van de voortzetting van het bondgenoot
schap tussen de werkers van deze vroeg~re tsaristische koloniën 
en het Russische proletariaat uit het ;,moederland". 

De vrijheidsbewegingen van de koloniale volken vormen met 
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de proletarische revolutionnaire beweging in de z.g. moederlan
den een eensgezind front tegen de gemeenschappelijke imperia
listische vijand. De stichting van de Chinese Volksrepubliek na 
de tweede wereldoorlog, gaf een nieuwe macihtLge impuls aan de 
groeiende vrijheidsbewegingen in alle landen van Azië, Zuid
Amerika en Afrika.~ 

Oók in Indonesië. Het Indonesische volk, dat door de Necier
landse imperialisten en de rechtse sociaal democratische leiders 
in 1945, na ihet uitroepen van de Republiek Indonesia, no,g niet 
rijp geacht weir'd voor zelfbeschikking, heeft met de wapens in 
de hand de Republiek verdedigd - eerst tegen de Engelse troe
pen, die gestuurd werden om de "orde te handhaven" na de capi
tulatie van Ja pan, en daarna heeft ihet in een langdurige gueril
lastrijd en twee koloniale oorLogen ihet Nederlandse imperialis
me militair tot de terugtocht gedwongen. 

De Republiek Indonesia is een feit, hoewel de koloniale macht 
nog niet gebroken is. Het Nederlandse kolonialisme is nog niet 
dood en bezit 70% van het buitenlandse kapitaal in Indonesië . 

• 
Twee loten van een stam 

Om het bondgenootschap tussen het Nederlandse en Indone
sische volk te verwezenlijken, dienen twee opvattingen te worden 
bestreden: het blanke chauvinisme en het burgerlijke nationa
lisme, twee loten van één stam. 

Het blanke chauvinisme komt tot uitdrukking in een gering
schattend neerkijken op het Indonesische volk en het miskennen 
van zijn strijd voor onafhankelijkheid. Het is de vrucht van de 
imperialistische beïnvloeding en de opvattingen, die onze jeugd 
van oudsher op de scholen heeft ingepompt gekregen, zoals: 
"Indonesië verloren, rampspoed geboren"; "de Javanen zijn lui 
en onbetrouwbaar"; "als ze iets verdiend hebben maken ze alles 
in één keer op". 

Waterleidingen zijn niet nodig "want de Javanen wassen zich 
toch in de smerige kali", of, om de schandelijke medische toe
standen te verklaren (gebrek aan dokters, ziekenhuizen etc.): 
"Ze gaan toch naar de kwakzalvers". Kortom, de mentaliteit dat 
ieder die niet met een blanke huid geboren is, tot een minder
waardig ras behoort. 

Al deze beweringen dienen om te ,Jbewi}zen" dat koloniale 
overheersing noodzakelijk is. 

Omgekeerd is het een uiting van burgerlijk nationalisme om 
alle blanken over één kam te scheren, ,geen onderscheid te maken 
tussen uitbuiters en uitgebuiten, en geen krassescheidingen te 
zien. Dit leidt tot een miskennen van het bondgenootschap van 
de Indonesische en Nederlandse arbeidersklasse in de strijd tegen 
de gemeenschappelijke vijand, het Nederlandse im,perialisine. 

Even fataal is de rassendiscriminatie, wel~e het Nederlandse 
imperialisme eeuwenlang in Indonesië heeft aangewakkerd, met 
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het doel de verschillende nationaliteiten tegen elkaar op te zet
ten en verdeeld te houden in hun strijd, zoals de Indonesiërs 
tegen de Chinezen, de Ambonezen tegen de Ja vanen etc. 

Bet Nederlandse imperialisme op zoek naa. buit 

~olang het imperialisme bestaat, zal het de strijd naar grond
stoffenbronnen niet opgeven. 

De strijd om Nieuw-Guinea, dat rijk aan ,grondstoffen als pe
troleum, steenkool, 1goud, nikkel is, en waar zeer waarschijnlijk 
ook uranium 1gewonnen kan worden, is een bewijs voor het im
perialistische strevelJ, van het Nederlandse kapitaal. 

Irian behoorde voor de oorlog tot Indonesië; het standpunt van 
de communisten is dat het er nu ook toe behoort. Een van de 
besluiten der Ronde Tafel Conferentie ,was, dat er na een jaar 
een beslissing over Irian genomen zou worden. De Nederlandse 
regering wenst het nu te behouden en wordt daarin door de 
PvdA ondersteund, welke eerst op het standpunt stond dat 
Irian aan Indonesië moest worden overgedragen. Daarom kan 
het bezit van Irian, in Nederlandse handen, opnieuw tot gewa
pende conflicten leiden. 

In tegenstelling tot de opvatting van de rechtse sociaal-demo
cratie, is het standpunt van de communisten, dat elke natie het 
recht heeft op zelfbeschikking, tot aan afscheiding toe. Zij erken
nen niet alleen dit recht, maar ondersteunen de strijd voor de 
verwezenlijking van dit recht daadwerkelijk. 

Het imperialisme heeft rekening te houden met de krachtiger 
wordende bewegingen voor onafhankelijkheid. Een van de ge
volgen hiervan is, dat het Nederlandse kapitaal zich tegen toe
komstige verliezen gaat dekken in andere delen van de wereld 
om nog grotere winsten te verkrijgen. 

Mr. P. J. Idenburg, directeur van het Afrika Instituut, schrijft 
in een artikel in het Parool van 3 December j.l.: 

"Afrikaanse landbouwproducten nemen op de wereldmarkt een 
steeds belangrijker plaats in. Tweederde van alle cacao, een gelijk 
deel van de palmolie en meer dan tweederde van de sisal komen uit 
Afrika. De minerale productie gaat met sprongen vooruit. Het we
relddeel levert nu reeds bijna alle diamant, viervijfde van de cobalt 
en meer dan de helft van het goud. Wij kunnen echter gerust zeg
gen, dat ons ten aanzien van de minerale rijkdommen van het we
relddeel nog. verrassingen te wachten staan." 

Vandaar dat :Mr. Idenburg voor Nederland in Afrika een 
"unieke kans" ziet. Elsevier berichtte dezer dagen uitvoerig over 
de mogelijkheden voor Nederlands kapitaal in Ethiopië, waar 
door dè Handelsvereniging Amsterdam, reeds een suikerplan
tage van 5000 H.A. en een suikerfabriek geëxploiteerd wordt en 
waar onderzoekingen naar de mogelijkheden van rijstaanplant 
verricht worden. 
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Eén front tegen de gemeenschappelijke vijand 

De strijd van de koloniale en onderdrukte volken beschouwen 
de communisten als een onderoeel van de gehele bevrijdings
strijd van de arbeidersklasse. Zij .gaan uit van de stelling van 
Marx en Engels, "dat een volk dat andere volken onderdrukt, 
niet vrij kan zijn". De strijd van de onderdrukte koloniale volken 
en de strijd van de arbeidersklasse van de z.g. moederlanden zijn 
ten nauwste met elkaar verbonden omdat ze tegen de gemeen
schappelijke vijand zijn gericht. Indien het Nederlandse impe
rialisme zijn macht verliest in de koloniën betekent dit dat de 
Nederlandse arbeiderskl,asse telgeillover een verzwakte tegen
stander staat en dat haar strijd vergemakkelijkt worxlt. Dat wil 
echter niet zeggen dat na de overwinning van een van beide of 
van beide volken, deze niets meer met elkaar te maken zouden 
hebben. Integendeel. Ons standpunt is dat dan juist de verbon
denheid volledig tot zijn recht zal komen. Beide landen kunnen 
veel aan elkaar hebben en bijdragen tot elkaars onwikkeling, 
maar alleen op basis van onafhankelijkheid en gelijkwaardig
heid. 

De verbondenheid tussetlj de Nederlandse arbeidersklasse en 
het Indonesische volk geldt dus niet slechts voor nu, maar ook 
voor de toekomst. 

Het 4de leerboekje van de arbeidersbeweging is een uitste
kende gelegenheid om zich in het wezen van de Indonesische 
strijd te verdiepen en zich socialistisch bewust te worden van de 
noodzaak van de Nederlandse solidariteit met het Indonesische 
volk. 

A. AVERINK 

VRIJHEID 
De Spek die denkt altijd om die te nemen van 't leven, 
Die onder zijn streng juk zich niet en willen geven. 
Maar hij en let niet eens op 't recht van onze staat, 
En dat hij tegen een vrij land zich kanten gaat! 

Want gelijk de paarden zijn geschapen om te rijden, 
De vogels om de lucht met vleugels te doorsnijden, 
De vis tot zwemmen, en tot juk en ploeg de os: 
Zomede wij ook om te wezen vrij en los! 

(Uit: "Revolutionnaire liederen uit Nederlands verleden", verz. door 
P. van Noorden.) 
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Handel tussen Chinese Volks~ 
republiek en Indonesië ~ 

en nog wat 

IN November van 1953 is een handelsovereenlmmst tussen de 
Chinese Volksrepubliek en Indonesië gesloten. In deze overeen

komst werd het principe van de handelsverbindingen tussen de 
Chinese Volksrepubliek en Indonesië vastgelegd en een lijst van 
handelsgoederen voor een normale export uitgewisseld. 

De regering van de Chinese Volksrepubliek gaf naar aanlei
ding van de onderhandelingen een verklaring uit, waarin z.e 
onder andere ze.gt: 

"Vertegenwoordigers van de centrale regering van de Chinese 
Volksrepubliek ·en een economische missie van de Indonesische re
gering hebben van 18 tot 27 November op basis, van gelijkheid en 
wederzijds voordeel voor de regering van de Chinese Volksrepubliek 
en de Indonesische regering onderhandelingen gevoerd. Deze be
sprekingen werden ook gestimuleerd door het wederzijds verlangen 
om de h1mdelsbetrekkingen tussen beide staten te bevorderen. 

Alle onderhandelingen zijn in een vriendschappelijke sfeer ge
voerd en werden besloten met een handelsovereenkomst tussen beide 
staten. Deze overeenkomst geeft de grondslag voor het tot stand
brengen van directe handeisverbindingen. Normale en divecte han
delsverbindingen zullen na dit bereikte succes verder uitgebreid 
woroen." 

Ook in Indonesië is het sluiten van deze overeenkomst met 
instemming begroet. ' 

Reeds het besluit van de Indonesische regering om officieel 
een handelsmissie naar de Chinese Volksrepubliek te zenden, 
vond in de breedste lagen van de Indonesische, samenleving bij
val. Vrijwel de ,gehele nationale pers plaatste zich in commen
taren achter de regering Ali Sast:roamidjojo. Zelfs Indonesia 
Raya, dat tot een van de felste oppositiebladen behoort en de 
regering keer op keer aanvalt, moest ~erkennen, dat "het dalen 
van de prijzen van grondstoffen die de belangrijkste bron van 
onze inkomsten zijn, de regering dwingt om nieuwe afzetmarkten 
te zoeken voor rubber en tin". Het blad Kedaulatan Rakjat ver
klaal1de, dat het optreden van de Indonesische regering "ons met 
vreugde vervult", terwijl Sumber schreef: "Indien Indonesië 
onderhandelt met de Chinese Volksrepubliek, betekent dit, dat 
wij een markt verwerven, waar 25 % van de ~gehele bevolking 
der aarde woont." 

· De verbindingen tussen de Chinese Volksrepubliek en Indone
sië woroen nauwer. 

Toen in October van dit jaar de eerste Indonesische ambassa
deur in Peking Monunutu zijn geloofsbrieven overhandigde, ver
klaa!1de president Mao Tse-toeng onder meer: 
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"Ik vertrouw, dat door onze i.n.spanningen de goede samenwerking 
tussen China en Indonesië op economisch en cultureel terrein nog 
hechter zal worden en dat onze inspanningen om deze goede. banden 
van vriendschap te bevorderen, zullen bijdragen tot de vrede in AzH5 
en de wereld, hetgeen het doel is van de strijd van alle volken." 

Het zenden van de handelsmissie was zo'n streven om de eco
nomische betrekkingen verder uit te breiden ,in overeenstem
ming met het program van de regering Ali Sastroamidjojo en 
met de wensen en behoeften van het Indonesische volk. 

In het bijzonder hoopt Indonesië rubber aan China te verko
pen. Indonesië levert ongeveer 750.000 ton (dat is 33 %) van de 
wereldproductie aan rubber. Het lot van tien millioen Indone
siërs is nauw met de productie (en de prijzen, die ze opbrengt) 
verbonden. De verkoop van rubber vormt ook de voornaamste 
bron van inkomsten voor de Indonesische staat en Amerika is de 
belangrijkste afnemer. 

Bij de jongste besprekingen over afname van rubber en tin 
stelde Amerika echter politieke eisen en trachtte de prijzen zo 
ver mogelijk omlaag te drukken. De besprekingen mislukten dan 
ook. 

Amerika streeft er naar de financiële positie van Indonesië on
gunstig te beïnvloeden. De Indonesische begroting voor 1953 heeft 
waarschijnlijk een tekort van 1300 millioen rupiah en de Indo
nesische minister van financiën verklaarde, dat Indone,sië op de 
rand van inflatie staat. Amerika wil Indonesië tot het aanvaar
den van ,/hulp" dwingen en daarbij politieke voorwaarden 
stellen. Het Parool schre,ef naar aanleiding hiervan: 

"De enige waarborg, die in staat iS Amerika tot hulpverlening 
(aan Indonesië) te bewegen, is een openlijke bestrijding van het bin
nenlandse communisme.'' 

De particuliere beleggingen van het Amerikaanse kapitaal in 
Indonesië zijn. niet groot. In Indonesië is 2100 millioen Ameri
kaanse dollars aan buitenlands kapitaal geïnvesteerd eh hiervan 
is 12'12% Amerikaans. (Nederlands 70% en Engels 15 %.) 

Via leningen en "hulpverlening" wil Amerika zijn invloed ver
groten en andere koloniserende mogendheden - het Nederland
se imperialisme in Indonesië - verdringen. 

Zo worden de tegenstellingen tussen de imperialisten onder
ling aangewakkerd. Trouw wees er bijvoorbeeld op, dat Enge
land niet onwelwillend tegenover .de Indonesische handelsmis
sie naar de Chinese Volksrepubliek staat. Het blad schreef: 

"Want één van de voornaamste redenen die door Engeland naar 
voren is gebracht als oorzaak van de slechte economische toestand 
in Indonesië, is de rubberkwestie. Ook de tinsituatie is moeilijk. 
Indonesië beleeft thans een soort rubbercrisis en het deelt dat lot 
met Malakka, dat tot het Britse rijk behoort. Engeland, het voor 
Indonesië opnemend, neemt het daarmede tegelijkertijd voor zich
·zelf op. En tegen wie neemt Engeland het op? Het neemt het op 
tegen de Verenigde Staten. Want de Verenigde Staten zijn de voor
naamste rubberafnemers en zij beheersen daardoor en mede door 
hun rubberreserve en hun productie van synthetiSche rubber, die 
.goedkoper zijn dan natuurrubber, de rubbermarkt." 
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In Nederland sprak "Werf e:n Hubrecht" in zijn beursoverzicht 
over de "domme en egoïstische rubberpolitiek van het rijke 
Amerika". 

Het is in dit verband opmerkelijk, dat ook in Nederland stem
men opgaan tot het uitbreiden van de handelsbetrekkingen met 
de Chinese Volksrepubliek. Mr. Meijnen, directeur van de AKU, 
·noemde op een "industrieel forum" China een land waar de ex
portindustrie ~grote aandacht aan dient te besteden. Hij noemde 
de tijd rijp voor nieuwe economische contacten tussen Oost en 
West en Mr. Meijnen sprak zich uit voor het zenden van een par
ticuliere handelsmissie naar de Chinese Volksrepubliek. 

Tegenstellingen 

In de huidige situatie in Indonesië komt een geheel complex 
van tegenstellingen tot uitdrukking. Tegenstellingen tussen de 
imperialisten, tussen de Indonesische rege~ing en de imperialis
ten en tussen de verschillende groeperingen van de Indonesische 
compradoren-bourge9isie. De Amerikaanse imperialisten zetten 
de Indonesische regering onder druk om <geen rubber aan de 
Chinese Volksrepubliek te verkopen. Zij vrezen, dat andere 
Aziatische landen het Indonesische voorbeeld zullen volgen, in
dien de handel met China zich gaat ontwikkelen. Zij dreigen met 
het stopzetten van "hulp", maar onder het mom van deze hulp 
wordt een spionnage-net opgebouwd. Amerika heeft een lening 
van 4 millioen-dollar voor "teohnische bijstand" aan Indonesië 
verstrekt, doch levert geen kapitaalgoederen en fabrieksinstalla
ties (zoals bijvoorbeeld de broederlijke, werkelijke hulp van de 
S.U. aan China, waarbij gehele fabrieken worden geleverd). In
dien Amerika werkelijk Indonesië wilde helpen en één dollar
cent per pond rubber meer betaalde, zou dat alleen al een op
brengst van 16 millioen dollar (dus vier maal zoveel als de 
"hulp") betekenen. De Amerikaanse imperialisten zullen zeer 
zeker de Indonesische regering blijven chanteren en trachten het 
streven naar onafhankelijkheid in Indonesië in te dammen, maar 
ook ... het Nederlandse imperialisme een beentje te lichten. 

Natuurlijk hebben de Nederlandse imperialisten geen afstand 
gedaan van hun pogingen de Indonesische Republiek en zijn 
rgroeiende vrijheidsbeweging te vernietigen. Zij organiseren ~ge
wapende agressie door middel van de Darul Islam en zij willen 
Irian als militair steunpunt handhaven. Zij hebben hun "advi
seurs" en handlangers1n de Republiek. Natuurlijk willen de En
gelse imperialisten een ~graantje in Indonesië meepikken, maar 
zij zullen ook het groeiend vrijheidsstreven willen onderdruk
ken. 

Hun vrees voor de groeiende vrijheidsbeweging - voor het 
communisme - drijft de imperialisten samen, maar hun drang 
naar maximum-winsten en beheersing van grondstoffenbronnen 
verscherpt de tegenstellingen. Het is dan ook niet! toevallig, dat 
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iri één maand tijds de Japanse minister van buitenlandse zaken 
Okazaki, de Engelse "koloniale deskundige" MacDonald en de 
Amerikaanse vice-president Nixon een bezoek aan Indonesië 
brachten. Zij zijn koel ontvangen, maar hebben ontmoetingen 
met figuren als Hatta, Sjahrir en anderen gehad. Er worden 
planrien uitgebroed, die een gevaar kunnen inhouden voor het 
Indonesische en het Nederlandse volk. Het Nederlandse impe
rialisme speelt een rol in Indonesië en het heeft in de afgelopen 
jaren getoond er niet voor terug te schrikken om deze rol met 
gewapende conflicten te blijven spelen. 

De onbeschaamdheid, waarmede de Amerikaanse imperialis"
ten zich in de binnenlandse aangelegenheden van andere staten 
mengen, is de laatste jaren haast spreekwoordelijk geworden. De 
communisten in Nederland en in Indonesië zullen blijvende 
waakzaamheid betrachten, omdat de imperialisten voortdurend 
intrigeren. 

De PKI zal door de kracht van de massa-beweging de Indo
nesische regering verder drijven op de weg van de onafhanke
lijke handelsbetrekkingen en haar stijven in het verzet tegen 
ihaar voornaamste vijand, het Nederlandse imperialisme, en 
tegen de dwang- en chantagepolitiek van het Amerikaanse 
imperialisme. 

De CPN zal deze strijd volledig ondersteunen., omdat zij een 
stimulans en een voorwaarde is, voor de strijd die de Neder
landse communisten voor de Nederlandse onafhankelijkheid 
voeren. 

HENK DE VRIES. 

Frans Goedhart op drift· 

fR::NS GOEDHART heeft in het najaar van 1952 een r.ondreis door de 
Republiek Indonesia gemaakt en daarna een boekje geschreven: "Een 

revolutie op drift". Hij zelf gebruikt het woord "een stukje politieke 
psychologische reportage". Dat is het ook wel. 

Het is een psycho-analyse van Frans Goedhart; de (eigen)wijze met het 
anti- communisme-complex. 

Goedhart heeft tijde!ls zijn reis gesprekken gevoerd met "goed geïnfor
meerde personen'• en "prominente politici", die hij (natuurlijk!) niet met 
name kan noemen. Met gewonere stervelingen hield hij zich ook wel bezig. 
De gesprekken heeft hij luchthartig intrigerend neergeschreven en aan
matigend gecommentariéérd. 

Het gaat niet goed in de Republiek. 



Op een persconferentie zegt Goedhart wàt bijvoorbeeld niet goed gaat 
en raakt dan op drift. 

.,Mijne Heren! Wat mij in uw bladen getroffen heeft is uw houding 
tegenover Sowjet Rusland en Sowjet China. Het is een milde welwillende 
houding. U polemiseert voortdurend tegen allerlei vormen van kolonialis
me en imperialisme en ik ben het er mee eens, dat u het doet {!).Maar 
uw polemiek richt zich altijd en uitsluitend tegen Nederland, Engeland, 
Frankrijk of Amerika, doch practisch nooit tegen Rusland of China ... " 

En met een scheldkanonnade tegen de S.U. en de Volksrepubliek China 
gaat Goedhart dan nog wat voort. 

In een ander gesprek insinueert Goedhart, dat de terreurorganisatie Da
rul Islam wordt gesteund door .,kringen, die er werkelijk belang bij hebben 
de verwarring hier te vergroten en de chaotische ontwikkeling gaande te 
houden. Dat zijn de communisten en hun buitenlandse opdrachtgevers." 

En Goedhart heeft zo met één volzin de Indonesische argumenten, dat 
de D.I. door de Nederlandse imperialisten wordt gefinancierd, ontzenuwd. 

Indonesiërs, die 's heren Goedhart opvatting over het .,communistisch 
·gevaar" niet delen, zijn naïef: 

" ...... het voortdurend praten over verzoening, terwijl de ene daad van 
Sowjet agressie op de andere blijft volgen, maakt een weinig realistische, 
een enigzins naïeve en eigenlijk ook een beetje aanmatigende indruk. Het 
kan immers nooit de functie van een jonge, nog uiterst zwak op zijn benen 
staande staat zijn om de twee grootmachten, die in de huidige wereld 
tegenover elkaar staan, tot verzoening te brengen!" 

Armoede en corruptie 

Ongetwijfeld bestaan er in Indonesië nog armoede en corruptie. Het is 
een "gewoon" verchijnsel van een koloniale en feodale maatschappij. 

Goedhart heeft armoede gezien. Hij foetert wat tegen de Indonesische 
regering en vaart ve:r;der braaf in het kielzog van de Amerikaanse ideolo
gie: overbevolking. 

Hij zegt: "Men heeft bepaald niet veel verstand nodig om te begrijpen, 
dat het weinig zin heeft de aarde zo dicht te doen bevolken, dat een deel 
van de bevolking telkens weer tengevolge van voedselgebrek en hongers
nood zal moetçn sterven ... " en: "Maar zou er ooit een eind aan gebrek en 
honger kunnen komen, indien hier elk jaar weer telkens honderdduizenden 
kinderen geboren zouden blijven worden, zodat Java over een jaar of tien 
wellicht zestig millioen mensen· zal moeten voeden?" 

Aldus: er zijn teveel Javanen. 
Er is blijkbaar geen Darul Islam, die de boeren van hun grond verjaagt. 
Er zijn blijkbaar geen buitenlandse maatschappijen, die de rijkdommen 

uit het land wegzuigen. 
En er zijn natuurlijk geen woekeraars, die de boeren tot op het merg 

1Jitbenen en hun de oogsten ontnemen. 
Er zijn alleen teveel Javanen. 
Goedhart heeft ook verhalen over corruptie. 
Er ls corruptie in Indonesië. Maar dat grote oJilltoperljen geschieden 

door buite:Îllandse bedrijven, die elkaar vliegen willen afvangen, wordt 
door Goedhart verzwegen. 
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De imperialisten verdringen elkaar rondom de Indonesische olie en 
rubber en tin en trachten onvaderlandslievende elementen te corrumperen. 
Soms met succes. 

Indonesië is nog geen onafhankelijke staat. 
Deze erkenning vindt men nergens bij Goedhart. 
Goedhart ziet alleen maar chaos en verwarring. Hij ziet niet diè krach

ten in de Republiek - de arbeidersklasse in nauw bondgenootschap met 
de boeren en verenigd met alle nationale groeperingen - die de gang van 
zaken spoedig zullen bepalen. Hij wil ze niet zien. Want het is de com
munistische partij, die deze krachten bewust leidt en een eind zal ma
ken aan armoede en corruptie. 

Schaamteloos 

Tijdens zijn reis heeft Goedhart honderden witte kruisen op een kerkhof 
voor Nederlandse militairen ontdekt. En hij mediteert: 

"Zij gingen weg en kwamen nimmer terug. Hier in dit ver van huis 
gelegen tropische land rust nu hun gebeente. Geen ·vader of moeder zal 
hier ooit aan hun graf staan. Hun jonge leven werd afgesneden. En waar
voor diende het? Was het geen strijd, waarvan tevoren vaststond, dat hij 
zinneloos was? Deze begraafplaats,. die ik toevallig ontdek, is een 
tragisch monument voor het onvermogen en de kortzichtigheid van de 
Nederlandse politiek, zoals na het einde van de tweede wereldoorlog ten 
opzichte van Indonesië is gevoerd. Het was eelól politiek, die op een vol
komen onjuiste waardering van het Indonesische vrijheidsverlangen en 
van de machtsverhoudingen gebaseerd werd ... " 

Of toen het schaamrood naar Goedharts kaken is gestegen staat er niet 
bij. 

Maar die Nederlandse vaders en moeders- èn de Indonesische vaders 
en moeders, die ook hun zonen verloren en vaak huis en hof - weten, dat 
Goedhart lid was (en is) van het Nederlandse parlement. 

En dat hij ... nièt hemel en aarde bewog~n heeft om een eind te maken aan 
"die zinneloze strijd" en "de kortzichtigheid van de Nederlandse politiek". 

De geachte afgevaardigde Goedhart stemde in 1946 vóór de uitzending 
van Nederlandse dienstplichtigen naar Indonesië. 

De geachte afgevaardigde Goedhart stemde in 1948 tégen een motie 
"de Nederlandse strijdkrachten in Indonesië opdracht te geven onverwijld 
het vuren te staken ... " 

Het is dan ook bevreemdend - niet in het minst voor Indonesiërs - dat 
de uitgever het boekje de woorden meegeeft: "Als vriend van de jonge 
republiek, als voorstander van de Indonesische souvereiniteit, als onver. 
biddelijk tegenstander van beide politionele acties ging Goedhart voor de 
derde maal naar Indonesië." 

Zo onverbiddelijk was Goedhart niet. Zijn vriendschap bleek en blijkt een 
lippenbelijdenis. De ware vrienden van het Indonesische volk zijn de Ne
derlandse arbeiders en progressieve intellectuelen, die onder leiding van 
de Communistische Partij, in woord en in daad voortdurend solidair 
zijn met de Indonesische vrijheidsstrijd. 

H. de V. 
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Resolutie oan ket Dagelüks Bestau r der CPN 

OVEB DE STBIJD TEGEN DE EDG, 
EN VOOB EEN NIEIJWE KOEBS 

IN DE LANDSPOLITIEK 

I n Juli jl. is het EDG-verdrag onder Amerikaanse druk en in strijd met 
de Grondwet door de Tweede Kamer behandeld. 
Op het ogenblik veesterkt Washington zijn pressie op de in Nederland 

heersende kringen, om de EDG ook door de Eerste Kamer te laten 
bekrachtigen. 

De Amerikaanse oorlogsvoorbereiders behandelen Nederland steeds 
openlijker als een bezet land, dat zij op dezelfde wijze de wet denken 

· te kunnen stellen als de Duitse nazi's dit tijdens hun bezetting deden. 
Hier ·tegenover ·moeten de. vadedandslievende en vredelievende 

krachten van ons volk zich hechter aaneensluiten. Zü moeten hun actie 
opvoeren om de gevaren af te wenden, die ons door de EDG bedreigen. 

H oe groot die gevaren zijn wordt in steeds ruimere kring begrepen. 
Niet alleen bij de communisten, doch ook in .socialistische en burger

lijke kringen heeft de ovel'tuiging post gevat, dat ee.n herbewapening van 
de Duitse W ehrmacht, waartoe de EDG de dekmantel vormt, geen be
scherming tegen agressie kan zijn. Integendeel, zij begrijpen dat deze 
W ehrmacht een bedreiging vormt voor onze veiligheid en vrijheid, dat 
door middel van de EDG Nederland opnieuw onder de Duitse soldaten
laars terecht zal komen en in de door het Duitse militarisme voorbereide 
veroveringsoorlogen meegesleept zal worden. 

Terzelfdertijd spreken, behalve de communisten, ook vooraanstaande 
poli·tici uit andere kringen openlijk uit dat de EDG ongrondwettig is, dat 
zij de grondslagen zelve van de Grondwet en de nationale zelfstandigheid 
vernietigt. 

De thans aangekondigde verhoging van de bewapeningsuilgaven beves
tigt de verwachting van de communisten dat de EDG een verscherping 
van de bewapeningskaers met zich meebrengt, die in nog heviger mate het 
levenspeil en· de sociale voorzieningen van het werkende volk zal 
aantasten. · 

V oor onze jeugd brengt de EDG verlenging en verzwaring van de 
militaire dienst. 

Daarom is de EDG voor het Nederlandse volk onaanvaardbaar. Geen 
onder buitenlandse druk, in strijd met de Grondwet afgeperste s•temmingen 
van Kamerleden, die hiermede hun ambtseed schenden, kunnen de EDG 
voor het volk ooit aanvaardbaar maken. 

Staande op de vaste bodem van de in eeuwen van strijd veroverde 
nationale zelfstandigheid en grondwettelijke rechten, zal het Nederlandse 
volk nooit voor een Amerikaans en Duits dictaat bukken en zal het de 
hoogste waarde van ons volksbestaan weten te verdedigen. 

Daarom moet de strijd tegen de EDG thans vers·terkt worden en hard
nekkig volgehouden totdat deze geheel van de baan is. Daarom moet 
thans, vóór alles, de krachtigst mogelijke actie gevoerd worden tot ver~ 
werping van de EDG door de Eerste Kamer. 
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De vooruitzichten voor het succes van deze strijd worden met de dag 
gunstiger. De tegenstellingen tussen de oorlogsvoorbereiders onderling 

worden scherper. Het voorbehoud, vervat in het amendement~Klompé. 
dat door de Tweede Kamer in de wet op de bekrachtiging van de EDG 
werd ingevoegd, was daarvan reeds een teken. 

Ook in België. Frankrijk en Italië nemen de tegenstellingen tussen de 
vertegenwoordigers van de regeringspartijen toe, terwijl de tegenstand 
tegen de EDG onder de volksmassa's in deze landen groeit . 

. Bovenal laait de strijd van de arbeidersklasse tegen de EDG hoger op. 
In Frankrijk heeft de arbeidersklasse de weg van de krachtigste protest~ 
actie in de bedrijven betreden om te verhoeden dat Frankrijk aan de Duitse 
oorlogsplannen wordt uitgeleverd. De Franse arbeiders gev.en ons opnieuw 
het voorbeeld. 

De volksdemocratische buurstaten van Duitsland en de Duitse Demo~ 
cratische Republiek hebben hun vastbeslotenheid tot uiting gebracht om 
geen herbewapening van de Duitse nazi's te dulden en nodigen de Weste~ 
lijke buurstaten tot samenwerking hiertoe uit. 

Aan het hoofd van de vredelievende volkeren van de wereld heeft de 
Sowjet~Unie haar machtige stem tegen de plannen tot het ontsteken van 
de oude oorlogshaard, het Duitse militarisme, verheven. 

Tegenover de dreigende herlet>ing van de Duitse Wehrmacht verzame~ 
len zich enorme krachten, die het succes van de strijd ertegen verzekeren. 

Thans is het de taak van alle goede Nederlanders, en in de eerste plaats 
van de arbeiders. om hun niet~aflatende actie te versterken tot de 

EDG geheel van de baan is. 
Het gaat er niet alleen om dit dodelijke gevaar van ons land af te wen~ 

den, doch .ferzelfdertijd een n ie u w e k o e r s in het regeringsbeleid te 
bewerkstelligen. 

De weg van de bewapening en de EDG brengt ons volk armoede, 
onderdrukking en oorlog. 

De veiligheid en welvaart van ons land kan alleen bereikt worden langs 
de weg van versterking van de vrede en bevordering van de oplossing van 
alle internationale strijdvragen, door overeenkomsten welke voor Oost en 
West aanvaardbaar zgn. Dit houdt ook in de versterking van de Org~ 
nisatie der Verenigde Na ties ( UN 0) door toelating van de Chinese 
Volksrepubliek, de uitbreiding van handel en economische samenwerking 
tussen Oost en West ter verhoging van de welvaart van alle volkeren 
en de bescherming t>an de werkers in de kapitalistische landen tegen de 
gevolgen van economische crises, die in ons land, in Indonesië en andere 
landen, maar vooral in Amerika zichtbaar worden. 

In ons land heeft de reactie, onder invloed van de moeilijkheden in de 
industrie. de landbouw en de handel, een aanval tegen de arbeiders ingezet. 

Verscherpte uitbuiting door werkclassificatie en meritrating gaat ge
paard aan prijsstijging en huurverhoging. 

Om deze te ondervangen hadden de hoofdbesturen van de Uniebonden 
een loonsverhoging van 8~ pct. geëist. Volgens hen zou hierdoor tevens 
de in de voorafgaande jaren doorgevoerde consumptiebeperking worden 
opgeheven. In werkelijkheid is 8Yz pct. loonsverhoging nauwelijks vol~ 
doende om de jongste en onvermijdelijk komende prijsstijgingen, alsmede 
de op 1 Januari ingaande huurverhoging te compenseren. Het besluit van 
de Tweede Kamer tot verlening 11an slechts 5 pct. compensatie komt du,s 
neer op een nieuwe verlaging van de koopkracht van het loon. 

Terzelfdertijd versterken de ondernemers. met Romme aan het hoofd, 
hun actie. voor .. vrije loonvorming". welke op een verdeel~en-heerspolitiek 
en op nieuwe loonsverlaging gericht is. 

is 



In de laatste tijd hebben de arbeiders in groeiende eenheid van 
actie van socialisten, communisten en confessionelen, van NVV ~ers en 
EVC~ers. opmerkelijke successen in hun loonstrijd behaald. Hoe breder 
hun eenheid wordt, hoe doelbewuster zij het stakingswapen hanteren, de.s 
te groter zullen deze successen in de toekomst worden. Op zichzelf is 
deze loonstrijd een verzet tegen de oorlogspolitiek van de regering. 

Doch het is duidelijk, dat de resultaten van de arbeidersstrijd beperkt 
moeten blijven, zolang de oorzaak van de huidige slechte levensomstan• 
digheden blijft bestaan. Die oorzaak is de super-bewapening die door de 
Amerikaanse wapenfabrikanten aan ons land wordt opgelegd, een ware 
brandschatting op het nationale inkomen. 

De gulden kan maar eenmaal worden uitgeget•en: blijft men bijna twee 
milliard per jaar voor de aankoop van Amerikaanse en inheemse W'apens 
en andere militaire doelen uitgeven, dan is er geen geld genoeg voor 
betere lonen en salarissen, onderwijs, woningbouw en sociale voor~ 
zieningen. 

De PvdA verklaart deze sociale volksbelangen op de voorgrond te 
willen stellen. Onder de druk van de communisten en de acties der werk~ 
lozen in de voorafgaande jaren hebben haar ministers een werkgelegen
heidsprogram ui-tgevoerd, dat een aantal werklozen van de straat heeft 
gehouden. 

Het is echter duidelijk, dat een beslissende en blijvende verbetering 
van de werkgelegenheid en de levensvoorwaarden der arbeiders en mid
dengroepen alleen mogelijk zal zijn door een ingrijpende vermindering 
der bewapeningsuitgaven, die het gevolg zal zijn van een wijziging van 
de buitenlandse politiek der regering en afwijzing van de EDG en alle 
andere agressieve militaire blokken. • 

Deze nieuwe koers is mogelijk als de PvdA en het NVV hun buiten• 
landse politiek wijzigen en de weg van een vredelievende politiek inslaan. 

Geen regering is in staat de huidige politiek van oorlogsvoorbereiding 
voort te zetten als, naast de communisten, de massa van de socialisten 
en NVV-ers zich hiertegen verzet. 

Reeds zijn tekenen waarneembaar van het groeien van een stroming in 
de PvdA in deze richting, waarvan o.a~ de besliste uitspraak tegen de 

EDG van prof. Donkersloot in .,Het Paroof', en de uitspraak van mr In 
't Veld ten gunste van opname van Peking in de Veiligheidsraad ge• 
tuigen. Het doorwerken van deze stroming zal van groot belang zijn 
voor de noodzakelijke wijziging in· de Nederlandse buitenlandse politiek. 
Zij zal groeien in de mate dat de eenheid van actie van communisten en 
socialisten van NVV-ers en EVC-ers van onderop in de dagelijkSf 
strijd zal worden ontplooid. 

Tegenover de plannen tot herbewapening van het· Duitse nazi-mili
tarisme, het bondgenootschap met Franco, Syngman-Rhee en Tsjang 
Kai-sjek, streeft de CPN naar de vereniging van alle Nederlands-natio
nale en democratische krachten, allereerst naar de eenheid van actie van 
socialisten en communisten. 

Zij streeft naar het herstel van de samenwerking, zoals die tijdens de 
bezefting heeft bestaan tussen allen, die tegen de Duitse W ehrmacht 
gestreden hebben in Nederland of daarbuiten en voor de verbreding van 
die samenwerking met allen, die deze strijd willen voortzetten, ongeacht 
hun houding in het verleden of tot welke maatschappelijke kring zij 
behoren. 

Zij acht het noodzakelijk in het bijzonder de jeugd, die reeds thans 
zeer zwaar getroffen wordt door de voortséhrijdende militarisatie en 
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haar toekomst hierdoor ernstig in gevaar gebracht ziet, op deze basis te 
verenigen en in de nationale actie te betrekken. 

Zij stelt zich tot taak, naast de volledige verwerping van de EDG, 
de heilige tradities van het heldendom van ons volk in de jaren '40-'45 
in ere en levendig te houden en vooral de· jeugd ervan te doordringen. 
Zij streef-t naar algemene versterking van het nationale bewustzijn van 
ons volk, o.a. door het bereiken van een nationale en strijdbare viering 
van de 5de Mei. 

In deze geest roept het Dagelijks Bestuur van de CPN alle Neder
landers, en in de eerste plaats alle communisten op tot verhoogde activi
teit onder de leuzen: 

Tegen de EDG, voor een nieuwe koers in de politiek 
V oor eenheid van actie van de arbeidersklasse, 

van socialisten en communisten! 
Voor nationale eenheid van actiel 

Voor een vrij Nederland 
V oor de beveiliging van ons vaderland 

17 NCYVember 1953. 

Bii Je Resolutie van het Dagelijks Bestaar 

V oor de veiligheid 
van ons land 

OE Resolutie van het Dagelijks Bestuur van onze Partij r<?ept op tot 
nationale eenheid van actie tegen de E.D.G., voor een nieuwe 

koers in de Nederlandse politiek. Een hardnekkige strijd zal ontketend 
dienen te worden en volgehouden "totdat deze (de E.D.G.) geheel van 
de baan is". Wil een nationale actie, waarvan de communisten de 
leidende kracht moeten zijn, tot stand komen, dan is allereerst nood
zakelijk dat in onze eigen rijen een duidelijk inzicht bestaat in de moge
lijkheid de E.D.G. te doen mislukken. 

Wat zijn voor de ontplooiing van deze nationale actie remmende 
factoren? Wat zijn op dat gebied de vooruitzichten? 

Groeiend verzet in ons land 
Een der voornaamste factoTen die vergrote activiteit in de weg staat 

is ongetwijfeld de opvatting: "Het heeft geen zin je in te spannen tegen 
de E.D.G. De Tweede Kamer heelt het verdrag al goedgekeurd, de 
Eerste Kamer zal het ongetwijfeld ook doen, . en dan is- de E.D.G .. een 
feit. Er is dus niks tegen te doen." 



Deze opvatting is zeer schadelijk omdat ze passief afwachten in de 
hand werkt. Bovendien is ze onjuist omdat een dergelijke stellingname 
geen rekening houdt met de ontwikkellog die zich de afgelopen maanden 
in ons land heeft afgespeeld. 

Waren het naast de communistische fractie vijf andere kamerleden. 
waarvan Welter en Gerbrandy ongetwijfeld de belangrijkste zijn omdat 
ze bepaalde kringen van de bourgeoisie en van onze vloot vertegen· 
woordigen, die in de Tweede Kamer het verdrag afwezen. sinds Juli j.l. 
is zowel in de rijen van de arbeidersklasse als in burgerlijke kring het 
aantal tegenstanders van de wederoprichting van de Duitse W ehrmacht 
sterk toegenomen. 

Een aantal figuren uit de P.v.d.A., waaronder het raadslid uit 
Scherpenzeel Dr. J. Rencken, heeft zich verenigd in het Comité "Een
heid in het Verzet", dat actief strijd voert tegen de E.D.G. 

Het "Dat nooit weer" -actiecomitè uit Rotterdam, waarin zeer vele 
P.v.d.A.-leden een actieve rol spelen en dat zich onlangs fuseerde met 
het .,Nederlands Comité voor de vredelievende oplossing van het Duitse 
vraagstuk", neemt steeds krachtiger deel aan de strijd tegen de E.D.G. 

Algemeen bekend is reeds het optreden van het C.H.U.-Eerste 
Kamerlid Prof. Gerretson, die zich in een reeks artikelen in .,De Tele
graaf' krachtig heeft gekeerd tegen de E.D.G. 

V oor ons is natuurlijk in het bijzonder van belang na te gaan welke 
ontwikkeling plaats heeft in de rijen van de arbeiders van de P.v.d.A. 
en het N.V.V. Hoewel op dit gebied nog geen directe uitspraken tegen 
het E.D.G.-verdrag uit kringen van het N.V.V. naar voren zijn gekomen, 
zijn er toch een aantal verschijnselen te noemen, die er op wijzen dat 
in het bijzonder de N.V.V.-arbeiders bondgenoten zijn in de strijd. voor 
verwerping van de E.D.G. 

De A.N.G.B. (de typografen), een der belangrijkste N.V.V.-bonden, 
sprak zich evenals de Twentse Metaalarbeiders Bond van het N.V.V. 
uit voor het behoud van de 5e Mei als Nationale herdenkingsdag. Dit 
wil zeggen dat de in deze bonden georganiseerde N.V.V.-leden de her
denking aan de overwinning op het fascisme levend willen houden. Dat 
zij dus in feite opkomen voor de handhaving van onze nationale zelf
standigheid. Ongetwijfeld leeft deze stemming ook onder de overige 
N.V.V.-leden. Het zijn deze krachten die samen met ons alles in het 
werk zullen willen stellen om de heropstanding van een nieuwe Duitse 
W ehrmacht te voorkomen. 

Mr. In '.t Veld, de oud-P.v.d.A.-Minister van Wederopbouw, heeft 
zich onlangs uitgesproken voor toelating van de Volksrepubliek China 
tot de UNO en het versterken van handelsbetrekkingen J:!:Iet dit land. Hij 
keerde zich daarmee tegen de officiële koers van de P.v.d.A. Daarop 
volgde Mr. Jonkman, lid van de P.v.d.A. en Voorzitter van de Eerste 
Kamer, die met een opzienbarende nota verscheen over het E.D.G.
verdrag. Duidelijk, weliswaar op diplomatieke wijze, werden hierin de 
gevaren van dit verdrag voor ons land aan de orde gesteld. Het feit 
dat deze beide vooraanstaande figuren uit de P.v.d.A. zich uitspraken 
tegen de huidige buitenlandse politiek van de P.v.d.A., wijst op grote 
tegenstellingen in de leiding van deze partij. Tegenstellingen die onge
twijfeld veroorzaakt zullen zijn door de groeiende ontevredenheid onder 
de leden van de P.v.d.A. 

Na Juli j.l. is er in ons land dus een duidelijk merkbare groei van het 
nationale bewustzijn. Zowel in kringen van de bourgeoisie en de midden-
groepen als van de arbeidersklasse. • . . 
' Deze groei toont de mogelijkheden voor het tot standbrengen van een 



nationaal front, dat zal bijdragen tot verwerping van de E.D.G. 
De ontwikkeling van de laatste maanden in ons land houdt daarom 

alle perspectief in zich, dat bij vergroting van onze krachtsinspanning het 
E.D.G.-verdrag in de Eerste Kamer geen meerderheid zal kunnen 
behalen. 

Nederland beslist niet alleen 

Zelfs al zou de Eerste Kamer het verdrag aanvaarden en de regering 
er vervolgens zijn handtekening onder zetten, dan nog is er geen sprak·~ 
van een uitvoering van het E.D.G.-verdrag. 

Slechts wanneer dit verdrag door de parlementen en regeringen van 
de 6 er direct bij betrokken landen (Frankrijk, Italië, West-Duitsland, 
Nederland, België en Luxemburg) aanvaard is, zou getracht kunnen 
worden de E.D.G. in practijk te brengen. 

Hoe is nu de ontwikkeling in deze landen? 
De Italiaanse Minister van Oorlog, Taviani, verklaarde begin Decem

ber .,dat in ht;t Italiaanse parlement geen meerderheid voor de ratificatie 
van het E.D.G.-verdrag bestaat". 

In Frankrijk neemt het verzet tegen dit verdrag met de dag toe en er 
· ontwikkelt zich een nationaal anti-fascistisch eenheidsfront, waaraan 
naast de Communistische Partij -- de grootste politieke partij van Frank
rijk -- de 6 millioen leden tellende C.G.T., grote delen van de Socialisti
sche Partij, en belangrijke rechtse politieke figuren als Daladier, Gaul
listen e.d. deelnemen. Bij de debatten over de buitenlandse politiek, die 
begin December in Frankrijk werden gehouden, wees de Franse Tweede 
Kamer reeds met ongeveer 100 stemmen meerderheid een motie af, die 
door de Franse socialistische leider Guy Mollet was ingediend. Deze 
motie waarin gevraagd werd dat de volksvertegenwoordiging zich zou 
uitspreken voor een regeringspolitiek gericht op aanvaarding van het 
E.D.G.-verdrag was reeds een capitulatie voor de grote weerstand die 
in Frankrijk tegen de E.D.G. bestaat. Zelfs in deze slappe vorm kon de 
E.D.G.-politiek de goedkeuring van het Franse parlement niet verkrijgen. 
Door de strijd van het Franse volk, de arbeidersklasse voorop, was de 
volksvertegenwoordiging gedwongen zich in meerderheid uit te spreken 
tegen de E.D.G. 

In West-Duitsland, waar de socialistische partij zich uitsprak voor 
verwerping van de E.D.G., is het de regering Adenauer onmogelijk ge
worden het door de Bondsdag aangenomen verdrag goed te keuren 
doordat de Franse regering, als een der bezettingsmogendheden, haar 
veto heeft uitgesproken over de voor bekrachtiging van de E.D.G. nood
zakelijke grondwetswijziging. 

Zoals bekend is ook in België, in de socialistische partij een grote 
minderheid tegen aanvaarding van het E.D.G.-verdrag. Daarnaast heb
ben vooraanstaande figuren van de regerende katholieke partij als de 
oud-ministers Pholien en de Vleeschhauwer zich eveneens uitgesproken 
voor verwerping van dit verdrag. 

Al met al dus een beeld da:t nu reeds laat zien dat . het de Amerikaanse 
promotors van de nieuwe Duitse W ehrmacht onoverkomelijke moeilfjk
heden zal opleveren hun plannen door te zetten. In ieder geval toont 
deze ontwikkeling in de strijd tegen de E.D.G., dat er geen sprake van 
is; dat een eventuele aanvaarding door. de Eerste Kamer betekenen zou 
dat de E.D.G. een feit zal zijri. De wetenschap dat de volken in deze 5 
West-Europese landen door hun actie reeds bepaalde successen in de 
strijd tegen het E.D.G.-verdrag hebben bereikt kan voor ons alleen 



maar een aansporing zijn om des te energieker te werken in ons land 
aan het tot stand komen van de nationale eenheid van actie tegen de 
E.D.G. Onze strijd zal stimulerend werken op die van de andere volken, 
zoals die van hen op ons. Gezamenlijk zullen we de E.D.G. kunnen 
verwerpen. 

Een andere factor die ons hiertoe zal kunnen aansporen is het op· 
treden van de Sowjet-Unie en de Volksdemocratische landen. 

De betekenis van de Sowjet-nota van 27 November j.l. 

Bij monde van de voorzitter van de Ministerraad, G. M. Malenkow, 
had de Sowjet-regering reeds. in Augustus j.l. doen weten dat zij in geen 
geval de herleving van het Duitse militarisme en fascisme zou dulden. 
In de nota van 27 November j.l. heeft de Sowjet -regering het volle 
gewicht van de Sowjet-Unie in de schaal geworpen ter ondersteuning 
van de strijd der anti-E.D.G.-krachten. Uit publicaties hierover in De 
Waarheid (zie o.a. het artikel .. Veiligheid voor Europa" van Marcus 
Bakker in de krant van 5 Dec. j.l.) is de inhoud van deze nota reeds 
uitvoerig besproken. We beperken ons daarom hier tot een enkele 
opmerking. 

In niet mis te verstane termen heeft de Sowjetregering er nog eens 
nadrukkelijk op gewezen, dat zij het tot stand komen van de -E.D.G. 
zou beschouwen als een agressieve daad, gericht tegen een reeks nabuur
landen van West-Duitsland, de Volksdemocratieën en de Sowjet-Unie. 
Een bedreiging die zelfs het gevaar in zich houdt. van een derde wereH:l
oorlog. Even klip en klaar heeft de Sowjet-Unie in deze nota doen 
weten dat voortzetting van déze politiek voor haar onaanvaardbaar is. 

Naast deze waarschuwingen en 'het appèl aan de volken, die in het 
verleden reeds kennismaakten met de ware aard van het Duitse fascisme, 

- heeft de Sowjet-regering het voorstel ingediend om te komen tot een 
veiligheidsstelsel in Europa waardoor de veiligheid der Europese landen 
tegen iedere werkelijke of ingebeelde bedreiging gegarandeerd kan wor
den. Dit voorstel van de Sowjet-Unie is de enige reële mogelijkheid om 
de volken van angst te bevrijden en hun welvaart te doen toenemen. 
Verwerkelijking van dit voorstel betekent ook dat de E.D.G. en de 
herleving van een Duitse W ehrmacht definitief van de baan zullen zijn. 
De vrede en veiligheid in Europa zullen er door gegarandeerd zijn. 

Hoe zeer dit voorstel van de Sowjet-Unie weerklank heeft gevonden 
in de harten der gewone mensen .en in het bijzonder de actieve vredes
krachten in hun strijd versterkte, blijkt wel hieruit, dat Amerika onder 
druk van de Engelse en Franse regering gedwongen werd, het eveneens 
in de nota vervatte voorstel der Sowjet-Unie, een bijeenkomst der ,f 
Ministers van Buitenlandse Zaken te houden, ondanks een oorspronke
lijke afwijzing, alsnog te aanvaarden. Het optreden der Sowjet-Unie 
bracht een nieuwe . nederlaag voor de oorlogsstokers, betekende een 
overwinning voor de vredesstrijders en vemrootte de moeilijkheden 
waarvoor de voorstanders van de E.D.G. zich reeds geplaatst zagen. 
Meer d-an ooit is het noodzakelijk. om nu niet alle kracht de strijd tegen 
de E.D.G. te versterken. De internationale en nationale krachten die 
geen nieuwe Duitse W ehrmacht wensen, zijn zo groot, dat het absoluut 
mogelijk is het tot standkomen van dit verdrag te verhinderen. 

Wezen we er in het begin op dat de mening, dat er niets tegen de 
E.D.G. te doen zou zijn, onjuist en geváarlijk is, even funest is de 
opvatting dat de E.D.G. reeds van de baan is. De krachten die dit 
verdrag verwerpen zijn geweldig sterk en worden dagelijks nog talrijker 
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en krachtiger. Dit betekent echter niet dat de Amerikaanse imperialisten 
reeds van hun plannen met de E.D.G. afstand hebben gedaan. Naarmate 
hun positie moeilijker wordt .- en vooral economisch wordt die voor 
hen steeds gevaarlijker .- zullen ze trachten met alle mogelijke middelen 
hun doeleinden te bereiken. De Berlijnse provocatie van 17 Juni j.l. heeft 
laten zien waartoe deze heren in staat zijn. Ongetwijfeld zullen de 
Amerikaanse imperialisten trachten door te gaan. Waakzaamheid, maar 
in het bijzonder toenemende strijd tegen hun plannen, totdat deze voor 
goed gekelderd zijn, is ook om deze reden een dringende noozaak. 

Voor een 1 nieuwe koers in de landspolitiek 

De afgelopen maanden uitte zich de ontevredenheid van de arbeiders~ 
klasse en middengroepen over de voortdurende daling van het levenspeil 
in de vorm van allerlei acties, die bepaalde resultaten opleverden. Dat 
er wat moet veranderen was ook de inhoud van het eind Novem~ 
her in Utrecht gehouden demonstratieve congres van leerkrachten en 
ouders. Nieuwe aanslagen op ons levenspeil in de vorm van verdere 
huurverhoging, werkclassificatie, .,vrije loonvorming", verdergaande 
prijsstijgingen, om nog niet eens te spreken van de 5 % compensatie die 
in feite een verlaging van de koopkracht van het loon inhoudt, bedreigen 
echter ons volk. 

Er moet inderdaad wat veranderen: namelijk de tot dusver in ons 
land gevolgde regeringspolitiek. En in de allereerste plaats de buiten~ 
landse politiek, die de oorloÇJsbegroting tot het waanzinnige deed stijgen. 
Het is deze buitenlandse politiek, die gericht is op aanvaarding van het 
E.D.~~verdrag. 

Omzetting van deze politiek _in een politiek g~richt ·op de versterking 
van de vrede, op de verwerpinÇ( van de E.D.G .. op het medewerken aan 
het tot stand komen van het door de Sowjet~qnie voorgestelde veilig
heidsstelsel voor geheel Europa, zal honderden en nog eens honderden 
millioenen guldens vrijmaken voor de opvoering van ons levenspeil. Het 
zal dan mogelijk zijn voldoende woningen te bouwen, ons land uit zijn 
schandalige positie op het gebied van het onderwijs te halen, de belas~ 
tingen te verlagen en de lonen te verhogen. 

In dit verband springt de grote betekenis in het oog van het Nationaal 
Congres tegen het· Duitse militarisme, dat 17 Januari a.s. in Amsterdam 
zal worden gehouden. Wij zullen daarom alles in het werk moeten stel~ 
len om velen uit de rijen van de P.v.d.A. en het N.V.V. aan dit Congres 
te doen deelnemen. 

De nieuwe koers in de buitenlandse politiek kan worden bereikt door 
de eenheid van socialisten en communisten, die als spil zullen optreden 
van een front van alle nationale krachten voor een vrij, beveiligd en 
zelfstandig Nederland. 

Vooral wij communisten hebben hierbij een grote en eervolle taak. De 
in eenheid gevoerde, succesrijke acties van de afgelopen maanden hebben 
aangetoond, dat de belangen van socialisten en communisten, van 
N.V.V.'ers en E.V.C.'ers, dezelfde zijn, dat het de belangen van alle 
werkers zijn. Het verder smeden van de eenheid, op basis van de strijd 
voor de dagelijkse belangen, zal de stromingen in de P.v.d.A., die zich 
reeds keerden tegen of ontevreden zijn over de tot dusver door . hun 
partijleiding gevoerde buitenlandse politiek, doen toenemen in aantal en 
kracht. 

Dat het mogelijk is, dit te bereiken en daardoor de reactionnaire poli~ 
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tiek een nederlaag toe te brengen, bewijst de. verkiezingsuitslag van 9 
Dec. in Utrecht. 

Deze is daarom zo belangrijk, omdat ze de juistheid bevestigt van de 
door onze Partij gevoerde politiek, zoals die in de Resolutie is neerge
legd. Op de bedrijven en in de buurten was het werk van onze pgn. ge
richt op het tot stand brengen van de eenheid van actie van Socialisten 
en Communisten voor concrete, nabijliggende doelstellingen. 

Door deze politiek van onze partij wordt de grondslag gelegd voor de 
eenheid van .de arbeidersklasse, die een nieuwe koers in de landspolitiek. 
gericht op vrede, vrijheid en welvaart, mogelijk zal maken. 

. J. DE LOUW 

MARX EN ENGELS 
OVER AMERIKA 

(Bij het verschijnen van "Brieven aan Amerikanen" door Karl 
Marx en Friedrich Engels, uitgegeven door International Publis

hers in New York.) 

• 
DE geschiedenis heeft sinds lang de brieven van Marx en 

Engels aan hun Amerikaanse volgelingen een blijvende 
plaats verzekerd in de grote democratische erfenis van de 
Verenigde Staten. Want het overheersende thema van deze 
onsterflijke documenten is het vooruitbrengen van de Ameri
kaanse arbeidersbeweging en van alle democratische krachten 
in dit land. • · 

De stichters van het wetenschappelijk socialisme hebben veel 
aandacht besteed aan de ontwikkeling van de arbeidersbewe
ging in de jonge Amerikaanse burgerlijke democratie, waar de 
arbeiders voor het eerst naar voren kwamen als een afzonder- ' 
lijke maatschappelijke kracht. Zij zagen de grote kloof van taal, 
traditie en ervaring tussen de vroege marxisten in de Verenigde 
Staten, merendeels immigranten, en de inheemse Amerikaanse 
arbeidersklasse, die gevormd werd door een andere achtergrond 
en een ander tempo van kapitalistische ontwikkeling. 

Het voornaamste doel van deze brieven was, deze kloof te 
overbruggen. Marx en Engels begrepen dat een juiste houding 
tegenover de arbeidersklasse van dit land een eerste voorwaar
de was. Het vertrouwen in het vermogen van de arbeiders om 
als klasse op te treden was onmisbaar voor de marxisten, bij de 
ontwikkeling van de beginnende Amerikaanse arbeidersbewe
ging en bij het streven naar de onafhankelijke politieke actie 
van een arbeiderspartij. 

In deze verzameling zijn honderd acht en zestig brieven 



opgenomen, met drie oproepen van de Internationale Arbeiders. 
associatie (de Eerste Internationale). Ze lopen van 1848, toen 
in de Verenigde Staten de manufactuur nog om de eerste plaats 
streed met de agrarische belangen, tot 1895, toen de trustvor
ming van de industrie een hoogtepunt had bereikt. In de eerste 
jaren was de voornaamste Amerikaanse correspondent Joseph 
Weydemeyer, een dagblad-::redacteur, vakbondsleider, officier in 
ihet Unie Leger en vooraanstaand communistisch leider tot zijn 
dood in 1866. Van 1870 tot 1883, het sterfjaar van Marx, en in, 
de twaalf jaren daarna, was de voornaamste correspondent 
Friedrich Adolph Sorge, een Duits-Amerikaanse communist en 
leider van de Eerste Internationale in de Verenigde Staten. 

Het merendeel van de brieven stamt uit de z.g. Sorge-Cor
respondentie, een verzameling die in 1906 in Duitsland werd 
gepubliceerd: "Briefe und Auszüge aus Briefen von Joh. Phil. 
Becker, Joz. Dietz,gen, Friedrich Engels, Karl Marx und Andere" 
(Brieven en uittreksels uit brieven van Becker, Dietzgen, 
Engels, Marx e.a.). 

MARX en Engels stelden vast, dat een sectarisch isolement 
van de ontwikkelingsbeweging van de arbeidersklasse de 

grootste tekortkoming in het werk van de marxisten in de 
Verenigde Staten was. Deze tendens kwam tot uiting in defai
tistische stemmingen ten opzichte van de bekende onverschil
ligheid van de Amerikaanse werkers voor theorie. Deze stem
mingen betekenden een overgave aan de burgerlijke opvattingen 
over "Amerikaans exceptionalisme" (het z.g. uitzonderlijk 
karakter van de toestand in Amerika) ten opzichte van het 
klassebewustzijn en elk onafuankelijk of socialistisch program 
voor de arbeidersklasse. 

Deze sectarische tendenzen, die een gebrek aan vertrouwen 
in het revolutionnaire vermogen van de Amerikaanse arbei
dersklasse weerspiegelden, verhinderden de vroege marxisten 
om op een juiste wijze de verhouding tussen de voorhoede en 
de klasse uit te werken. Zij waren "ongeduldig" wegens het 
tempo van de arbeidersbeweging, zij trachtten de marxistische 
theorie als een dogma op te leggen. Zij pasten het marxisme 
niet toe als een leidraad tot handelen op de grondslag van de 
practijk. Zij begrepen niet dat de arbeidersklasse van een ge
geven land, ook al profiteert zij van de algemene ervaring van 
het proletariaat in de gehele wereld, haar eigen ervaring moet 
verzamelen en daardoor haar bewustzijn moet revolutionneren, 
in de nationale omstandigheden van haar eigen leven en strijd. 

In een brief van 23 November 1871 aan Friedrich Bolte toont 
Marx het anti-historische en reactionnaire karakter van de 
secten en het sectarisme in de moderne arbeidersbeweging aan. 
Naar aanleiding van de strijd, die de Eerste Internationale 
voerde tegen de geheime samenzweringsactiviteit van de anar
chisten, schrijft Marx: 

"De Internationale werd gesticht om de socialistische of semi-
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socialistische secten te vervangen door een werkelijke strijdorgani
satie van de arbeidersklasse ... De ontwikkeling van socialistisch sec
tarisme en die van de werkelijke arbeidersbeweging zijn altijd om· 
gekeerd evenredig. Zolang de secten (historisch) verantwoord Zijn, 
is de arbeidersklasse nog niet rijp voor een onafhankelijke histori
sche beweging. Zodra zij deze rijpheid heeft bereikt zijn alle secten 
in wezen reactionnair." 

Dit marxistisch beginsel is een universele en algemeenge~dige 
waarheid. Het is een vernietigend an.twoord 9P. alle provocata
rische beschuldigingen van "samenzwering" en "geweld" waar
mee de Wallstreet-regering tevergeefs de partij van de Ame
rikaanse arbeidersklasse tracht te vernietigen, die haar theorie 
en practijk baseert op de werkelijk democratische leer van het 
marxisme. 

Om met het sectarisme in Amerika te breken, schreef Engels, 
was het in de eerste plaats nodig om de tactische oriëntatie van 
de inheemse Amerikaanse arbeiders te veranderen. Hij stelde 
de zelfvoldane sectarische Duitse marxisten in de Verenigde 
Staten aan de kaak, die "uit principe geen Engels leren". 

De ondergrond van Engels' opwekking om de activiteit onder 
de inheemse Amerikaanse arbeiders te concentreren in de vak
bonden was de dringende noodzaak om de tegenstelling tussen 
hen en de immigranten te overwinnen. Alleen door te werken 
aan het opheffen van deze scheiding, die door de bourgeoisie 
was geschapen en zorgvuldig in stand werd gehouden, zouden 
de marxisten zich van hun sectarische ketens ontdoen. 

Daarom schreef Engels in een brief aan Sorge in het jaar 
van de prachti:ge strijd voor de achturendag en het hoogste 
ledenaantal van de Knights of Labor *) met grote voldoening: 
"Voor het eerst is er een werkelijke massabeweging onder de 
Engels-sprekende werkers." 

Met een duidelijk inzicht in de dringende noodzaak van een 
massaal verbond van arbeiders ·- Negers - boeren, en de 
gunstige omstandigheden voor de vorming daarvan, trachtte 
Engels, evenals Marx had gedaan, de marxisten in de Ver
enigde Staten ertoe te brengen al hun pogingen op dit doel te 
richten. Hij bestreed de dogmatici, die niets met de Knights of 
Labor te maken wilden hebben wegens de verwarde ideologie 
en het ritueel van deze organisatie. De voornaamste taak van 
de marxisten was om de theorie toe te passen op de Ameri
kaanse omstandigheden teneinde de beweging van de arbeiders 
als klasse te versnellen. 

Engels spande zich in om de marxisten in de V.S., in de nog 
rudimentaire arbeidersorganisaties het perspectief van de toe
komst van de beweging te geven. Hij schrijft in dezelfde brief: 

"De eerste grote stap van belang voor elk land, dat voor het 
eerst de beweging aanpakt, is altijd de organisatie van de arbeiders 
tot een onafhankelijke partij, hoe dan ook, als het maar een duide
lijke arbeiderspartij is...... Dat het eerste program van deze partij 
nog verward en zeer gebrekkig is ...... dat zijn onvermijdelijke, maar 

-----
.. ) R i d d e r s v a n d e A rb e i d - een organisatie die in 188ö 

111.000, en in 1886 reeds 800.000 leden had. 
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ook voorbijgaande tekorten. De massa's moeten tijd en gelegenheid 
hebben om zich te ontwikkelen, en zij kunnen alleen de gelegenheid 
krijgen als zij een eigen beweging hebben - in welke vorm dan ook, 
zolang het h u n e i g e n beweging is - waar zij in zijn en leren 
door hun fouten." 

In een passage van de grootste betekenis voor onze tijd zet 
Engels het democratisch beginsel en het karakter van een ver
enigd front in zo'n massabeweging uiteen: 

"Toen wij naar Duitsland terugkeerden, in de lente van 1848, 
sloten wij ons aan bij de Democratische Partij als het enige moge
lijke middel om gehoor bij de arbeidersklasse te vinden; wij waren 
wel de vooruitstrevendate vleugel van die partij, maar toch een vleu
gel' ervan. Toen Marx de Internationale oprichtte stelde hij de sta
tuten zo op, dat a 11 e socialisten uit de arbeidersklasse van die 
tijd eraan konden deelnemen - Proudhonisten, Pierre Lerouxisten, 
en zelfs de beste afdelingen van de Engelse vakbeweging ...... Waar 
zouden wij vandaag zijn, als wij van 1864 tot 1873 er op aange
drongen hadden om alleen samen te werken met degenen, die open
lijk ons platform aannamen? Ik geloof dat onze he 1 e p ra c
t ij k g e t o o n d h e e f t, d a t h e t m o g e 1 ij k i s, s a m e n 
te werken met de algemene beweging van de 
a r b e i d e r s k 1 a s s e, i n e 1 k v a n h a a r s t a d i a, z o n. 
der onze eigen positie, of zelfs onze organi
satiè, op te geven of te verbergen ... " 

De laatste zin geeft duidelijk de verhouding aan van de voor
hoede tot de klasse in de ontwikkeling van de beweging. Het 
is een afdoend antwoord aan de sectariërs in de Socialistische 
Arbeiderspartij, die Engels ervan beschuldigen, dat hij het 
theoretisch leiderschap opgaf en de rol van de voorhoede 
negeerde. Deze zin bevestigt het uiterst belangrijke tactische 
beginsel, dat de banden met de arbeidersklasse voor de marxis
ten in alle omstandigheden constant zijn en nooit verbroken 
mogen worden; en dat de partij van de voorhoede door deze 
banden, en allèèn hierdoor, haar leiderschap, haar bestaan 
zelf, tot uiting kan brengen. 
· De woorden van Engels, "zonder onze eigen positie op te 
geven of te verbergen", geven duidelijk aan, dat het deelnemen 
van communisten aan massa-organisaties betekent: deelnemen 
met de kwaliteit van communisten, met het wezen van het 
marxisme - in ons tijdperk, het marxisme-leninisme. Het be
tekent, dat hun handelingen en hun politiek geleid moeten 
worden door de revolutionnaire theorie van het marxisme. 
Alleen wanneer zij een juiste waardering van de theorie tot 
hun levenswijze maken, kunnen zij leiding geven aan de 
massa's waarmee zij hun betrekkingen uitbreiden. Alleen op 
de basis va.,n de eenheid van theorie en practijk zijn zij in staat, 
hun taak van de voorhoede uit te voeren, door op een gemeen
schappelijk platform van strijd samen te werken met mensen 
en organisaties van verschillende politieke opvattingen. 

Daarom is Engels in een andere brief van datzelfde jaar 
(1887) verheugd omdat "er onder de Duitsers nog een kern over 
is, die theoretisch inzicht in het karakter en de loop van de 
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hele beweging overhoudt, het gistingsproces gaande ·houdt, en 
die tenslotte weer naar boven komt." Want alleen wanneer 
deze marxistische kern zijn taak op de juiste wijze uitvoert zal 
het de les in het "Communistisch Manifest" verwezenlijken: in 
haar huidige faze de toekomst van de beweging te vertegen
woordigen. In deze zin schrijft hij later in dat jaar aan Sor,ge: 

"Als er daar mensen bij de hand zijri, die theoretisch helder 
denken, die hun de gevolgen van hun fouten van te voren duidelijk 
kunnen maken en hun aan kunnen tonen, dat elke beweging die zich 
niet voortdurend de vernietiging van het loonstelsel tot einddoel stelt 
onvermijdelijk verdwaalt en mislukt - dan kan veel onzin verme--
den worden en het proces aanzienlijk worden bekort." ' 

De tegenwerpingen van de do,gmatici en separatisten, dat de 
tegen hen gerichte kritiek het opgeven van de voorhoede-rol 
van de marxisten betekende, waren dus volkomen ongegrond. 

Het opgeven van het sectarisch zich verwijderd houden van 
organisaties zoals de Knights of Labor, · als "bewegingen die 
langs de lijnen van onwetendheid verdergaan", volgens de 
woorden van Daniel DeLeon enkele maanden na Engels' dood, 
betekende niet het opgèven van de voorhoede. Samensmelting 
met de arbeidersorganisaties betekende niet het opgeven van 
de marxistische partij. Het betekende, wat Engels in 1886 aan 
Sorge schreef: "het werken van binnenuit (in de Knights of 
Labor), het opkweken binnen deze massa, die nog plooibaar is, 
van een kern van mensen die de beweging en haar doelstellin
gen begrijpen" - die in staat zouden zijn er de leiding van de 
proletarische voorhoede aan te geven. Het betekende wat Lenin 
in een ander tijdperk schreef, toen hij in zijn "Linkse stroming, 
een kinderziekte van het communisme" de beweringen van de 
linkse sectariërs van zijn tijd, die tegen het werken in "reac
tionnaire" vakbonden waren, als "lege fraseologie" ontmaskerde 
en verklaarde dat communisten ,,in elk geval overal moeten 
werken waar de massa's zijn". 

DIE kern, met "theoretisch inzicht in het karakter en de loop 
van de hele beweging", waar Engels over sprak, voerde een 

strijd op twee fronten op ideologisch gebied. Behalve het 
"linkse" gevaar, moest hij het hoofd bieden aan het gevaar van 
rechts, dat tot uiting kwam in verschillende agrarische midde
len-voor-alle-kwalen en vooral in het opportunisme van de 
Lassalleanen. Maar binnen het raam van deze periode was voor 
de aLgemene politiek en tactiek toch het linkse sectarisme het 
overwegende en meest actuele gevaar. 

Ten opzichte van de kwestie van de politieke activiteit van 
de arbeidersklasse, hebben Weydemeyer en Sorge in de opeen
volgende stadia van de beweging op deze wijze de strijd tegen 
de "linkse" sectariërs en de rechtse tegenstanders van deze 
activiteit geleid. Zij kwamen op tegen de avonturistisc~e, 
kleinburgerlijke aanbeveling van samenzweringsmetboden en 
later tegen het anarchistische dogma van zich te onthouden 
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van politiek. Zij bestreden de sectariërs die hun gebrek aan 
vertrouwen in de arbeidersklasse goedpraatten met frazes over 
het "uitzonderingskarakter" en de "ongeschiktheid" van het 
socialisme voor de Verenigde Staten, en die de activiteit van 
de arbeiders trachtten te beperken tot economische kwesties. 

, Tegelijkertijd kwam zij op tegen het afstanddoen van politieke 
activiteit die tot uiting kwam in het rechtse trade-unionisme, 
dat gedurende de economische crises, toen de vakbonden zeer 
verzwakt werden, veld won. 

De theoretische basis voor deze vroege strijd tegen het "eco
nomisme" in de arbeidersbeweging vindt men in de Marx-brief 
van 23 Novembér 1871 aan Bolte, die wij reeds hebben geci
teerd, waarin het beginsel van de eenheid van economische en 
politieke strijd van de arbeidersklasse met klassieke helderheid 
wordt uitgedrukt. 

Er zijn opportunistische pogingen aangewend om de grote 
nadruk, die in de Brieven op de strijd tegen links sectarisme 
en dogmatisme in de Verenigde Staten werd gelegd, verkeerd 
uit te leggen. Dit werd b.v. door mensjewistische agitators voor 
een niet-Partij "arbeiderscongres" gedaan ten tijde van het 
Vijfde Congres van de Russische Sociaaldemocratische Arbei
derspartij in 1907, hetgeen alleen maar de likwidatie van de 
Partij als revolutionnaire voorhoede van het prole-tariaat kon 
betekenen. (Deze anti-Partij agitatie vond onmiddellijk steun 
bij de anarcho-syndicalisten.) 

1) De geciteerde brief van 27 Januari 1887, waarin staat: 
"Waar zouden wij vandaag zijn, als wij van 1864 tot 1873 er 
op aangedrongen hadden om alleen samen te we11ken met de
genen, die openlijk ons platform aannamen?" - en 

2) De brief van 28 December 1886, die in verband met de 
noodzaak om een nationale massabeweging voor de ondersteu
ning van Henry George, de Knights of Labour en anderen te 
consolideren, verklaart: "Een paar millioen arbeidersstemmen 
in November voor een bonafide arbeiderspartij zijn op het 
ogenblik oneindig veel meer waard dan honderdduizend stem
men voor een doctrinair volmaakt platform". 

Lenin legt op schitterende wijze de misvatting bloot, waar
mee de verdraaiers hun mechanische Amerikaans-Russische 
parallel trachtten goed te praten. Zijn krachtige polemiek reikt 
verder dan de grenzen van de bijzondere historische omstandig
heden, die er de aanleiding toe waren: 

"In de landen waar geen sociaal-democratische arbeiderspartijen 
zijn, ge en soc.-democratil)che parlementsleden, geen systematische 
en consekwente sociaaLdemocratische politiek bij de verkiezingen 
of in de pers, enz., leerden Marx en Engels de socialisten om zich 
t e n k o s te v a n a 11 es te bevrijden van een bekrompen sec
tarisme en om deel te nemen aan de arbeidersbeweging teneinde het 
proletariaat po 1 i tie k de ogen te openen; want in de laatse 'dertig 
jaar legde het proletariaat in Engeland of in Amerika b ij na geen 
politieke onafhankelijkheid aan de dag. In deze landen - waar de 
burgerlijk-democratische historische taken bijna geheel ontbraken 
- was de politieke arena geheel gevuld door de triomfantelijke en 
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zelfgenoegzame bourgeoisie, die wat de kunst van het bedriegen, 
Gorrumperen en omkopen van de werkers betreft, onovertroffen is. 

Wanneer men het voorstelt alsof deze aanwijzingen van Marx en 
Engels voor de Britse en Amerikaanse arbeidersbeweging eenvou
dig en reGhtstreeks kunnen worden toegepast op de Russische om
standigheden, gebruikt men het marxisme niet om zijn m e t ho d e 
uit te werken, niet om de GOnGrete historisGhe bijzonderheden van 
de arbeidersbeweging in sommige landen te b es t u d e ren, maar 
om de bekrompen rekeningen van groepjes intelleGtuelen te veref· 
fen en." 

Op welke wijze kunnen deze kostbare geschriften van Marx 
en Engels in onze tijd het beste gebruikt worden? Welke 

lessen houden ze i:h voor de Communistische Partij, die de ed
genáme is van de edele pro1etariscihe en democratische tradi
ties van de vroege marxiJst,en in ons land? Hoe kunnen ze de 
Partij helpen om de arbeidersklasse leiding te ~geven, in ver
band met de centrale taak van deze tijd- de strijd voor vrede, 
en onafscheidelijk daarvan, de strijd voor democratie? 

Op dit moment, nu de Comm. Partij der USA haar vijfender
tigste jaar van leven en strijd begint, springt onder de vele 
lessen, die deze Brieven bevatten, vooral één les met twee kan
ten, sterk naar voren, de les van: 

1) een onbegrensd vertvouwen in de arbeidersklasse; 
2) de onmisbaarheid van de Partij voor de arbeidersklasse 

en lhet volk ,in zijn geheel, op elk belangrijk gebied van ;hun 
strijd. 

Het vertrouwen in de arbeidersklasse .is 1geen mystiek of 
romantisch ,gevoel; het is een rotsvast vertrouwen, dat berust 
op het wetenschappelijke begrip van de positie van de arbei
dei1sklasse in de st11uctuur en de beweging van de kapitalisti
sche maatschappij. Deze positie bepaalt ihaar fundamentele 
revolutionnaire rol en stijgende koers in de ,gesohiedenis. Het 
marxistisch-J:eninisti:soh inzicht in de loop van de geschiedenis 
laat voor onze tijd zien, dat de arbeidersklasse :geroepen is om 
de leiding te nemen in de verdediging van de natie tegen het 
program van nationale ondergang, oorlog en fascisme, waar
mee de imperialistische bourgeoisie sche,rmt. 

Het is waar, dat de Amerikaanse arbeidensklasse politiek 
achtengebleven is, hoewel zij wat de economische o11ganisatie 
betreft versterkt is, en dat zij zich nog bewust moet WDrden 
van haar historische rol. Maar het marxisme-leninisme leert 
dat de ontplooiing van dit bewust,zijn een onvermijdelijk en 
dagelijks proces is. 

Wij communisten moeten deze 1essen onder het werkende 
volk venbreiden en vooral de arbeiders met deze moedgevende 
ikennis wapenen, om st,emmingen van apathie of moedeloosheid 
te bestrijden. Wij moeten het vert:wuwen in de fundamentele 
gezorutheid ~en rhet vermogen van de ,Amerikaanse arbeiders
klasse versterken, door haar de grote erfenis van militante 
strijd voor ogen te houden, die het centrum en de kern van deze 
Brieven vormt. 



Wij communisten moeten er meer dan ooit de nadruk op 
leggen, dat er ,geen beweging-vooruit om ihet eeniheidsfront voor 
vrede, economische wkerheid, Negerrechten en democratie op 
te bouwen ik.àn zijn, als dit eenh.eidsfront niet gedragen en ge
leid ·wordt door de arbeidersbeweging. Wij mogen nooit de 
misvatting tolereren, dat een onafihankelijke politieke volks
beweging mogelijk zou zijn zonder een sterke kern van de 
arbeidersbeweging, een waarheid die pijnlijk bewezen werd 
door de verkiezingscampagne voor Wallace in 1948. Het onver
woestbaar :geloof in de arbeidersklasse moet tot uitdrukking 
komen in het systematisch ,en toegewijd werken om ihaar rol 
te verwezenlijken. 

Wat de tweede kant van de les betreft- de heersende klasse 
is zich maar al te zeer bewust van de onmisbaarheid van de 
Communistische Partij. Haar pogingen om de Communistische 
Partij te vemietigen beogen juist om de arbeidersklasse van 
ihaar politieke leidster te bero'Ven. Vandaar de processen tegen 
en arr1estaties van de partijleiders, de vervoJging en het terro
riseren van haar leden en medestrijders. Vandaar de aanvallen 
op de theorie en de ideo1o:gie 'Van de Partij ,in de pers en voor 
de microfoon. 

De heldhaft:ige strijd van de Partij voor haar wettig bestaan 
moet dus :gezien worden als een diepgaande historische strijd 
voor het handhalVen en versterken van de band tussen de 
arbeider·sklasse en haar voorhoede. Deze strijd is een levens
kwestie voor de g~hele arbeidersbeweging en voor alle onder
drukten. Het is een levenskwestie voor de acties voor economi
sche veiligheid in het aangezicht van de dreigende crisis; VIOOr 
de beweging om een krachtig vredesfront onder leiding van de 
arbeide11s te vormen; V'oor de strijd voor de economische, poli
tieke en sociale rechten van het Negervolik; en voor de ver
dediging van de Grondwet en alle democratische verwowen
heden. Het is een levenskwe·st:ie voor de ontwikkeling 'Van 
onafhankelijke politieke actie va:n de arbeidersklasse. Want 
.slechts voorzover de Partij erin slaagt om als politieke voor
hoede te fungeren om de werkende massa's in hun strijd aan 
te voeren, zullen dezen definitief de ideologie en de politiek 
overwinnen van de klasse die hen berooft en hun leven vernielt. 
De rol van de voorhoede is absoluut noodzakelijk om de ill'Vloed 
van de reformistiscihe lakeien van het imperialisme in de vak
bonden te breken, om de vakbeweging ~en andere rnasa-orga
nisaties te bevrijden van de remmende ideologieën van sociaal
democ.ratisme en chauvinistisch nati10nalisme. 

De Partij heeft tot taak, haar 11elatief isolement van de 
doorslaggevende delen van de a:t1beidersklasse en het N egervoJk 
te doorbreken. Dit isolement is niet alLeen te daniken aan obj ec
tieve factoren: de kwaadaardige aanvallen van de regering, de 
wijdve11breide ideologische verwarring onder de werkers als 
gevoLg van de onophoudelijke pro-imperialistische propaganda, 
zowel als de ontgoocheling en verwekelijking van gro:te delen 
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van de arbeiders door de schijnwelvaart uit de oorlog en de 
daaropvolgende jal'en van oorlogseconomie. 

Het isolement is ook te danken aan een subjectieve factor
interne zwakheden, die de strijd van de Partij om sterke banden 
met de massa's te kweken :door ihun leiding in de strijd te 
ge,ven, schaden. 

De subjectieve factor komt tot uiting in de tweeling-varian
ten van rechts opportunisme en "links "sectar<Ï.sme. 

Beiden spruüen voort uit een onrealistische waaroering van 
de krachtsverhoudingen, en ze kunnen alle twee op hun eigen 
manier slechts naar het slop van het isolement van de massa's 
le1den. De l'echtse opportunistische soort komt tot uitmg in de 
tendens om achter de massa's aan te hiniken, in hei1haaldelijk 
nalaten om de leiding te nemen in brandende kwesties die de 
massa's in beweging bvengen. Zij weerspiegelt een houding 
van ontzag voor de macht van de reactie, van een tekort aan 
vertrouwen in de arbeidersklasse, van een fatal:istli.scth aanvaar
den v;an de positie van "vogelvrije", waarmee de heersende 
klasse de Par.tij wil bestempelen. 

Het links-sectariscthe gevaar, dat de laatste jaren verontrus
tend toenam, kwam in de eerste plaats tot uitdrukking in de 
overschatting van de bereidheid van de massa om een duidelijk 
onafhankelijke politieke koers te volgen, met de daaruit resul
terende tendenZien om de áctiviteit in de meest vooraanstaande 
gebieden te concentreren. Aan de andere kant leidt een derge
lijkè bereidheid om de massa-basis van de actie te verlaten, 
steeds meer tot een politiek van alleenstaan voor de Partij,. 
waarbij de voorhoede en cLe linkervleugel de arbeiderS/klasse 
vervangen. Deze en dergelijke "linlkse" tendenzen, die de kortste 
weg naar een volkomen isolement van de Partij en naar de 
likwidatie van haar voorhoederol zijn, ~n de voornaamste 
hindernis voor de Partij om haar taak van voorhoede te ver
vullen. Ze zijn in feite de grootste belemmering voor de strijd 
tegen het rechtse opportunisme. 

De .grote waarde van het marxisme-leninisme lLgt juist in het 
feit, dat het de Partij een wetenschappelijke methode verschaft 
om tussenr twee onheilspellende rotsen door te varen, de Scylla 
van het rechtse opportunisme en de Charybdis van "links" 
sectarisme. Het ,beheersen van dere methode is alleen mogelijk 
a1s de Partij haar isolement ve~b:reekt en er toe ove!'gaat haar 
voornaa:mste taak van voorhoede uit te voeren. Want: "Onze 
Partij moet de voorste, de doeltreffendste, de consekwentste 
strijdster voor de eenheid van de arbeidersklasse zijn. Zij moet 
er naar streven de eenheid van actie te hereiken van de arbei
dersklasse, het Negervolk, de boeren en de democratisch ge
zinde mensen." (Resolutie van het Partijbestuur der C.P.V.S. 
"Over de toestand na de p11esidentsve·rkiezin;gen".) 

V.J. JEROME 

(Uit een art. in "Political Affairs", Sept. '53.) 
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De zogenaamde ,,overbevolking'' 
in Nederland 

Jn .. Politiek en Cultuur" van Januari 1953 heeft G. Alexandrow de 
.,overbevolkingsleer" en haar toepassing (het neo~malthusianisme) 

nogmaals scherp belicht. In zijn artikel .,Is de aarde werkelijk overbe~ 
volkt?" toont Alexandrow aan, dat de imperialisten onder leiding van de 
Verenigde Staten het niet bij theoretiseren laten. Zij brengen hun .,leer" 
(: .,er zijn teveel mensen op aarde en dat aantal moet verminderen") op 
barbaarse manier in practijk. Gehele volken pogen zij uit te roeien (Korea), 
zij eisen sterilisatie ( onvruchtbaarmaking) van de werkende massa 
(India). 

In werkelijkheid is het kapitalistisch systeem zelf de oorzaak van het 
zogenaamde tekort aan productiemogelijkheden en producten. Het groot~ 
kapitaal vernielt, pleegt roofbouw en laat grondverwording toe. Alexan• 
draw maakt melding van het feit, dat de bevolking der aarde weliswaar 
jaarlijks een netto~uitbreiding van 25 milHoen mensen ondergaat, maar 
dat anderzijds reeds de tegenwoordige productiekrachten, mits over de 
gehele aarde op de juiste wijze gebruikt, een wereldbevolking die drie tot 
vier maal zo groot is als de huidige, van al het nodige zouden kunnen 
voorzien. Terwijl er 21h milHard m·ensen op aarde leven, zullen reeds de 
huidige productiekrachten 8 tot 11 milliard mensen een rijk materieel en 
cultureel bestaan kunnen verschaffen. 

Nader uitgewerkt is dit o.m. in de bekende studie van M. Iljin, .,Aarde 
en mensen" (in het Nederlands verschenen in .,Kwartaal", nummer 12; 
1950). 

Het artikel van Alexandrow zowel als de uiteenzettingen van Iljin 
verdienen grondig bestudeerd te worden teneinde voor de discussie argu~ 
menten op te leveren tegen de .,overbevolkingsleer", tegen het neo~mal~ 
thusianisme. Deze .,leer" en methode worden gebruikt om de ware oorzaak 
van armoede en werkloosheid ·te verdoezelen: het kapitalisme. Het neo~ 
malthusianisme dient tegelijkertijd ter "rechtvaardiging" der imperialisti~ 

· sche oorlogsvoorbereiding en oorlogvoering. 

"Te veel Nederlanders" 

Naar imperialistische opvatting zijn er natuurlijk ook (,te veel Neder~ 
landers". Dank zij een onophoudelijke neo~malthusiaanse propaganda vin~ 
den de imperialisten bij tal van eerlijke mensen gehoor. De Amerikaanse 
bezetters van ons land worden bij hun propaganda ijverig ondersteund 
door de regering Drees en deze regering ontleent aan de "overbevolkings~ 
leer" het ,.recht" een emigratie~politiek voor te staan, waarover zo..Oade~ 
lijk meer. 

Amerikaanse overheersers en Nederlandse regering vinden geestdriftige 
activisten voor de ,.overbevolkingstheorie", voor het neo~malthusianisme, 
o.a. in leidende figuren van de "Nederlandse Verenigins:t voor Sexuele · 
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Hervorming". In het maandblad "Verstandig Ouderschap" en op openbare 
en besloten bijeenkomsten wijzen vooraanstaande NVSH~figuren steeds 
weer op het "overbevolkingsgevaar" voor Nederland. 

Zeer openlijk sprak "Verstandig Ouderschap" dit uit in het Januari
nummer van 1951, toen het met instemming het Amerikaanse persbureau 
Associated Press citeerde, dat verkondigde: "De Nederlanders zijn bezig 
zich te verwikkelen in armoede door overbevolking. Functionarissen van 
het Marshall~plan zeggen openlijk, dat de onbeperkte voortplanting 
massa~werkloosheid zal brengen. Premier Willem Drees, ·een vriendelijk, 
vaderlijk man, erkent, dat het geboortecijfer veel moeilijkheden oplevert." 

De op het ogenblik afgetreden voorzitter van de NVSH, dokter W. F. 
Storm, heeft op 12 Januari 1951 deze Marshall~taal voor eigen rekening in 
een VARA~radiopraatje herhaald. (Storm is ook voormalig hoofdredac~ 
teur van het inmiddels opgeheven. trotskistische blad "De Vlam"). 

In October 1953 komt "Verstandig Ouderschap" openlijk op voor 
denkbeelden van Maltbus en betoogt de redacteur, Dr. A. L. Constandse 
(tevens vooraanstaand redacteur van het Algemeen Handelsblad), dat het 
zonder geboortebeperking in Nederland en in de wereld niet te redden is. 

Volgens zulke .,theoretici" is het de bevoikingsaanwas, die "het herstel 
bedreigt". Zij zwijgen "uit principe" over het imperialistisch streven naar 
maximumwinsten, de militarisering van de economie, de vernietiging van 
de vredesproductie. Zij zwijgen over de werkelijke oorzaken van daling 
van het levenspeil en van het bestaan van werkloosheid in het kapitalis~ 
tisch deel van de wereld. En uiteraard zwijgen zij eveneens over de ver~ 
dwenen werkloosheid en de voortdurende stijging van het levenspeil in 
de Sowjet~Unie en de volksdemocratische landen. 

Relatieve overbevolking 

Zijn er in Nederland mensen te veel? "Ja", zeggen de overbevolkings
.,theoretici" en wijzen op de werkloosheid. Nederland is het dichtst
bevolkte land ter wereld met ruim 300 mensen per vierkante kilometer. 

Australië en Canada, die tot de d u n s t bevolkte landen behoren, 
hebben echter óók voortdurend met werkloosheid te kampen en de werk~ 
loosheidscijfers zijn er steeds van ongeveer dezelfde orde als bij ons. 
Nemen wij Australië als voorbeeld. Het heeft om en nabij de 8% millioen 
inwoners, tegen ruim 10 millioen in Nederland. Het rechts georiënteerde 
Algemeen Dagblad van 11 October 1952 meldt, dat er toen 100.000 werk~ 
lozen in Australië rondliepen. In November 1952 maakte de Australische 
publicist L. Harry Gold melding van 150.000 Australische werklozen en 
tezelfder tijd wijst de Australische theoreticus van het kapitalisme Prof. 
Copland het denkbeeld van volledige tewerkstelling (d.i. opheffing van 
de werkloosheid) in zijn vaderland ronduit van de hand ... 

Naar dit land laat de regering Drees de Nederlandse arbeiders en 
boeren emigreren. In 1952 is tot dit doel met regeringsgeld o.a. een speel~ 
film in de Nederlandse taal vervaardigd: "Sterren stralen overal". Deze 
film poogt de emigratie naar Australië aanlokkelijk te maken en predikt 
de "overbevolkingsleer". 

Het is bekend, dat de grote meerderheid der Australië~reizigers diep . 
teleurgesteld wordt en dat velen berooid en ziek naar Nederland terug~ 
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keren. Thans meent de "vriendelijke, vaderlijke," Drees een nieuw afzet~ 
gebied voor zogenaamd overtollige Nederlandse werkers te hebben ge~ 
vonden in het Zuid~Afrika van Malan ... 

A 11 e kapitalistische, afhankelijke en gekoloniseerde landen kennen 
werkloosheid en het voorbeeld van Australië illustreert eens te meer, dat 
het "argument" van de bevolkingsdichtheid, die werkloosheid zou veroor~ 
zaken, slechts een uitvlucht der malthusianen is.,. 

Karl Marx toonde voor zijn tijd aan, dat het kapitalisme en niets anders 
dan het kapitalisme de werkloosheid (evenals de andere maatschappelijke 
kwalen, die te wijten zouden zijn aan "te veel mensen") voortbrengt. Lenin 
en Stalin hebben voor onze tijd hetzelfde aangetoond. (Zie onder). 

Marx noemde het werklozenleger, dat door het kapitalisme wordt voort~ 
gebracht, de r e 1 at i e v e o v e r b e v o 1 k i n g. Deze formulering 
houdt n i e t in, dat er te veel mensen zijn of dreigen te. komen ten op~ 
zichte van de productiekrachten. De formulering houdt derhalve ook niet 
in, dat de mensen werkloosheid of armoede zouden kunnen tegengaan door 
zich in hun voortplanting te beperken. (In het eerste deel van "Het Ka pi~ 
taal", vooral hoofdstuk 23, ontmaskert Marx het malthusianisme) . "Rela~ 
tieve overbevolking" wil uitsluitend zeggen: het aan het kapitalisme ge~ 
bonden, het door het kapitalisme veroorzaakte overschot aan arbeids~ 
krachten. 

Waardoor ontstaat een werklozenleger? 

J. W. Stalin schrijft in "Over dialectisch en historisch materialisme" 
(blz. 39): 

zodat 

"Doordat het kapitalisme een steeds groter hoeveelheid waren 
voortbrengt en de warenprijzen verlaagt, verscherpt het de concur
rentie, richt het een massa kleine en middelmatige particuliere 
eigenaars ten gronde, maakt hen tot proletariërs en verlaagt het 
hun koopkracht, tengevolge waarvan het onmogelijk wordt de ge
produceerde waren af te zetten ...... " 

" ...... de kapitalisten, die, tengevolge van de door hen veroorzaak
te verarming van de massa der bevolking, geen koopkrachtige af
nemers vinden, genoodzaakt zijn de producten te verbranden, ge
produceerde waren te vernietigen, de productie stil te leggen, de 
productiekrachten te verwoesten, terwijl millioenen van de bevol
king aan werk I o os he i d (spatiëring van mij, J. d. L.) ten 
prooi vallen en honger moeten lijden, niet omdat er niet genoeg 
waren zijn, maar omdat er teveel waren zijn voortgebracht." 

( Stalin behandelt hier het geval. waarin concurr~rende kapitalisten 
beginnen met de warenprijzen te v .e r 1 a g e n. Zoals bekend kunnen 
grootkapitalisten, die een monopolie-positie zijn gaan innemen, de ver~ 
kaapsprijzen van waren ook kunstmatig h o o g houden, terwijl ze dan 
tezelfdertijd de inkoopsprijzen van grondstoffen kunstmatig drukken, één 
en ander ter bereiking van maximum~winsten. Het effect van al deze 

• kapitalistische methoden is: de verarming van de massa. Dit effect vloeit 
evenzo voort uit de buitensporige belastingen, die de monopolisten de 
werkende bevolking opleggen ter financiering van de bewapeningswed
loop voor cfe zogenaamde "verdediging van het westen"). 
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______________ ........ 
Vatten wij dit samen: de werkloosheid wordt hier veroorzaakt door 

de kapitalistische uitbuiting, welke leidt tot steeds toenemende armoede 
der massa's. De werkers kunnen de door hen voortgebrachte waren niet 
meer afnemen. Daar de kapitalist produceert ofn de winst -en niet ter 
bevrediging van de behoeften der massa's, gaat hij nu de productie in
krimpen: ontslagen en werkloosheid zijn het gevolg. 

Een tweede oorzaak van het ontstaan van het werklozenleger heeft 
Marx geanalyseerd: het is de vervanging van mensen door machines, die 
onder het kapitalisme vee 1 a 1 plaats heeft. (Deze methode passen de 
Kapitalisten niet altijd toe. Soms, bijvoorbeeld tegenwoordig in de koloniën, 
brengt goedkope handenarbeid groter voordelen voor het grootkapitaal 
mee). Met behulp van verbeterde machines haalt de kapitalist groter 
meerwaarde dan voorheen uit zijn arbeiders: zij zijn gedwongen zich meer 
in te spannen. Hij kan een aantal arbeiders ontslaan en tegelijkertijd 
scherper concurrentiestrijd gaan voeren, doordat hij goedkoper produ
ceert. (Natuurlijk zijn niet de machines hiervan de schuld maar het 
schadelijke gebruik daarvan door de kapitalist, onvermijdelijk uitvloeisel 
Van het kapitalistisch systeem, dat de kapitalist op straffe van ondergang 
tot concurrentie op leven en dood dwingt). 

Een derde oorzaak van werkloosheid onder het kapitalisme is de 
inkrimping van de kapitalistische wereldmarkt. Eén derde gedeelte van de 
wereld kan reeds niet meer door het grootkapitaal uitgebuit worden. 
V oor al de Amerikaanse imperialisten trachten nu de afzet van waren 
tegen normale prijzen naar dit derde gedeelte van de wereld, de Sowjet
Unie, de Chinese Volksrepubliek, de Koreaanse Volksdemocratische 
Republiek, de Europese volksdemocratieën en de Duitse Democratische 
Republiek, in verband met de imperialistische agressie-plannen en ,.ter 
zelfbescherming" zo veel mogelijk tegen te gaan. De inkrimping van de 
kapitalistische wereldmarkt belemmert de ontwikkeling van de kapitalis
tische productie, draagt er (naast de andere bovengenoemde oorzaken) 
toe bij, dat die productie zelfs begint te slinken in weerwil van de 
bewapeningswaanzin. 

Geboortebeperking 

Uit het bovenstaande volgt, dat geboortebeperking ,.ter bestrijding van 
werkloosheid en armoede" een slag in de lucht is. Immers, de werkloos
heidbeid en armoede zijn het gevolg van de kapitalistische uitbuiting; 
vermindering van de bevolkingsaanwas wil voor de kapitalist in het alge
meen zeggen: kleiner afzetmogelijkheden, dus minder snelle uitbreiding 
of zelfs inkrimping der productie. Wanneer de ,.overbevolkings-theoretici" 
hun zin zouden krijgen, zou dit inhouden, dat de kapitalisten minder zouden 
gaan produceren, omdat er minder mensen zouden komen. Het systeem 
van uitbuiting en de daaruit voortvloeiende werkloosheid zouden geen 
haar verschillen! In het dichtbevolkte Nederland en het dunbevolkte 
Australië heersen dezelfde kapitalistische chaos, dezelfde uitbuiting en 
dezelfde soort werkloosheid! , 

Doch dit alles wil niet zeggen, dat wij tegen bewuste regeling van het 
kindertal zouden moeten zijn. , Afgezien van medische noodzaak, welke 
soms tot zodanige regeling leidt, kan onder de huidige verhoudingen in 
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ons land en in andere kapitalistische landen geboortebeperking voor een 
gezin soms een tijdelijke verlichting betekenen. En daar zijn wij natuurüjk 
vóór. Als wij maar beseffen, dat zulk een tijdelijke verlichting - hoe 
gewenst ook - geen enkele oplossing van het probleem van werkloosheid 
en armoede inhoudt en nooit een aanleiding mag zijn tot verslapping in de 
strijd tegen het imperialisme. Want slechts de opheffing van dit laatste 
betekent ook de opheffing van werkloosheid en armoede. Tot de strijd 
tegen het imperialisme behoort de strijd tegen imperialistische .,theorieën". 
De strijd tegen de .,overbevolkingsleer", tegen de leer van het neo-mal
thusianisme, mag niet verminderen, maar moet integendeel verscherpt 
worden. 

Uit het voorgaande blijkt zonneklaar de .,waarde" van de bewering 
der trotskisten en hun vrienden (o.a. in de NVSH) : .,Zo lang wij in 
Nederland nog geen socialisme hebben, kan geboorte-beperking ertoe 
bijdragen, het levenspeil van het Nederlandse volk te verhogen." 

"Nederland kan niet genoeg voortbrengen" 

.,Er is of er dreigt in Nederland overbevolking. Nederland kan niet 
genoeg voortbrengen", aldus de neo-malthusianen. Wat zijn de feiten? Dit: 

Wanneer de productiemogelijkheden, die Nederland heeft, gebruikt en 
met de nieuwste en beste middelen uitgebreid worden, dan kan ons land 
aan zijn huidige en toekomstige bevolking een rijk bestaan bieden. Onder 
kapitalistische verhoudingen zijn door strijd van de arbeiders en andere 
werkende mensen reeds successen te boeken: loonsverhoging ten koste 
van de grote ondernemerswinsten, het terugdringen der bewapenings
politiek, uitbreiding der Oost-West-handel. Maar om aan dalend levens
peil en werkloosheid voorgoed een eind te maken is het noodzakelijk, dat 
de Nederlandse economie socialistisch gereorganiseerd en verbonden 
wordt (zoals het beginselprográm van onze Partij op blz. 31 zegt) met 
de socialistische economie die zich over een enorm deel van de wereld 
uitstrekt, door geen crisissen gestoord wordt en in voortdurende opgang 
is. Dit is van uitzonderlijke betekenis zowel voor de voorziening van 
Nederland met grondstoffen en productiemiddelen als voor de uitvoer. 
Evenzo van grote betekenis voor in- en uitvoer is Nederlands samenwer
king met een van koloniale overheersing bevrijd Indonesië en West-Indië. 

"Geen bouwland genoeg in Nederland" 

In Nederland zijn geen mensen te veel en ook wijst niets erop, dat er 
te veel mensen .,dreigen te komen". Het probleem is niet: .,Hoe verminde
ren wij de bevolkingsgroei?", maar: "Hoe strijden wij voor verbeteringen 
(zie boven) en hoe maken wij van Nederland een democratische volks
staat?" In een van de heerschappij van het kapitalisme bevrijd Nederland 
kan de vraag naar grond voor de boeren nooit .meer bestaan: landhervor
ming, landwinning en socialistische reorganisatie van de economie maken 
voorgoed een einde aan landhonger en armoede der N ederlands·e werkende 
boeren. Reeds op dit moment is in Nederland voldoende cultuurgrond 
aanwezig om alle landloze en landarme "landgebruikers" te voorzien van 
vijf hectare. Om zo iets op afdoende wijze te verwezenlijken is echter 
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onteigening van het grootgrondbezit noodzakelijk. Voorts komt nieuw 
land beschikbaar door het verder in cultuur brengen van polders en de 
(her)ontginning der zg. woeste gronden. Tenslotte zal een deel der kinde
ren uit boerengezinnen in de industrie (vergelijk het voorgaande) een 
uitmuntend bestaan vinden. Verregaande mechanisering en verder socia
listische _reorganisatie van de landbouw zullen zowel tot verlichting van 
de arbeid als tot grote ·materiële en culturele welvaart van boeren en 
tuinders leiden. 

(Deze punten vindt men nader uitgewerkt op de bladzijden 36-39 van 
het beginselprogram van onze Partij en in het artikel van J. Haken, .,De 
positie van de boer in de democratische volksstaaf', in ,.Politiek en 
Cultuur" van Juni 1952. Bestudering hiervan is noodzakelijk om ook hier 
de .,overbevolkingsleer" met argumenten te kunnen bestrijden.) 

Recreatie en opbloei' 

Het .,ruimte-probleem" in Nederland is eveneens een bedenksel der 
.,overbevolkings-theoretici". In Nederland zal in de hoogte gebouwd 
worden, maar tegelijkertijd zullen de krotten verdwijnen. Verder leidt 
technische ontwikkeling onder socialistische verhoudingen niet tot een 
.,fabriekswoestijn" maar tot verdwijning van vuil en smook, groter·e 
hygiëne en verfraaiing van alle woonplaatsen en tot herschepping en 
verrijking van de natuur! Bovendien zal de vraag naar .,voldoende 
recreatie-oorden" geen vraag meer zijn, zodra de bordjes met ,.verboden 
toegang" zijn verdwenen van de uitgestrekte gebieden in ons land, die 
zich nu nog in handen van grootgrondbezitters bevinden of voor oorlogs
doeleinden worden misbruikt en wanneer de Nederlandse werkers mate
riëel in staat zullen zijn, andere landen te bezoeken. 
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J. DE LEEUWE. 

Eendracht maakt macht 
De sterkste muur of wal, daar God door wil bewaren 
Zijn kerk, zijn volk en 't land, in stormen en gevaren, 
Is eendracht, en te zijn in doen, in laat en daad 
Eén zin, één hart, één ziel, één wil, één stem, één raad! 

De eendrachtigheid, die is de moeder van de krachten 
En 't grootste geweld, dat ooit wij bij elkander brachten! 
Geen wapen doet zo veel, geen oorlogstuig zo sterk! 
Ze is voor 't allerzwakste volk het sterkste bollewerk! 

(Uit: ,.Revolutionnaire liederen uit Nederlands 
verleden", Dr P. van Noorden.) 



CRIMINALITEIT ONDER 
ROOMS? KATHOLIEKEN 

DE Rooms· Katholieke V alkspartij ir. ons land voert haar verkiezings· 
acties regelmatig onder de leuze: "Gezond gezin - gezond volk", 

waarbij zij vooral op het oog heeft de zgn. zedelijke volksgezondheid, 
waardoor dat deel van ons Nederlandse volk, dat (min of meer actief 
practiserend) het R.K. geloof belijdt, zich in gunstige zin zou onder• 
scheiden van het niet·Rooms·Katholieke volksdeel. 

Is dit in werkelijkheid zo? Vormt het R.K.·geloof een stimulans voor 
een moreel·hogerstaand levensgedrag? 

In ons land, dat in grove trekken een scherpe scheidingslijn bezit in 
een overwegend Rooms·Katholieke en een overwegend niet R.K..be· 
volking, n.l. bezuiden en benoorden de grote rivieren, is een vergelijking 
in globale zin mogelijk en dan blijkt onweerlegbaar, dat bijv. de crimi~ 
naliteit in Noord.Brabant en Limburg zóveel groter is dan in de andere 
provincies in Nederland, dat zelfs diverse Rooms~Katholieke weten~ 
schappelijke onderzoekers hierover herhaaldelijk hun grote verontrusting 
hebben uitgesproken en tevens op wetenschappelijke gronden hebben 
moeten vaststellen, dat een gro·tere misdadigheid nauw verbonden is mèt 
en inhaerent is aàn de "Rooms·Katholieke levenshouding", dus in feite 
met het gezagsapparaat van de R.·Katholieke Kerk, dat in dienst staat 
van de bestaande maatschappelijke verhoudingen. 

HE~ verschijnsel van de grotere misdadigheid onder de Katholieken 
in ons land - vergeleken met de andere bevolkingsgroepen -

·dateert niet van de laatste tijd. De ouderen onder ons herinneren zich 
nog wel de faam, die aan het R.~Katholieke Oss in Noord~Brabant zijn 
beruchtheid gaf op crimineel gebied. Geen stad of dorp in Nederland, 
zelfs in streken, waar de armoede veel groter was of andere criminogene 
( misdaad~bevordetende) factoren aanwezig waren, heeft zo de gem oe~ 
deren voortdurend in beweging gebracht wegens zijn opzienbarende 
misdadigheid als Oss. 

En ook kortgeleden was het weer in het goed~Rooms~Katholieke 
Tilburg, dat een groep van ruim 100 jongeren van 14-19 jaar tijdenlang 
op Amerikaanse gangstermanier heeft geopereerd, uitgerust met dolken, 
knuppels, doodshoofdvlaggetjes enz. om overvallen te plegen, meisjes en 
vrouwen aan te randen en te mishandelen, in te breken, kortom de hele 
streek onveilig te maken. 

WIE zelf uit eigen ervaring ook maar enigszins bekend is met hen, dte 
. onze huizen van bewaring en strafinrichtingen bevolken, weet hoe 

buitengewoon hoog het percentage der R.Katholieke verdachten en ver~ 
oordeelden is, en dit vooral wegens misdrijven als belediging, diefstal, 
moord·aanslag, mishandeling en alle soort zeden~delicten. 

Om echter alle verwijten van vooringenomenheid en subjectiviteit te 
voorkomen, zullen wij ons bij de behandeling van dit vraagstuk, vooral 
op Rooms~Katholieke schrijvers baseren; R.K. geleerden met een grote 
naam op wetenschappelijk gebied en een grote autoriteit in eigen kringen. 

Echter, in Rooms~Katholieke wetenschappelijke kringen is men blijk
baar zo verontrust over de geestelijke onvolwaardigheid van de katho-
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lieken, ten dele als een foutieve persoonlijkheidsvorming van de R.K. 
jeugd, zoals prof. Buytendijk zegt, en daardoor is hierover reeds zoveel 
gesproken en geschreven - als het maar niet de gewone man, de grote 
massa der R.K. bevolking en vooral de buitenwereld te gemakkelijk he~ 
reikt - dat wij ons ter wille van de plaatsruimte een zeer grote beperking 
moeten opleggen . 

. De wijze, waarop men in R.K. kringen dit criminaliteitssurplus tracht 
goed te praten, zoals Prof. van Rooy in het R.K. Artsenblad, November 
1952, waar hij zegt: "L81af ons on3 hoger criminaliteitscijfer maar be
houden, mits de band tussen ons godsdienstig en sociaal leven maar niet 
verslapt", of, zoals in het tweede nummer van "Sociaal Kompas" Dr. J. 
Godefroy en C. Thoen: "Uit de beschikbare gegevens valt te conclude~ 
ren, dat in Limburg met de hogere criminaliteit een hogere moraliteit in 
Katholieke zin gepaard gaat", is zozeer onwetenschappelijk en getuigend 
van een bekrompen visie, dat wij dit argument slechts als curiositeit naar 
voren willen brengen. 

Als belangrijkste R.K. schrijvers met groot gezag in eigen kring en 
als wetenschappelijke onderzoekers, die vóór de oorlog reeds hierover 
gepubliceerd hebben, noemen wij Dr. Feber: "De criminaliteit der Katho~ 
lieken in Nederland" in 1933 en Dr. G. Th. Kempe in zijn in 1938 
verschenen boekwerk: "Criminaliteit en Kerkgenootschap". 

In 1940 heeft ook het R.K. "Thijm-genootschap" speciaal een gehele 
studie-dag aan dit probleem gewijd. 

Maar vooral is dit vraagstuk onder de katholieken weer ter sprake 
gekomen door de opzienbarende voordracht door Prof. Dr. F. J. J. 
Buytendijk, als voorzitter van de R.K. Centrale Vereniging voor Geeste~ 
lijke Volksgezondheid, op de jaarvergadering van deze vereniging ge
houden op 6 Juni 1952, opgenomen in het R.K. Artsenblad van Juli 1952. 

"Het is sinds lang bekend, dat de criminaliteit der R.K. - en 
d i t n ie t a 1 J, e en in o n s la, n d - in het algemeen groter 
is dan die van andere gezindten en van de mensen zonder Kerk
genootschap" en: 

"De studies der (R.K.) hoogleraren van Eek en Duynstee, van 
Pater van Rooy en Prof. Kempe, wijzen in ieder geval op een in
direct verband tUS.sen criminaliteit en confessie. Dit verwondert 
ons niet!" 

Verder wijst Prof. Buytendijk erop. dat het aantal veroordeelden in 
1947 wegens zedendelicten en wegens openbare schennis der eerbaarheid 
in de twee specifiek Rooms Katholieke provincies N. Brabant en Lim
burg beduidend veel groter was dan het landsgemiddelde en eveneens 
veel groter dan in alle andere provincies van ons land. 

Terwijl gemiddeld in geheel Nederland in 1949 op de 100.000 inwoners 
13.3 veroordelingen voorkomen wegens zedendelicten of openbare 
schennis der eerbaarheid, is dit in N. Brabant 15.6, in Limburg 21.5, in 
Noord- en Zuid-Holland, niettegenstaande de ongunstige invloed, die in 
het algemeen van grote steden uitgaat, slechts 12.5, in Groningen 14 en 
bijv. in Drente 11.8. (In 1947 was dit gemiddeld 9 voor het Rijk, tegen 
16 gemiddeld voor Limburg.) De R.K. provincie Limburg levert derhalve 
per jaar zowat tweemaal zoveel zedenmisdadigers op als de meer arme~ 
lijke provincie Drente, waar slechts heel weinig Rooms Katholieken 
wonen. In Noord- en Zuid-Holland, met hun grote steden ..- tevens 
onze grootste havenplaatsen Amsterdam en Rotterdam ..- waar men 
derhalve een grotere sexuele misdadigheid zou verwachten, zoals ook 
in de diplomatenstad Den Haag, in welke provincies de R.K. bevolkings
groep echter verre in de minderheid is, is de criminaliteit op sexueel 
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gebied ook vrijwel de helft van Limburg. In 1951 zijn deze criminaliteits~ 
cijfers voor zedendelicten wat Noord~Brabant en Limburg betreft, nog 
ongeveer verdubbeld bij het jaar 1947 vergeleken. 

En volgens prof. Buytendijk in bovengenoemde rede voor de R.K. 
Centrale Vereniging voor geestelijke Volksgezondheid zijn de sexuele 
deltcten in Limburg van een ontstellende perversiteit! 

Prof. Buytendijk wijst er tevens op, dat van hen, die veroordeeld zijn 
wegens ontuchtige handelingen met kleine kinderen (het meest walgelijke 
misdrijf) in Nederland in de door hem onderzochte jaren 1946 en 1947 
de katholieken bijna 50 % uitmaakten, hoewel zij maar nauwelijks 33 % 
van de gehele bevolking vormen! 

Tevens wijst Prof. Buytendijk in deze rede op het onderzoek, door 
de gezaghebbende jurist~psychiater Dr. Mr. F. M. Havermans, genees~ 
heer~directeur van de psychiatrische inrichting St. Servatius te Venray, 
in 1952 ingesteld naar aanleiding van 105 gevallen van ontuchtige han~ 
delingen van volwassenen met kinderen. Van deze 105 walgelijke wan~ 
bedrijvers waren 100 Rooms Katholiek, die, zoals Dr. Mr. Havermans 
zegt: "in hun godsdienstigheid niet afweken van die hunner omgeving!" 

Een dergelijke scherpe aan~de~kaakstelling uit een zo gezaghebbende, 
goed R.K. bron, is zelfs van katholieke zijde niet te negeren, al poogt 
men, zoals we boven gezien hebben, van die kant 't tegenover de buiten~ 
wereld voor te stellen alsof desondanks de moraliteit der katholieken 
hoger zou zijn dan van de niet~katholieken. 

Hiertegenover staat echter het oordeel van de R.K. hoogleraar in het 
strafrecht, Prof. Mr. Pompe, die in zijn voorrede voor het boek van 
Dr. G. Th. Kempe: "Criminaliteit en Kerkgenootschap" o.a. zegt: "Dat 
er verband bestaat tussen criminaliteit en moraliteit, kan bezwaarlijk 
worden ontkend." 

Dit probleem is dan ook het onderwerp van studie geweest, hetwelk 
de reeds eerder door ons genoemde Dr. Mr. F. M. Havermans heeft he~ 
handeld in een reeks voordrachten, gehouden voor de Katholieke Kring 
te Eindhoven en voor de St. Adelbert~ Vereniging te Helmond en te Ven~ 
ray, welke voordrachten in 1953 in brochurevorm zijn verschenen. 

Havermans begint met erop te wijzen, dat de uitvlucht van R.K. zijde 
in de zgn. "Dunkelziffern" volstrekt onjuist is. Met Dunkelziffern he~ 
doelt men te zeggen, dat de criminele statistiek niet betrouwbaar zou 
zijn, omdat vele misdrijven niet worden ontdekt. En om de enorm hogere 
criminaliteit in de R.K. provincies Noord~Brabant en Limburg goed te 
praten, zegt men dan (volkomen ongemotiveerd, zoals R.K. crimonolo~ 
gen als Pater van Rooy, Dr. Kempe, Prof. Buytendijk en Dr. Mr. 
Havermans zelf mededelen), dat de politie in Noord~ Brabant en Limburg 
ijverig~r zou speuren dan elders in ons land, speciaal ijveriger dan in de 
grote steden. 

Wie enigszins met het politionele nasporingswerk bekend is, weet dat 
het opsporingsonderzoek tegenwoordig mèèr op wetenschappelijke basis 
berust, op technische specialisatie der recherche, dan op activiteit alleen. 
En het is boven iedere twijfel verheven, dat deze technische specialisatie 
der recherche in de grote steden verder gevorderd is en op ruimere 
schaal wordt toegepast dan op het platteland. 

Bovendien zou dit dan toch zeker ook gelden voor een typische 
plattelandsprovincie als Drente en we hebben boven gezien, dat de 
criminaliteit in Drente (en zeker wat de sexuele misdrijven betreft) 
ongeveer de helft bedraagt van die in Limburg. 

Integendeel, we hebben gegronde redenen om te veronderst~llen, dat 
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het aantal onontdekte misdrijven in de typisch R.K. provincies beduidend 
hoger is dan elders. 

In katholieke ~ringen roept men, zeker als men in nood zit:, de geeste
lijkheid te hulp. En waar het toch de taak van de geestelijke is te helpen 
en te vergeven en het biechtgeheim geëerbiedigd moet worden, zullen 
hierdoor heel veel misdadigers uit handen van de politie blijven. De 
priester zal terwille van de delinquent zelf, terwille van diens gezin, 
terwille van de katholieke geloofsgemeenschap, vooral wanneer het een 
vooraanstaand katholiek persoon betreft, bemiddelend optreden tussen de 
wanbedrijver en de moreel, lichamelijk, of finandëel-benadeelde, bui·ten 
de politie om, zo veel mogelijk. Men kan dus met stelligheid zeggen, 
hierbij steunende op het oordeel van Prof. Buytendijk, Dr. Mr. Haver
mans, Prof. Kempe en andere R.K. geleerden, dat het aantal niet-aan
gegeven, niet-ontdekte wandaden in de typisch katholieke streken in ons 
land veel en veel hoger moet zijn dan elders, dat dus de ,.Dunkelziffern" 
juist in het voordeel zijn van bovengenoemde streken. En wanneer des
ondanks de R.K. provincies Noord-Brabant en vooral Limburg zo'n ont
zaglijk veel hoger percentage veroordeelden aanwijzen, speciaal wegens 
zeden-delicten, is dit zeker typerend! 

Bovendien, behalve dat in de grote steden het politionele recherche
en opsporingsapparaat zoveel nauwkeuriger werkt dan ten plattelande, 
treden in de grote steden nog andere criminogene factoren op. Zoals 
wij boven reeds gezegd hebben: internationale milieu' s als havensteden 
en diplomatenomgeving trekken zwakke of misdadige elementen aan. 
De stad als mensenpakhuis met de wantoestanden op woninggebied, be
vordert ten zeerste sexuele wanverhoudingen en vormt bronnen van 
ergernis voor de samenhokkenden, wat zich gaat uiten in scheldpartijen 
en mishandelingen, dronkenschap en baldadigheden. 

Zo ook beschouwt men het op het platteland, waar iedereen elkaar 
kent, vaak als een erezaak, een aangedane belediging, op wat voor 
gebied, ook, persoonlijk uit te vechten en vindt men het beneden zijn 
waardigheid de politie erin te mengen, terwijl de politie ook vaak bij 
lange na niet zo makkelijk bereikbaar is als in de grote stad. 

Wij verwijzen hiervoor vooral naar het boek van Prof. Dr. G. Th. 
Kempe:- .,Misdaad en wangedrag", die in het hoofdstuk: ,.Misdadigheid 
in stad en land" uitvoerig juist dit punt behandelt. 

Ook Dr. H.M. van Rooy O.F.M. spreekt in zijn kortgeleden gehouden 
inaugurale rede als lector in de criminologie zijn vrees uit over de ver-· 
meerdering der misdadigheid door de zgn. depersonificatieverschijnselen, 
die zich voordoen in de millioenen-bevolkingscentra. 

Bovendien worden vele misdaden van de grote stad, vooral op sexueel 
gebied, gepleegd door mensen van buiten. De prostituées uit Amsterdam 
en Rotterdam bijv. komen voor een zeer groot deel uit Brabant en Lim
burg, zoals het slachtoffer van berovingen na zulk bezoek meestentijds een 
,.buitenman" is. 

WAT is nu de verklaring van deze zoveel grotere misdadigheid in 
typisch Rooms Katholieke milieu's in ons land? 

De uiteenzettingen hieromtrent van Havermans zijn buitengemeen 
opmerkelijk, daar zij aantonen, dat een verval van de moraal en een 
grotere criminaliteit noodzakelijkerwijs voortspruiten uit de katholieke 
levenshouding, zoals deze in ons land, op gezag van de R..K. hoge geeste
lijkheid opgelegd wordt. 

Volgens de jurist-psychiater Havermans is o.a. het feit, dat op de 
katholieke scholen coëducatie niet is toegestaan en ook overigens de 
opgroeiende jongens en meisjes streng gescheiden blijven in spel en sport 
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en verenigingsleven (elk gemengd zwemmen o.a. verboden is) een be
langrijke oorzaak voor ongezond-sexuele nieuwsgierigheid, die spannin
gen doet ontstaan, welke tot ongeoorloofde, criminele uitbarstingen leiden. 

Ook het onderwijs op de R.K. scholen in handen dei: religieuse leer
krachten, heeft volgens Havermans een funeste invloed op de opgroeien
de jeugd, terwijl ook de leken-onderwijzers, door hun volstrekte afhan
kelijkheid van de pastoor en zijn Kerkbestuur, zo geringeloord worden, 
dat zij vaak zenuwzieke, onevenwichtige mensen worden. 

HET R.K. geloof als zodanig behoeft de mensen echter niet slechter te 
maken, de zwarte cijfers uit de R.K. provincies Noord-Brabant en 

Limburg en de blijkbaar lagere moraliteit der R.K. in ons land spruiten 
niet voort uit het R.K. geloof. Het is echter een feit, dat de R.~. kerk 
zich meestal ten nauwste heeft verbonden met en als vurigste verdedig
ster optreedt van feodale en kapitalistische gezagsverhoudingen. De 
R.K. kerk, die zelf over fabelachtig-grote rijkdommen, landgoederen en 
kastelen beschikt, is hierdoor bang voor een verandering in de economi
sche maatschappijverhoudingen, waardoor zij - tengevolge van haar 
verminderde materiële invloed en macht - ook voor een groot deel haar 
ideologische beïnvloeding zou zien vedar'en gaan. 

Vandaar, dat de R.K. geestelijkheid in ons land zo bezorgd is, dat haar 
gelovigen in contact komen met andersdenkenden, met progressieve 
elementen, dat haar gelovigen boeken lezen, die door haar niet uitdruk
kelijk vooraf zijn goedgekeurd. De R.K. kerk als verdedigster van de 
kapitalistische maatschappij,. ja, liever nog van oer-oude feodale verhou
dingen, misvormt de menselijke geest; de mens met R.K. overtuiging, die 
zich openstelt voor nieuwe inzichten, die zich oriënteert op de nieuwe 
maatschappelijke krachten, kan een waardevolle bondgenoot zijn in d~ 
strijd voor betere levensomstandigheden. 

Wij hebben b.v. tijdens de burgeroorlog in Spanje gezien, hoe de R.K. 
bevolking dapper meestreed tegen de interventie van Mussolini en Hitler, 
die op zo'n bloedige wijze de democratische regering van Spanje omver 
heeft geworpen; hoe vele lagere R.K. geestelijken de democratie tegen 
Franco verdedigden; hoe het bij uitstek R.K. Baskenland tot het laatste 
toe fel en moedig tegen de onderdrukker heeft gevochten. 

We zien in R.K. landen als Frankrijk en Italië, hoe de R.K. bevolking, 
hoe vele R.K. geestelijken de strijd van de arbeiders steunen, hoe b.v. 
de priester-arbeiders zich met de communisten verenigen ter verovering 
van meer democratische, economische en politieke rechten voor de 
onderdrukte massa der werkende bevolking. 

Uit deze enkele voorbeelden blijkt reeds, dat het R.K. geloof zelf niet 
tot een lagere moraliteit, dus tot een grotere misdadigheid voert, maar 
dat de ideologische en financiële verbondenheid van haar geestelijke lei
ders met de kapitalistische maatschappij de oorzaak moet zijn van de 
grotere misdadigheid in de R.K. provincies Limburg en N. Brabant. In 
de kapitalistische landen, waaronder ons land, wordt de R.K. godsdienst 
misbruikt, om de mensen van de strijd voor vrede, democratie en betere 
levensomstandigheden, af te houden. 

Wanneer de geestelijke horizon van de R. Katholieken doorbroken 
wordt, wanneer zij leren zien, welke krachten in de maatschappij naar 
de toekomst drijven, wanneer zij lere11 onderscheiden, wie opkomen voor 
de behartiging van de belangen der werkende bevolking en wie de ont
wikkeling der samenleving trachten tegen te houden of achteruit willen 
dringen, zullen zij - met behoud van hun geloof - strijders worden 
voor een socialistische toekomst. 
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Ook in on• land '' h•t mogdijk t"== met d• R-•-Kath~ 
strijden voor het veroveren en de verdediging van de democratie, voor [ 
het verkrijgen van betere levensomstandigheden voor de werkende ; 
bevolking. ' 

Laten wij de eerlijke, bewust-levende katholieken de hand toesteken, 
om tezamen te strijden tegen de zwarte krachten, voor een betere wereld. 

CLARA ENTHOVEN. 

Boekbespreking 

.Vrijheid en verantwoording 
Prof. Dr. W. F. Wertheim en Mr. Hetty Wertheim.-Gijse 
Weenink: "De mensheid op avontuur." *) 

IN een boek, dat bovenstaande titel draagt, richten professor Wertheim 
1 en zijn vrouw zich tot de j'eugd en wel voornamelijk tot de studerende 
jeugd. Zij constateren hier met bezorgdheid een cultuurpessimisme, een 
angst voor de toekomst, een afkeer van het nieuwe, dat in grote delen 
van de wereld aan het groeien is, en willen met hun boekje deze gevoelens 
omzetten "in een belangstelling voor al dit nieuwe, in een critisch over
Wegen van wat ook voor ons daarin bruikbaar is, wat niet". Zij willen 
,.de statische houding die vergelijkt, hoe het nu is, vervangen door een 
dynamische houding die vergelijkt: waar gaan zij heen, en waarheen gaan 
of liever glijden wij ? Zij - dat is het Oosten, met inbegrip van Oost
Europa. Wij - dat is het Westen." 

We behoeven weinig ruimte te besteden aan de vaststelling, dat de 
door prof. en mevrouw Wertheim gesignaleerde verschijnselen inderdaad 
biJ onze studerenden aanwezig zijn. Ook de in het onderstaande citaat aan
gegeven oorzaak van deze symptomen kunnen we onderschrijven. 

"Wat betekent toch dit cultuurpessimisme van de jongeren?" zo vragen 
de schrijvers zich af, om daarop het antwoord te geven: "Is het niet 
enkel maar de spiegel van de behoudzucht der ouderen? De ouderen 
vrezen elke verandering. De jongeren zijn nog niet genoeg verstard om 
met het armzalige heden tevreden te zijn. Maar zij hebben, jong als ze 
zijn, al afgeleerd om van verandering iets goeds te verwachten. En dat 
komt door het milieu waar zij uit voortkomen. Dat komt omdat zij, bijna 
allen, deel uitmaken van een maatschappelijke Jaag die, als het er op 
aankomt, elke verandèring vreest. Hun pessimisme is nog een protest 
tegen de ouderen, - een protest tegen de zelfvoldaanheid, tegen de be
krompenheid. Maar zij voelen niet, dat hun negativisme slechts een lach
spiegel of een huilspiegel is van diezelfde sfeer van de ouderen. Studenti
kozigheid is in wezen niet een afwijzing, maar een aanvaarding van de 
normen der gezeten burgers." 

De schrijvers van "De Mensheid op Avontuur" leveren nu een aantal 
beschouwingen, die moeten dienen om het door hen beoogde doel te be
reiken. Vooraf gaat evenwel een hoofdstuk, waarin de schrijvers het pro-

*) Ui tg. Wereldbibliotheek, prijs f 5.90. 



bleem stellen en tegelijkertijd vertellen door welke levenservaringen zij 
tot hun tegenwoordige opvattingen zijn gekomen. 

Mr. Hetty Wertheim-Gijse Weenink beschrijft zeer suggestief hoe haar 
omgeving haar welbewust van het volk verwijderde en haar het besef bij
bracht tot een "élite-groep" te behoren en hoe het contact met Indone~ 
sische intellectuelen, de ervaringen van de nederlaag en het Jappen
kamp en die bij de bevrijding opgedaan, haar uit de ijle hoogten weer op 
de begane grond hebben gebracht: bij het volk. 

Ook professor Wertheim geeft een "ve'l.'antwoording"• van zijn geeste
lijke ontwikkeling. Een aanbevelenswaardige methode bij boekjes van 
dit soort! De schrijvers hebben zich als het ware aan hun lezers voor
gesteld: het gesprek kan beginnen. 

De taak van de critiek in dit blad is nu, te beoordelen of hun werkje -
dat zijzelf niet als een wetenschappelijk werk gequalificeerd wensen te 
zien - geschikt is, het voorgenomen doel te bereiken en welke objectieve 
betekenis het vetschijnen er van in onze omstandigheden heeft. 

Laat ons dan beginnen op te merken, dat het boekje o.i. positieve ver
diensten heeft, ondanks de zwakke kanten waarover we straks een en 
ander moeten zeggen. De schrijvers behoren kennelijk tot hen, die het 
vermogen bezitten te leren uit wat zij zien en meemaken. De overweldi
gende gebeurtenissen, die zich met name in het Oosten, maar ook in het 
Zuiden (Afrika) en het Westen (Zuid-Amerika) afspelen: het ineenstor
ten van het koloniale systeem van het imperialisme, het ontwaken van 
honderden millioenen en de machtige volksrevoluties in die landen, de 
opbouw van een nieuwe maatschappij in z'n verschillende fazen in een 
aantal landen - al deze verschijnselen hebben kennelijk een diepe indruk 
op de auteurs van het boek gemaakt. Zij hebben getracht dit gewetensvol 
te V'erwerken en onderscheiden zich daardoor van die stompzinnige ver
tegenwoordigers van de "Westerse wetenschap", die, in. hun bekrompen 
haat tegen en wanbegrip voor het nieuwe, deze beweging van honderden 
millioenen -tot een soort "samenzwering'' van het Kremlin bestempelen, 
om de imperialisten aan "argumenten" in de koude oorlog te helpen. 

Over de nationale beweging in het Oosten, de funeste betekenis van 
het kolonialisme, het karakter van de "hulpplannen" voor de achtergebl~ 
ven gebi.eden en over andere onderwerpen zeggen zij vele. voortreffelijke 
dingen, die een nieuw licht kunnen doen opgaan voor velen, die er. ken.. 
nis van zullen nemen. In de hoofdstukjes over de vrouw en over het ras
senprobleem kunnen de lezers waardevolle gedachten aantreffen, die. me
nig vooroordeel de grond onder de voeten zullen vermogen weg te trekken .. 
Deze twee hoofdstukjes behoren tot de waardevolste van het boek, mede 
omdat op dit gebied de misvattingen en vooroordelen talrijk en hard
nekkig zijn. 

"De raciale spanningen zijn slechts toevallig aan het zogenaamde ras
verschil verbonden. De verbinding berust uitsluitend op het gemakkelijk 
te hanteren criterium - op de uiterlijke zichtbaarheid van het verschil. 
De oor21aak van de spanning ligt echter aan de economische structuur van 
onze samenleving. 

De strijd tegen rassendiscriminatie valt samen met d-e strijd tegen deze 
structuur, tegen de drukkende uitbuiting van mens door mens, tegen de 
moordende concurrentie tussen mens en mens." Zo besluiten de schrijvers 
hun hoofdstuk over· het rassenvraagstuk en raken hiermede de spijker o:p 
zijn kop. 

Het is wegens het omvangrijke historische materiaal, dat de schr. aan
voeren ter illustratie en ter versterking van hun betoog, ondoenlijk alle 
punten te bespreken of zelfs maar aan te geven, waarop wij van mening 
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,verschillen. We willen ons dan ook bepalen tot het aangeven van enkele 
algemene zwakten in betoog of structuur van het boek. We menen, dat 
het hoofdstuk; ,,Het eendere en het eigene", waarmee het eigenlijke boek 
begint en waarin de schrijvers in enkele bladzijden een soort levensbeeld 
willen geven, voor niet filosofisch geschoolden te moeilijk is en bovendien 
de werkelijkheid teveel onder één hoedje wil vangen. Hierdoor zal het eer
der remmend dan verhelderend werken. 

Eenzelfde bezwaar hebben wij tegen de, wijze waarop het begrip mon<l'
polie in het betrokken hoofdstuk wordt gehanteerd. 

Zowel ~ economische lichamen, die men monopolies noemt als ook: 
privileges, eigendomsvechten, verdediging van groepsbelangen, exclusi
viteit etc. - dit alles wordt onder het begrip monopolie gebracht, waar
door de constructie van het betoog iets gewrongens krijgt. Dit afwijken 
van de gebruikelijke terminologie ter wille van min of meer literaire over
wegingen kan o.i. niet verhelderend werken. 

Van ernstiger aard is echter onze critiek op enkele opvattingen, die in 
de hoofdstukken over wetenschap en kunst tot uiting komen. We gelo
wn, dat de schrijvers hier de propaganda over de "onvrijheid van de 
wetenschap" in de Sowjet-Unie en de Volksdemocratieën niet voldoende 
doorzien. Met name de angstige vraag, die hier tot uiting komt of hef 
"binden van de wetenschap door een speciale ideologie" niet een groot 
gevaar voor de wetenschappelijke vooruitgang betekent, is reeds lang in 
ontkennende zin beantwoord door de practijk van de stormachtige voor
uitgang der Sowjet-jwetenschap. Theoretisch hee,ft Lenin deze vraag 
reeds in 1908 beantwoord in zijn boek: "Materialisme en Empiriocriticis
me", waarin hij uiteenzette, dat het dialectisch materialisme in geen 
enkel opzicht verbonden is met een b e p a a 1 d e opvatting over de 
structuur van de materie in de natuurwetenschappelijke zin van het 
woord. Met andere woorden: het is niet het dialectisch materialisme, dat 
.,weerlegd" wordt door bijvoorbeeld nieuwe ontdekkingen op het gebied 
van de structuur van de materie, maar integendeel waren het juist de 
niet dialectisch-materialistisch geschoolde geleerden, de filosofen (en 
theologen), die in de war raakten en nog voortdurend raken naarmate 
~ wetenschap voortschrijdt. Friedrich Engels constateerde reeds, dat het 
er in de natuur dialectisch toegaat en de gehele ontwikkeling van de 
wetenschap sindsdien heeft hem gelijk gegeven. In het dialectisch mate
rialisme bezitten de Sowjet-geleerden een machtig wapen bij hun werk. 
De discussies over de biologie, die voor enige tijd plaatsvonden, toonden 
aan, dat het vasthouden aan de ondialectische theorieën van Weismann 
en Morgan de oor:oo.ak was van de stagnatie in de ontwikkeling dezer 
wetenschap. 

Dezelfde aarzeling, dezelfde angst voor de vrijheid van "het individu" 
komen we tegen in het slothoofdstuk: Vóór de Rubicon. 

In dit slothoofdstuk geeft prof. Wertheim de weg aan, die de jeugd van 
Nederland zal moeten gaan. En welke weg is dit? "Noem het een 'dérde' 
weg", zegt prof. Wertheim. En verder lèzen we over de verbinding van 
het individualisme van het Westen met de solidariteitsgedachte van het 
Oosten. Ziet hier het gevaar van vage termen. 

Dat individualisme van het Westen hangt samen met de meedogen
loze concurrentiestrijd van het kapitalisme. De solidariteitsgedachte van 
het Oosten is verbonden met het maatschappelijk bezit van de productie
middelen. Deze twee stelsels met elkaar verzoenen is een onmogelijkheid. 

Hier raken we dus aan het zwakste punt van "De mensheid op Avon
tuur". In zekere zin was dit punt al aangekondigd doordat in het boek 
de betekenis van de klassenstrijd als drijvende kracht in de geschiedenis 
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en het heden vrijwel geheel ontbreekt. Hierdoor wordt ook de rol van de 
arbeidersklàsse in de strijd voor de vooruitgang miskend. En daarom 
wordt de enige werkelijke uitweg voor de intellectuelen, n.l. de samen
werking met de arbeidersklasse, die krachtens haar positie en eigenschap
pen tot de leidende rol in de strijd voor een nieuwe maatschappij is ge
roepen, niet aangewezen. 

Onze hierboven weergegeven critiek op het boekje. van prof. en mevr. · 
Wertheim neemt echter niet weg, dat we de verschijning er van toch 
toejuichen. De positieve kanten zijn sterk genoeg om behulpzaam te zijn 
bij de overwinning op de zwakke gedeelten. Wanneer "de verstarring en 
de angst" eenmaal doorbroken zijn, zoals de schr. van het boekje wensen, 
en het denken aan en zoeken van het nieuwe begonnen is, zullen de intel
lectuelen zelf wel ontdekken dat er geen "derde" weg bestaat. Eigenlijk 
is er maar één, die je vooruit of achteruit kunt opgaan. En op die weg 
vooruit zullen zij de arbeiders zien, die samen met hun bondgenoten zullen 
optrekken. 

WIGGERT STUIT. 

VINCENTVAN GOGH 
HET was een nuttige gedachte van de Wereldbibliotheek om in de vloed 

van boeken over Vincent van Gogh - dit jaar ter gelegenheid van 
zi)n honderdste geboortedag met nog enkele lijvige beschouwingen toe
genomen - een beknopte, sobere beschrijving van zijn' leven en werk uit 
te geven. *) Het dramatische leven van Vincent van Gogh heeft tot zoveel 
geromantiseerde verhaaltjes aanl~iding gegeven, waarin krankzinnig- ~ 

heid en een afgesneden oor de boventoon voeren, dat helaas nog altijd te
veel toeschouwers in zijn schilderijen meer een geniale krankzinnige dan 
een groot en revolutionnair mens zien. 

Verhelderend is daarom dit sober geschreven levensv;erhaal, temeer 
omdat de schrijfster niet te lang blijft stilstaan bij zljn jeugdperiode, en 
steeds uitgaat van zijn werk, waarbij zij zoveel mogelijk Vincent zelf aan 
het woord laat door citaten uit zijn brieven. 

Helaas heeft de schrijfster als haar persoonlijke mening enkele onjuist
heden te berde gebracht, die afbreuk doen aan een juist begrip van de 
taak van een kunstenaar - in het bijzonder van Van Gogh -en zelfs 
tot een verkeerde verklaring leidden van een citaat. 

Op pag. 7 zegt zij: "Hij had afstand geschapen tussen zich en de maat. 
schappij, hij had smarten doorstaan welke het scheppen van een isolement 
met zich brengt, dat geen waarachtig kunstenaar kan ontberen; ook 
daarin moet hij zich bevrijd hebben gevoeld. Want de noodzaak van dit 
isolement had hij voorzien" en dan citeert zij Van Gogh: " ...... Bijvoorbeeld, 
je weet hoe dikwijls ik mijn uiterlijk verwaarloosd heb, dat geef ik toe, 
en ik geef toe dat zoiets shocking is. Maar kijk, armoede en ellende die
nen ergens toe, en bovendien, een diepe teleurstelling dient ook ergens toe, 

*) M. de Sablonière: "Vincent van Gogh". Uitgeverij Wereldbibliotheek, 
f2.25. 
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en daarenboV>en ia zoiets S<mLS éen goed middel, om zich van de eenzaant
heid te verzekeren welke noodzakelijk is om je meer of minder te kunnen 
verdiepen in een of ander probleem dat je bezig houdt." 

Inderdaad heeft elke schildèr die mate v:an afzondering nodig die men 
atelier noemt, maar kan daarom gezegd worden dat de werken van Van 
Gogh uit isolement geboren zijn? Zijn hele leven is een strijd geweest te
gen dit door de burgerlijke maatschappij opgelegde isolement. De grote 
betekenis van Vincent in onze tijd is juist zijn, voor een kunstenaar van 
die tijd zeer bewuste visie op de maatschappij, die hij zich eigen maakte 
in de Londense volksbuurten e:r;J. tussen de mijnwerkers in de Borinage, en 
die tot een revolutionnalre vormgeving in zijn kunst heeft geleid. Dit 
geldt niet alleen voor zijn laatste jaren in Frankrijk, waar hij zijn hoogste 
kunnen bereikte, maar ook voor zijn studies van wevers en boeren, zijn 
"Aardappeleters". Geen van zijn tijdgenoten heeft ooit zulke boeren ge
schilderd, de beestachtige, afstompende armoede zo indringend vorm 
gegeven als Vincent in deze geschilderde studies. 

Het ia jammer dat de schrijfster deze maatschappelijke achtergronden 
negeert, die hem "met een ruwe factuur, strenge, ruwe, doch ware din
gen" deed zeggen. 

Zei komt zij op blz. 58 met zichzelf in tegenspraak wanneer zij zegt, 
als zij een moment stilstaat bij de "Aardappeleters": "Gelukkiger voelt 
hij zich nu hij zich ontworsteld heeft aan het beu-zijn van de beschaving 
en het is eigenlijk nog slechts (!) de onverkoopbaarbeid van het werk dat 
hem steeds drukt. Het is mlfs uit zuinigheid dat hij zo blijft zwoegen met 
het potlood." 

Niettemin is het zeer prettig geschreven boekje van belang voor ieder
een, die voor een bescheiden bedrag iets meer wil weten van Van Gogh en 
zijn kunst - en niet te vergeten Theo van Gogh, waaraan Vincent zoveel 
te danken had. 

De reproducties zijn in deze. vorm uitstekend, al mis ik een afbeelding 
van een van zijn Brabantse boerinnenkoppen en begrijp ik niet waarom 
het landschap La Crau te Arles, waarop de schrijfster wijst als een voor
beeld van zijn hardnekkige wilskracht, een landschap dat tot in alle hoe
ken is doorgewerkt...... het kleinst gereproduceerd werd. 

De citaten van de brieven uit zijn Franse tijd zijn zeer belangWekkend. 
Ik hoop dat het nog eens mogelijk zal zijn een vertaling uit te geven 
van deze in het Frans moeilijk leesbare brieven, die vooral voor jonge 
kunstenaars van groot belang zijn. 

H. VISSER 
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Politie/a 
en Cultuur 

Maandblad gewijd aan de theorie en practijk van ht~t marxisme~leninism« 

onder leiding van het Partijbestuur der C.P.N. 

Leren uÏi de lessen van 

DE FEBBIJABI-STAKING 

Op een echte Hollandse winterdag in Februari 1946 werd op 
het historische Waterlooplein door H.K.H. Prinses Wilhel

mina, toen Koningin der Nederlanden, in aanwezigheid van tien
duizenden demonstranten, aan het Amsterdamse stadswapen het 
trotse predicaat: "Heldhaftig-Vastberaden-Barmhartig" verleend. 
Deze onderscheiding verkreeg Amsterdam voor de machtige pro
test-staking van 25 en 26 Februari 1941. 

Heldhaftig, vastberaden en barmhartig had het volk van Am
sterdam, met de arbeidersklasse voorop, zich getoond toen zij 
door deze daad- de eerste van deze kracht en omvang in West
Europa- het geboorte-uur van ons nationale verzet tegen oorlog 
en fascisme, tegen buitenlandse overheersing en voor nationale 
onafhankelijkheid inluidde. 

Het grijpen van het stakingswapen in de strijd tegen de bezet
ter in Februari 1941, heeft zijn invloed de gehele bezetting door 
doen gelden - wij denken o.a. aan de Meidagen 1943 toen dit 
wapen, ,nu op landelijke schaal, gebruikt werd tegen het weg
voeren in krijgsgevangenschàp van onze militairen. 

Op het Waterlooplein waren in het eerste jaar na de bevrijding 
tienduizenden samengestroomd, omdat zij de staking van Febr. 
1941 wilden, ja moesten herdenken. En zowel de massale opkomst 
als de vastberadenheid, die ook toen en op de latere herdenki:n
gen door de demonstranten werd getoond, getuigden van de wil, 
nooit méér een 1940-1945 te dulden. 

SINDSDIEN is van vele zijden gepoogd, de herdenking van de 
roemrijke Februari-staking terug te ·brengen tot een lege, 

niets-zeggende ceremonie, waarbij een krans of wat bloemen ge
legd zouden worden, maar waarbij datgene, wat de aanleiding 
tot de daad vormde, moest worden vergeten. 

Evenzo veel malen als dit gepoogd werd, is het mislukt. Het 
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Kranslegging door het Partijbestuur der CPN in 1952 bij de onthulling 
van het monument voor de Februari-staking. 

moest mislukken, omdat zij, die deze poging ondernamen, nil 
konden of wilden begrijpen, dat niet zij, doch de staking zell 
het karakter van de herdenking voor altijd bepaalde. 

"Hier duldt de grond geen dwingelandij, 
waar vrijheid eeuwen bestond." 
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Deze regels uit een Nederlands lied vormde het hoofdmotief, 
dat het volk de kracht schonk, tegen de Na:z.i-bezetter het wapen 
der staking te gebruiken. 

Op het 19e Congres van de Communistische Partij van de Sow
jet-Unie, zei Kameraad Stalin, sprekend tot de buitenlandse 
gasten o.m.: 

"Vroeger werd de bourgeoisie als het hoofd van de natie be
schouwd, zij kwam op voor de rechten en de onafhankelijkheid van 
de natie, zij stelde deze "boven alles". Thans is er geen spoor van 
het nationaal begins·el overgebleven. Thans verkoopt de bourgeoisie 
de rechten en onafhankelijkheid van de natie voor dollars. Het vaan
del van de nationale onafhankelijkheid en souvereiniteit is overboord 
geworpen. Zonder twijfel zult gij, vertegenwoordigers van de com
munistische en democratische partijen, dit vaandel moeten opheffen 
en vooraan dragen, als gij patriotten van Uw land wilt zijn, als gij 
de leidende kracht van de natie wilt worden. Er is niemand anders, 
die het zou kunnen opheffen." · 

Met de Februari-staking van 1941 bewees de arbeidersklasse in 
Amsterdam, in de Zaanstreek en in Utrecht, met aan het hoofd 
de Communistische Partij, dat zij dit begrepen had. Zij was het, 
die het vaandel van Nederlands onafhankelijkheid, hoog en on
bezoedeld in haar handen hield. 

In de prachtige schepping van de beeLdhouwer Mari Andries
sen, "De Dokwerker", die op het J.D. Meierplein te Amsterdam 
als herinnering aan deze staking staat, is deze kracht machtig 
en zinvol uitgebeeld. 

En zo stroomden en stromen, in de afgelopen jaren en ook dit 
jaar op de dag der herdenking, tienduizenden, met de werkers 
uit àe bedrijven voorop, naar het W aterlooplein, om van deze 
strijd tegen oorlog en facisme, voor vrede en nationale onafhan
kelijkheid te getuigen. 

NEGEN maanden nadat de troepen van Hitler ons land als een 
dief in de nacht hadden overvallen (hoewel toen- evenals 

zij dit nu doen - het Duitse imperialisme en militairisme ons 
volk verzekerd had, dat zij onze grenzen niet zouden schenden) 
op een moment dat het nazi-fascisme onoverwinnelijk leek, klonk 
in Amsterdam de kreet: Staakt! Een kreet, die door de arbeiders
klasse gesloten en gedisciplineerd werd opgevolgd en waarbij 
toen deze vereende kracht zich zo sterk manifesteerde, ook de 
burgers zich massaal aansloten. 

De bezetter was door de omvang van het verzet volkomen ver
rast. 

Had hij pers en radio in ons land niet volledig gelijkgeschakeld 
en in zijn dienst gesteld? 

Waren vakbondsleiders en andere leiders van buligerlijke, con
fessionele en sociaal-democratische massa-o11ganisaties niet be
reid geweest over te schakelen naar hun nieuwe broodheren? 

Hadden de leiders van vrijwel alle politieke partijen niet ge
zegd, dat zij vrijwillig het veLd ruimden en van hen geen activi
teit tegen de bezettende macht te duchten) viel? 

Waren sommigen zelfs niet zover gegaan dat zij, rammelend 
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met de "Winterhilfe-bus", hun loyaliteit aan de bezetter wilden 
demonstreren? ' 

En hadden vele grote ondernemers, die vroeger hun mond vol. 
hadden over trouw aan het vaderland, zich niet snel aan de be-' 
zetting aangepast en: verklaard, dat zij loyaal en royaal met de 
bezetter zouden samenwerken? 

Dit alles en nog méér hadden de nazi's in hun 9 maanden bezet
ting bereikt. 

In het staatsapparaat, de provinciale en gemeentebesturen, 
hadden de "hoeders van de democratie" zich voor de bezetter 
gebogen en waren op hun plaats blijven zitten, óók toen deze 
democratisch gekozen .lichamen voor de Joodse en communis
tische vertegenwoordigers verboden werden. 

Omdat hij velen met geld of dreigementen had kunnen kopen, 
meende de bezetter dat hij het Nederlandse volk weerloos ge
maakt had. 

Hij vergiste zich, zoals elke bezetter zich vergist in de kracht 
die een volk, dat de vrijheid begeert, met de arbeidersklasse aan 
het hoofd, verenigd kan en zal opbrengen. De oude leus van de 
Geus: Liever dood dan slaaf, bezielde ons volk in de strijd tegen 
de bezetter en gaf het de kracht, om het machtige wapen van de 
staking te gebruiken. 

ZIJ, die in 1941 aan dit verzet geen deel haddenof-zoals ge
beurd is,- zich er tegenover stelden, hebben na de bevrij- · 

ding gepoogd deze staking als een uiting van spontane volkswoe
de voor te stellen. 

Wat moesten zij anders doen? 
Verklaren, dat zij de staking hadden georganiseerd en geleid, 

zou moeilijk gaan. Daarvoor zijn er teveel feiten bekend. 
In overeenstemming met de historiscl).e waarheid verklaren, 

dat het de Communistische Partij was, die deze staking organi
seerde en leidde, komt in hun anti-communistische kraam niet te 
pas. In 1946-1947 heeft het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumen
tatie een uitgebreid onderzoek naar de Februari-staking laten 
instellen. Er is een rapport van samen gesteld, dat een boekwerk 
is geworden. Tot aan de dag van vandaag is dit boek niet ver
schenen. Men publiceerde het niet, omdat - hoe men ook aan 
de feiten heeft pogen te knabbelen- één zaak bij dit onderzoek 
onomstotelijk vast kwam te staan: de staking was georganiseerd 
en wel'd geleid door de Communistische Partij van Nederland. 

OVER de kracht van die leiding hier slechts een enkel karak· 
teriStiek feit. . 

Op 25 Februari te 9,54 uur, werd door de waarnemende hoofd· 
commissaris der Amsterdamse Politie, Broekhoff, een telegrami 
aan alle politieposten gezonden van de volgende inhoud: 
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"Mij is bekend geworden, dat men bezig is een algemene staking 
te forceren. 

Met a1le kracht moet worden voorkomen, dat provocateurs M 
gelegen,heid krijgen anderen tot staking aan te zetten. 



Volksverzamelingen en samenscholingen moeten met alle kracht 
worden tegengegaan. 

Bewaking naar eigen inzicht te regelen." 

Het mocht niet baten. De staking was niet per telegram van 
de politie-commissaris te verhinderen en tot de eer van het Am
sterdams politie-corps moet gezegd worden, dat de meerderheid 
het bevel negeerde. 

De "General der Flieger", Christiansen, de door de regering 
Drees-Beel begenadigde en door Minister Donker vroegtijdig 
naar zijn "Heimat" teruggestuurde oorlogsmisdadiger, beval in 
de loop van de dag op 25 Februari per proclamatie de stakers, om 
op 26 Februari onverwijld en gesloten het werk te hervatten. 
Met hel en dood werd iedereen bedreigd, die aan dit "Befehl" 
geen gehoor gaf. 

Vertegenwoordigde deze generaal niet de macht van het "on
overwinnelijke fascisme", dat geheel West-Europa onder de voet 
had gelopen? Wie kon deze macht weerstaan? 

De illegale Communistische Partij riep in de ochtend va~ de 
26ste Februari de stakers op, trouw te blijven aan het genomen 
besluit tweemaal vier en twintig uur te staken. 

Wie vertegenwoordigde deze, nauwelijks enige duizenden leden 
tellende, in de illegaliteit werkende partij? 

De partij werd geleid door mannen en vrouwen, die steunden 
op de wetenschappelijke leer van het marxisme-leninisme. Zij 
waren leerlingen van Stalin, die niet alleen de wetenschappelijke 
theorie hadden bestudeerd, doch evenzeer geleerd hadden uit de 
praktische strijd die communistische partijen in andere landen 
in de illegaliteit hadden moeten voeren. Zij waren uit het hout 
gesneden, waarvan Dimitrof voor zijn. beulen te Leipzig ver
klaarde: 

"De communisten zijn gelukkig niet kortzichtig als hun tegenstan
ders en zij verliezen ook in de moeilijkste situaties niet het hoofd". 

Reeds voor de bezetting had de Communistische Partij onver
moeid geijverd voor het tot stand brengen van een nationaal front 
tegen oorlog en fascisme, voor veiligheid van ons land en natio
nale onafhankelijkheid, waarvoor de eenheid van actie van socia
listen en communisten de eerste voorwaarde was. De leidlng wist, 
dat deze strijd onder veranderde omstandigheden in de illegali
teit voortgezet moest worden en zij zette deze met grote kracht 
voort. Zij vertegenwoordigde ons land en volk; het kloppende 
hart van ons volk, de arbeidersklasse, die voelde, dat zij door een 
vastberaden partij geleid werd. Daarom lapten de stakers het 
bevel van Christiansen aan hun Hollandse laars, zij volgden het 
parool van de partij en hieven pas de staking, gesloten en gedis
ciplineerd op, nadat zij de volle tweemaal vier en twintig uur 
gestaakt hadden. 

iDIRECT na de bezetting van ons land op 15 Mei 1940 trad de 
illegale leiding in actie. Verbindingen met de basis werden 

gelegd. De eerste manifesten met het parool: Weigert naar Duits-
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land te gaan, werden verspreid en opgeplakt. Reeds in de zomer 
1940 werd het fonds voor ondersteuning van degenen, die wei
gerden naar Duitsland te gaan, door de Partij gesticht. Voor dit 
doel, en ook om tot de uitgave van een illegale krant te komen, 
werd geld ingezameld. In October 1940 verschijnt het eerste num
mer van d:e illegale Waarheid; het helpt mede de weerstand 
tegen de bezetter op breder schaal te populariseren en organi
seren. De èerste acties in de werkverschaffing, Amersfoort en 
Baarn, daarna in de Westhaven te Amsterdam en op het traject 
te Hoorn breken los. In de Waarheid van 7 December 1940 ver
schijnt een overzicht van de acties; hierin wordt op de betekenii 
van deze strijd gewezen en uiteengezet, hoe al deze acties tegen 
de bezetter, tegen de slechte arbeidsvoorwaarden, tegen de uit
zending naar Duitsland, tegen de duurte en tegen de maatregelen 
op politiek en geestelijk gebied uitgebreid moeten en kunnen 
worden. De staking in de werkverschaffing te Amersfoort en 
Baarn omvatte reeds 1800 man. Hierin was reeds de groeiende 
eenheid van socialisten en communisten tot uiting gekomen, en 
de Waarheid V1;J.n 7 December 1940 stelde vast: 

"Zij bogen niet onder de bedreiging van Seyss, dat zij gestraft 
zouden worden volgens de onlangs afgekondigde anti-stakingswet. 
Doch zij hielden vol en hun eisen werden ingewilligd." 

Begin Januari 1941 nemen de acties in kracht en omvang toe. 
Op de 6e en àe 8ste vinden demonstraties van uitgevroren arbei
ders tegen de te lage uitkeringen we,gens vorst- en regen-verlet 
plaats, waarvan die van 8 Januari op het Raamplein ruim 4009 
demonstranten bijeenbracht. In de bedrijven vinden de eerste 
stakingen plaats tegen de uitzending naar Duitsland, tegen tarie
ven verslechtering; de vrouwen demonstreren tegen de duurte. 

Naast de grote aandacht voor deze strijd tegen de bezetter 
wijdt de krant voortdurenJd artikelen aan de noodzaak van de 
strijd op ieder gebied. 

In het artikel van 7 December 1940 antwoordt de redactie -
onder leiding van Paul de Groot- op d~e vraag: "Wat kunnen 
wij onder deze omstandigheden doen?": 

"Allereerst moeten wij de geestelijke weerstand tegen de vreemde 
Nazi-invloeden sterker en steeds sterker maken. Geen fascisme in 
Nederland, ,geen rassenhaat ... geen gemeenschap met de bezettings. 
overheid. De N.S.B., de N.S.W. (Socialistische Werkgemeenschap) 
en de Ned. Unie moeten onder de druk der algemene verachting en 
haat onschadelijk worden gemaakt." 

In het Nieuwjaarsartikel, dat eind December 1940 verscheen, 
staat: 
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"Geen capitulatie voor de vreemde overheerser! Geen samenwer
king met hen, die met hem heulen!" 

En in het eerste nummer van Januari staat: 
"Het Nederlandse volk duldt geen Jodenpogroms." 

Doelbewust zegt het blal:il tegen ons volk: 
"Wacht niet op de laf-kruipende organisatie-bestuurders, maar 

handel zelf. Weg met het smerige middeleeuwse anti-semitisme." 



r V oorbeelden van en hulde aan hen, die zich tegen de anti
semitische maatregelen van ·de bezetter verzetten, vinden wij ii 
alle nummers, die na December 1940 verschijnen, waarbij dit 
verzet tot voorbeeld wordt gesteld en opgeroepen wordt om het 
steeCs massaler te ontplooien en te organiseren. 

IN begin Februari 1941 verscherpen de nazi's hun maatregelen 
tegen de Joodse bevolking in Amsterdam, die ingeleid worden 

door de provocaties van Hitler's vijfde colonne, de W.A., tegen 
het Joodse proletariaat. De bezetter hoopte hiertiroor de groeien
de weerzin tegen zijn maatregelen op economisch en politiek ge
bied te kunnen afleiden, het verzet te kunnen breken, door het 
scheppen van een "rassenvraagstuk". 

In een document van 11 bladzijden aan de leden van de partij 
had ~e leiding de bedoeling van deze maatregelen van de bezet-
ter uiteengezet. Daarin stond o.m.: · 

"De Nazi's hebben biet Joodse vraagstuk als een stormram tegen 
het Nederlandse volk willen gebruiken. En daar hier geen "Joden
vraagstuk" was hebben zij er een gemaakt." 

De Waarheid van 17 Januari 1941 schreef: 
"De strijd tegen het anti-semitisme is een voorwaarde voor de eea

heid der Nederlandse massa voor haar bevrijding van biet vreemde 
Nazi-juk en voor de zelfstandigheid van Nederland." 

En :z;o antwoorden de arbeiders van Kattenbul'g, Jordaan en 
Spaardammerbuurt, de burchten van onze partij, op de provo
caties van de W.A., door naar de Jodenhoek te trekken om hun 
bedreigde Joodse stadgenoten te hulp te snellen. In vele delen 
van de stad vinden demonstraties tegen de pogroms plaats. 

Half Februari 1941 geeft de Waarheid. een overzicht van de 
acties die tegen de anti-Joodse maatregelen van de bezetter zijn 
gevoerd en roept op tot mass·ale actie over te gaan .. 

Op 22 en 23 Februari 1941 worden circa 400 Joodse bur,gers op 
het Waterlooplein bijeengedreven, gearresteerd en op beest

achtige wijze weggevoerd. Het gist en kookt in Amsterdam. Op 
de 23ste neemt de illegale leiding het besluit, dat Amsterdam in 
een proteststaking zijn kracht en weerstand tegen de bezetter 
moet tonen. Dit besluit wordt aan de lagere organen medege
deeld en de 24ste Februari wordt de dag van de organisatorische 
voorberei.C:1ing van de staking. Er zal begonnen worden in de 
gemeentebedrijven, en op 24 Februari vindt 's avonds op de 
Noordermarkt een meeting van gemeente-avbeiders plaats, waar 
de staking wordt afgekondigd. 

In de vroege mortgen van de 25ste wordien overal aan de be
drijven manifesten verspreid, waarin tot staking wordt opgeroe
pen, de leden van de Communistische Partij agiteren op het cen
traal station - werkverschaffingarbeiders -, aan de remise van 
de tram en andere gebouwen van de .gemeentebedrijven, aan de 
poorten van de grote bedrijven enz. Van 's morgens 4 tot 10 zijn 
er overal in de stad agiterende en organiserende communisten, 
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die daarbij ,gesteund worden door arbeiders van allerlei politieke 
kleur en geestelijke orvertuiging, de socialisten en de leden van 
het N.V.V. in de eer"ste plaats. Dan ligt het werk in de bedrijven 
te Amsterdam plat, de winkeliers sluiten hun zaken en k:fu sta
king begint zich tot de omgeving van Amsterdam uit te breiden. 

Men kan al deze feiten vermeld vinden- en ook de oproep 
tot staking, die door Paul de Groot geschreven werd (zie cliché 
op pag. 107) - in het nummer van 25 Februari 1947 van het or
gaan van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. 

IN dei nummers van de illegale Waarheid van Januari en Febr. 
1941 was grote aandacht besteed aan het feit, dat de bezetter 

van plan was, Mussert aan het hoofd van een z.g. Nederlandse 
regering t~ plaatsen. 

In een artikel van 17 Januari wordt gewezen op de manipula
ties die mede in dit verband in de Nederlandse Unie plaatsvin
den,' en het artikel eindigt met de woorden: 

"Houdt Stand voor Nederland!" 
In een artikel van half Februari komt de Waarheid op dit 

~ vraagstuk terug en het besluit met de woorden: 
"Ons antwoord op dit brutale Nazi-plan moet zijn: nooit! nooit! 

Nooit of te nimmer zal het Nederlandse volk onder de zweep van 
Mussert komen." 

En in de oproep id'ie 's morgens op 25 Februari verspretd wordt 
en waarin tot de staking wordt opgeroepen, staat: 

"Dan zal de Duitse bezetting moeten inbinden! Dan hebt gij een 
slag toegebracht aan het monsterachtig plan, Mussert aan de macht 
te helpen!"· 

De kracht en omvang van de staking dwongen de bezetter 
inderdaad van dit plan af te zien. De N.S.B. en W.A. moesten 
door K~e kracht van de staking door de bezetter van de straat 
teruggenomen worden. 

WAARVOOR streed ons volk, dat zich op deze 25ste en 26ste 
Februari 1'941 zo heldhaftig en vastberaden toonde? 

Het streed voor de vernietiging van de Duitse Wehrmacht, 
voor het verjagen van vreemde overheersers, voor de vernieti
ging van het fascisme, voor betere sociale verhoudingen, voor 
het beëindigen van de oorlog, voor een vrij Nederland waarin 
het goed. zou zijn te leven. 

Het streed voor een nieuwe wereld, waarin geen vreemde 
dwingelandij meer mogelijk zou zijn en waarin de geschillen tus
sen de landen - op grondslag van de erkenning van elkaars 
zelfstandi1gheid, op basis van gelijkwaardigheid der naties- rl.loor 
vreedzaam overleg zullen worden opgelost. 

Deze wereld is vandaag nog niet bereikt. Amerikaanse wapen
fabrikanten en politici pogen nog steeds -nadat zij •c]joor Mars
hallplan en Atlantisch pact de West-Europese landen van hun 
nationale zelfstandigheid hebben beroofd - in de richting van 
een derde wereldoorlog te .àirijven. Hiertoe willen zij de Wehr-
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macht in "ere" herstellen, hiertoe dient de E.D.G. In de resolutie 
van het Dagelijks Bestuur van onze partij op 27 November 1953 
staat o.m.: 

"Op het ogenblik versterkt Washington zijn pressie op de in Ne
derland heersende kringen om de E.D.G. ook door de Eerste Kamer 
te laten bekrachtigen." 

Doch op de 13e verjaardag van de roemrijke Februari-staking 
kunnen wij vaststellen, dat de weerstand tegen deze Amerikaan
se politiek voortdurend groeit. 

In de resolutie staat: 
"Niet alleen bij de communisten, doch ook in de socialistische en 

burgerlijke kringen heeft de overtuiging post gevat, dat een her
bewapening van de Duitse wehrmacht, waartoe de E.D.G. de dek
mantel vormt, geen bescherming tegen agressie kan zijn. Integen
deel, zij begrijpen dat deze Wehrmacht een bedreiging vormt voor 
onze veiligheid en vrijheid, dat door middel van de E.D.G. Neder
land opnieuw onder de Duitse soldatenlaars zal terecht komen en 
in de door het Duitse militarisme voorbereide veroveringsoorlogen 
meegesleept zal worden." 

Met de vernietiging van onze nationale zelfstandigheid en 
Grondwet brengt de E.D.G. toenemende sociale nodd en toene
mende kapitalistische reactie. De resolutie zegt: 

"De thans aangekondigde verhoging van de bewapingsuîtgaven 
bevestigt de verwachting van de communisten dat de E.D.G. een 
verscherping van de bewapeningskoers met zich meebrengt, die in 
nog heviger mate het levenspeil en d!e sociale voorzieningen van het 
werkende volk zal aantasten." 

Terecht stelt de resolutie vast: 
"Daarom is de E.D.G. voor het Nederlandse volk onaanvaarbaar. 

Geen onder buitenlandse druk in strijd met de grondwet afgeperste 
stemmingen van Kamerleden, die hiermede hun ambtseed schenden, 
kunnen de E.D.G. voor ons volk aanvaardbaar maken." 

DE strijd voor de verwezenlijking van de tdealen, waarvoor 
vele verzetsstrijders, ook Februari-stakers, hun leven gaven 

-een vreedzame wereld - groeit met de dag en heeft reeds 
grote successen geboekt. De resolutie van 27 Nov. van het Dag. 
Bestuur schetst de toenemende tegenstellingen tussen de ver
tegenwoordigers van de regeringspartijen in tal van landen, de 
toenemende weerstand van het volk tegen de E.D.G., met aan 
het hoofd de arbeidersklasse, à'e groeiende kracht van de vrede
lievende mensen om geen herbewapening van de Duitse nazi's 
te dulden en hun wil om tot vreedzame samenwerking tussen de 
volken te komen. 

"Aan het hoofd van de vredelievende volkeren van de wereld heeft 
de Sowjet-Unie haar machtige stem tegen de plannen tot het ont
steken van de oude oorlogshaard, het Duitse militarisme, verheven. 

Tegenover de dreigende herleving van de Duise Wehrmacht ver
zamelen zich enorme krachten, die het succes van de strijd er tegen 
verzekeren." 

In de partijarbeid moeten de volgende woorden uit de reso
lutie: 

"Daarom moet de strijd tegen de E.D.G. thans versterk worden ea 
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hardnekkig volgehouden worden totdat de:oo geheel van de baan is" 

tot richtlijn van ons gehele denken en handelen worden gemaakt. 

HERDENKEN is méér dan herinneren aan hetgeen is geweest. 
Het is een leren uit de lessen van het verleden en het toe

passen van het goede uit deze lessen in de strijd van vandaag. De 
grote les van cie Februari;staking was, dat door eenheid van 
actie in verschillende vormen van strijd, eenheid van de arbei
dersklasse, tussen de socialisten en communisten in de eerste 
plaats, het nationale front tot stand kon worden gebracht. 

De voorwaarden daartoe groeien ook vandaag met het uur. 
Reeds hebben socialisten en communisten in tal van acties el
kaar gevonC:,en; zij treden gemeenschappelijk op, daarbij ge
steund door anders- en ongeorganiseerde arbeiders, en boeken in 
deze strijd succes. In verschillende gemeenteraden heeft het ge
zamenlijk optreden van socialistische en communistische raads
leden tot resultaat gehad:, dat de reactionnaire invloed in het 
college van B. en W. kon worden teruggedrongen. In de voor
bereiding van de zo geslaagde demonstratie van ouders en onder
wijzers op 28 November te Utrecht werkte in de oudercommis
sies communisten en socialisten samen,.en cieze bijeenkomst heeft 
zijn eerste resultaten in de strijd voor méér schoolruimte en 
onderwijskrachten geboekt. Bij de kern-verkiezingen, en acties 
ter verbetering van arbeidsvoorwaarden of tegen verslechterin
gen in de bedrijven werken communisten en socialisten, N.V.V.
en E.V.C.-ers samen. In het verzet tegen de kapitalistische reac
tie, met aan het hoofd Romme "met zijn vrije loonvorming", in 
de strijd tegen het besluit van c:e R.K. minister Witte om de 
huren te verhogen van de - met de bijdrageregeling 1948 - î 
na de oorlog gebouwde woningwetwoningen, zien wij een • 
.groeiende eenheid van actie van socialisten en communisten tot 
stand komen. En ook op het gebied van de strij di tegen het oor
logsgevaar, vóór een verandering in de regeringskaers zien wij 
deze eenheid groeien. 

Het is zoals de resolutie van het Dagelijks Bestuur vaststelt: 
Het gaat hierbij om de verovering van een vredelievende koers 
in de NeC:.erlandse politiek. 

"Deze nieuwe koers is mogelijk als de P.v.d.A. en het N.V.V. hun 
buitenlandse politiek wijzigen en de weg van een vredelievende po
litiek inslaan. 

Geen regering is in staat de huidige politiek van oorlogsvoorbe
reiding voort te zetten als naast de communisten, de massa van 
socialisten en N.V.V.-ers zich hiertegen verzetten." 

Doelbewust en met grote kracht de eenheid van actie voor te 
bereiden en te smeden, dat is de grote les qie de Februari-staking 
ons geeft, omdat ze getoonLG heeft dat het nationale front in de 
strijd voor vrede, nationale zelfstandigheid, werk en welvaart 
tot stand kan worden gebracht. 

HENK GORTZAK 
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Bü /zet 4e leerboekje van Je arbeidersbeweging 

Enige bijzonderheden 

over het Nederlands 

itnperialistne in Indonesië 

tot aan de tweede wereldoorlog 

Het Partijbestuur van de CPN heeft een vierde leerboekje van de arbeiden
beweging uitgegeven, dat het Indonesische vraagstuk behandelt. Een inzicht in 
het Indonesische vraagstuk is voor de Nederlandse arbeidersklasse van veel belang, 
want met de kolonisatie van Indonesië is nauw verweven de ontwikkeling van 
het Nederlandse imperialisme, dat zowel het Nederlandse als het Indonesische 
volk uitbuit en onderdrukt. 

Het Nede~landse imperialisme heeft internationale betekenis. Het koloniseert 
een van de rijkste gebieden van de wereld (Indonesië); het is verbonden met het 
Roerkapitaal, is vervlochten met Amerikaans en Engels kapitaal en speelt in 
internationale intriges zeker een rol van niet· geringe betekenis. 

De ontwikkeling, de rijkdom en de machtspositie van het Nederlandse impe
rialisme zijn gegroeid door de kolonisatie aan "Nederlands Indië" en deze kolo
nisatie heeft zowel de ontwikkeling in Indonesië als in Nederland beïnvloed en 
een historische wisselwerking geschapen. 

De kolonisatie drukte zijn stempel op de ontwikkeling van het kapitalisme in 
Nederland; op de stromingen in de Nederlandse arbeidersbeweging en op de 
groei van het politiek bewustzijn van de Nederlandse arbeidersklasse. En natuurlijk 
zijn stempel op de economische ontwikkr:ling in Indonesië, het groeiende nationaal 
zelfbewustzijn en de strijd voor onafhankelijkheid van het Indonesische volk. 

De overheersing van de volken van Indonesië door het Nederlandse imperia
lisme is economisch, politiek, militair en cultureel, en in het vierde leerboekje! 
van de arbeidersbeweging zijn deze vier aspecten der Nederlandse overheersing 
belicht. 

De economische overheersing betekent, dat de grondstoffenbronnen worden 
beheerst door het buitenlandse (in het bijzonder dus Nederlandse) kapitaal; dat de 
import en de export wordt gecontroleerd door het buitenlands imperialisme; dat 
de rijkdommen uit het land worden weggezogen naar d,e brandkasten van · det 
buitenlandse imperialisten en dat de Indonesische bevolking in armoede is 
gedompeld. 

De voornaamste trekken van de economische ontwikkeling van het Nederlandse 
imperialisme in Indonesië zullen - uiteraard hier en daar verbonden met de 
"gezagsuitbreiding" en dus politieke en militaire overheersing - in dit artikel in 
het kort worden geschetst. 

I 

INDONESIE is een eilandenrijk en de economische ontwikke
ling van de verschillende eilanden is ongelijkmatig. Het meest 

en het vroegst ontwikkeld eiland is Java. 
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Java was van oudsher het centrum van de Nederlandse macht 
en in 1596 lieten voor de eerste maal Nederlandse schepen voor 
Ja va het anker vallen. Het eiland werd op de Spaanse en Por
tugese bezetters veroverd. Een vereniging, van kooplieden van 
de Republiek der Vereni1gde Nederlanden stichtte de Oost In
dische Compagnie die een handelsmonopolie en souvereine macht 
verkreeg. 

De Nederlandse staatsbemoeienis met de koloniale uitbuiting 
verkreeg pas zijn vormen in het begin van de 19e eeuw. Het vier- :,i. 
de lee~boekje van de arbeidersbeweging heeft dan ook dat tijd-
stip als uitgangspunt bij de belichting van het Indonesische 
vraargstuk genomen. 

Niet de gehele archipel heeft onder voortdurende Nederlancise 
controle gestaan. 

De koloniale "diehard" Colijn schrijft hierover in "Onder ' 
staatsbestuur" 1 : 

"Toen de overneming van de Indische bezittingen uit handen van 
de Engelsen haar beslag gekregen had (gedurende de Napoleonti
sche tijd hadden de Engelsen de Nederlandse koloniale gewesten in 
bezit genomen en in 1814 droegen zij ze - op een aantal gebieden 
na- weer 'over- Schr.) was het Nederlandse gezag in de buiten
bezittingen uiterst beperkt. Op het eiland Sumatra, driemaal groter 
dan Java, bestond ons gehele bezit uit de stad Padang met on
middellijke omgeving en enige onbetekenende verwaarloosde posten 
langs de kust, benevens uit de vestiging ter hoofdplaats in Palem
bang. Anders niets! ... Op het l'eusachtige Borneo waren in 1819 drie 
hoofdpunten bezet; Bandjermassin, Pontiak en Sambai; ons gezag 
was tot die drie plaatsen zelve beperkt en het binnenland viel geheel 
buiten onze bemoeiingen ... Ons gem,g bepaalde zich in Zuid Celebes 
tot Makassar met aansluitend kustgebied en enkele eilanden. In het 
Noorden was de Minahassa feitelijk, doch waren Garantalo en de 
Sangi en Talau-eilanden slechts nominaal in ons ~ezit." 

Ook op de honderden kleinere eilanden - de kleine Soenda
eilanden en andere - bestond geen Neder lands gezag. 

Dr. Kielstra schrijft dan ook in 1912: "Men is niet ver van de 
waarheid, als men beweert, dat buiten Ja va en Ma do era ons kolo
niaal rijk geheel in de laatste eeuw is opgebouwd". 

De uitbuiting bleef dus na 1814 (tot tegen 1900) in het bijzon
der beperkt tot het eiland Ja va. 

Over de methode van uitbuiting is veel strijd geleverd tussen 
de Nederlandse staatsmacht bezittende enge groep van heersers 
rondom koning Willem I 'en de opvatttingen van de groepering, 
die onder invloed van de industriële revolutie van de 19e eeuw 
tot ontwikkeling begon te komen. 

De enge groep rondom koning Willem I was voor exploitatie 
door de staat; de tweede groep, nog zeer zwak, was voor de zoge
naamde vrije arbeid, waarbij de Javaanse boer op particuliere 
ondernemingen in loondienst zou werken. 

Beide stromingen verklaarden het belang van de Javaan voor
op te stellen. Het belang van de inheemse bevolking is altijd het 
mom, waaronder imperialisten hun koloniale uitbuiting willen 

1) In het boek "Neerlands-Indië", uitgave Elsevier 1912. 
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bemantelen (en dat geldt niet alleen voor de jaren omstreeks 
1830, maar tot op de dag van vandaag). 

Natuurlijk zijn echter economische drijfveren de ware motie
ven voor de koloniale uitbuiting en het marxisme-leninisme 
leert, dat in d~ze economische motieven de sleutel tot de opvat
tingen moet worden gevonden. 

In 1824 was op initiatief van koning Willem I de Nederlandse 
Handelsmaatschappij opgericht. Er bestond in Nederlandse kapi
taalskringen grote belangstelling voor en er werd ingetekend 
voor f 69.565.250,-. Na overleg met de koning werd het kapitaal 
vastgesteld op f 37.000.000,-. De grote belangstelling voor deze 
maatschappij ontstond niet het minst, omdat de koning zich voor 
een jaarlijkse uitbetaling van 4% dividend garant stelde. De 
Handelsmaatschappij werkte de eerste jaren met verlies en het 
kostte de koning f 3.600.000,- uit zijn particulier vermogen om 
aan zijn garantie te voldoen. Dit is een van de redenen, dat naar 
nieuwe uitbuitingsvormen op Java werd gezocht. De andere 
reden is de uitputting van de Nederlandse schatkist als gevolg 
van een conflict met België (1830-1839) en de oorlog op Java 
(1825-1830). 

De Nederlandse staat was nog in handen van de groepen rond:. 
om Willem I en er was nog geen sterke burgerklasse, die zich op 
de industriële ontwikkeling van ons land had geworpen; de Ne
derlandse moderne industrie is pas laat tot ontwikkeling: geko
men en het Nederlandse kapitaal was overwegend woekerkapi
taaL Er werd voor staatsexploitatie op Java beslist. 

Cultuurstelsel 

In 1830 werd C:oor gouverneur-generaal v. d. Bosch op Java 
het cultuurstelsel ingevoerd. Dit stelsel verplichtte de bevolking 
om haar grond te verbouwen met producten voor de wereld
markt (vooral koffie, suiker, indigo) en ambtenaren kochten deze 
producten tegen lage prijzen op. 

De boeren stonden gedurenC:e het cultuurstelsel bloot aan de 
grofste willekeur van de Nederlandse ambtenaren en van de re
genten. Zij werden bedvogen en misleid; uit hun dorpen wegge
voerd en aan hongersnood prijsgegeven. 

In C:e Preanger zag de schrijver Vitalis "de hongerende mensen 
als geraamten langs de wegen wankelen. Sommigen waren zo 
uitgeput, dat zij het hun als voorschot toegediende voedsel niet 
konden opnemen; zij stierven ... " 

Meer dan eens brachten zwangere vrouwen onder het zware 
werk op het veld haar kinderen ter wereld; huwelijken werden 
op de akkers gesloten, aangezien men deze niet mócht verlaten. 

Hele gezinnen werden bij de cultures ingeschakeld. Prof. 
Gonggrijp berekent het aantal gezinnen, dat in 1846 was inge
schakeld bij de verschillende cultures als volgt: 
Voor de koffiecultuur 409.773 Voor de suikex; 
Voor de indigo . . . . 168.720 Kleinere cultures . 

154.786 
66.267 
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In totaal dus ongeveer 800.000 gezinnen. Schat men elk gezin 
op vijf personen dan waren dus 4 milHoen zielen, dat wil zeggen 
de helft van de toenmalige bevolking op Java bij de dwangcul
tures betrokken. 

In de dessa's bleven feodale verhoudingen bestaan. De boeren 
waren gedwongen tot herendiensten en andere onbetaalde werk
zaamheden. Het Nederlandse bewind had geraffineerd de Indo
nesische feodalen aan zich gebonden en zij legden nog eens dub-
bele lasten op de Indonesische boeren. Deze uitbuiting door de 
feodale heren is prachtig geschilderd in Multatuli's verhaal 
"Saïdja en Adinda". Tijdens het cultuurstelsel was de verbouw 
van de producten nog primitief. 

De Nederlandse Hàndelsmaatschappij kreeg het alleenrecht 
deze producten naar Nederland te vervoeren en in Amsterdam 
te veilen; zij had een handelsmonopolie. 

Het was dus zó: er vloeide èn geld in de Nederlandse schatkist 
èn geld in de zakken van de aandeelhouders van de Nederlandse 
Handelsmaatschappij. 

De winsten, die van 1830 tot 1877 in de schatkist vloeiden, be
droegen vol,gens dr. Kielstra f 832.000.000 (ook volgens dr. Kiei
stra werden de winsten onder meer gebruikt voor: delging Ne
derlandse staatsschuld - f 236 millioen; aanleg spoorwegen in 
Nederland - f 153 millioen; vermindering verschillende rijks
belastingen - f 115 millioen; verbetering vestingswerken en 
andere doeleinden- f 146 millioen). Het dividend, dat de Neder
landse Handelsmaatschappij uitkeerde, liep in een aantal jaren 
op van 41f2, 7, 8 tot 9 %. De voornaamste aandeelhouder was 
echter d~ koning en slechts een deel van de Nederlandse bour
geoisie (het rentenierende deel, de droogstoppels) profiteerde 
mee. De particuliere handel werd als gevolg van het monopolie 
van de Handelsmaatschappij geen ruimte gelaten en in Indo
nesië werden zelfs bestaande particuliere plantages door de 
gouverneur...,generaal v. d. Bosch geliquideerd. · 

Mr. Vissering schrijft dan ook in Muntwezen, Handel en Bank
wezen" 2 : 

! 
I 

'~ 

het ,.hatelijk monopolie werd de ondergang van de particuliere i · 
handel. Aldus ontaardde dit misschien goedbedoelde stelsel in een 
onhoudbare druk èn voor de inlanders èn voor de Europeanen, voor 
zoverl:'e zij niet behoorden tot het kleine kringetje der bevoorrech-
ten, waaronder ons Indië jarenlang is gebukt gegaan." 

De opkomende burgerklasse in Nederland heeft evenwel een 
niet aflatende strijd gevoerd! om het monopolie van de Neder
landse Handelsmaatschappij te doorbreken en het systeem van 
dwangcultures te vervangen door particuliere ondernemingen. 

In 1848 boekte deze burgerklasse onder leiding van Thorbecke 
een overwinning. Het absolutisme van de koningsmacht werd 
doorbroken en de burgerklasse kreeg gelegenheid zijn invloed te 
doen gelden op 's lands zaken. In het parlement werd ook weldra 
Indonesië besproken. 

2) ,.Neerlands-Inciië", uitgave Elsevier 1912. 

70 



De Nederlandse nijverheid begon iets toe te ·nemen. De bedrij
vigheid van de industrie in het "moederland" met de afzet in de 
door haar overheerste kolonie, is ook een vorm van koloniale 
expansie. Het was dus niet louter toeval, dat in 1852 in Twente 
de textielfabriek Nijvevdal werd opgericht, die zich op de export 
naar Indonesië richtte. Bovendien konden de Nederlandse sche
pen naar de Oost nu worden bevracht. Het moderne kapitalisme 
in Nederland kwam echter nog niet tot grote ontwikkeling, onder 
andere ook door het ontbreken van grondstoffen. 

Suikerwet De Waal 
Gedurende het cultuurstelsel kwamen op Ja va al meer en meer 

particuliere ondernemingen tot ontplooiing. In 1854 waren reeds 
vier grote suikerondernemingen in de vorstenlanden en de hoe
veelheid suiker, in Indonesië ter markt gebracht (dus niet onder 
het monopolie van de Handelsmaatschappij vallend), bedroeg 
600.000 pi cols 3

). Ook koffietuinen, door particulieren ontgonnen, 
namen steeds in aantal toe en andere producten werden meer en 
meer vrijgelaten door het gouvernement. 

De opheffing van het cultuurstelsel begon zich af te tekenen. 
Enerzijds omdat talrijke producten niet lonend meer waren, en 
dus voor de Nederlandse schatkist niets meer opbrachten; ander
zijds omdat de druk van de burgerklasse steeds sterker werd. 

In 1870 kwam de suikerwet van De Waal tot stand. Deze wet 
schiep gunstige voorwaarden voor Europeanen om gronden voor 
landbouw en industrie-doeleinden te bemachtigen. Zij konden nu 
de beschikking over grond krijgen voor 75 jaar (in erfpacht) of 
voor 30 jaar (in huurpacht); zij konden huurovereenkomsten 
aangaan met de inheemse bevolking (en b.v. voor de suikercul
tuur werd de bevolking tot verhuur gedwongen) en pacht en 
koop van particuliere landerijen. Deze su~kerwet wordt in het 
algemeen als het einde van het cultuurstelsel gezien. Zij is in 
feite een !egalisering van de voortgeschreden economische ont
wikkeling, want vóór de suikerwet waren er reeds particuliere 
ondernemingen en ná de suikerwet bleven dwangcultures, die 
winstgevend bleken, voortbestàan. Voor de kpffie werd zij bij
voorbeeld pas in 1915 geheel afgeschaft. 

In 1899 werd een mijnwet in het leven geroepen en deze gaf 
fl?.Ogelijkheid tot groter exploitatie van de bodemschatten van 
Indonesië. In deze wet werd onder andere een scheiding van 
"boven en ondergrond" voorzien en de rechthebbende van de 
grond mocht niet beschikken over de delfstoffen in de grond. 
Alle delfstoffen werden zo tot eigendom van de Nederlandse 
staat verklaard. 

De voornaamste Westerse activiteit begon zich na 1870 te ver
plaatsen van handelsfuncties alléén (import en export) naar een 
directe ontwikkeling van de productie: tropische landbouw en 
mijnexploitatie onder Westerse bedrijfsvoering. 

Omstreeks 1870 begint ook de overgang van kapitalisme naar 
a) 1 picol is ongeveer 61,5 kg. 
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imperialisme. Voor Nederland wordt het Roergebied een belang
rijk achterland. In 1869 wordt het Suez-kanaal geopend èn brengt 
met de voortschrijdende ontwikkeling van de stoomvaart Indo
nesië dichter bij Nederland. Het Nederlandse imperialisme gaat ' 
zich ontplooien. In Indonesië krijgt Nederlands particulier kapi- • 
taal echter geen kans, want machtige financiële groepen mono
poliseren de landbouw en de mijnbouw, en het monopoliekapi
taal maakt Indonesië zijn prooi bij uitstek. 

11 

IN zijn geniale werk "Het imperialisme als hoogste stadium van 
het kapitalisme" •) heeft Lenin op een aantal zeer belangrijke 

karaktertrekken bij de overgang van het kapitalisme naar impe
rialisme gewezen en deze trekken zijn ook bij de ontwikkeling 
van het Nederlandse imperialisme terug te vinden. 

Lenin wijst op het tijdperk van de geweldige versterking van 
de koloniale veroveringen. Hij zegt: 

"De jacht naar koloniën aan het einde van de 19e eeuw, in het 
bijzonder sinds de jaren 1880-'90 van de kant van alle kapitalistische 
staten, is een algemeen bekend feit in de geschiedenis van de di
plomatie en de buitenlandse politiek." 

Jacht naar koloniën en veroveringsoorlogen in de Indonesische 
archipel waren ook een kenmerk van het tot ontwikkeling ko
mend Nederlandse imperialisme. 

In 1830 was het Koninklijk Nederlands Indische Leger (KNIL) 
opgericht, en dat leger heeft een belangrijke rol gespeeld bij de 
militaire veroveringen. 

Het leger breidde zich meer en meer uit, hetgeen wel uit de 
volgende cijfers blijkt: 

Totale sterke Officieren Onderoff. en mind. 
1830 13545 640 12905 
1840 19994 879 19115 
1854 27815 1226 26589 
1882 29817 1431 28386 
1915 35884 1292 34592 

In het KNIL werden ook inheemse huurlingen opgenomen en 
htm aantal nam in de loop der jaren toe. Het kader -en zeer 
zeker de staven en de officieren- waren evenwel Nederlanders 
en het leger stond geheel onder N eàerlandse leiding. 

Aanvankelijk waren de meeste militairen op het eiland Java 
geconcentreerd, maar naarmate de koloniale veroveringen voort
gingen, werden zij over de verschillende delen der archipel ver- ~ 
spreid. Deze spreiding blijkt uit de volgende cijfers: 

1840 
1854 
1882 
1915 

Op Java gestationnoord * 
Off. Minderen 
482 12665 
703 18298 
403 12183 
546 24050 

In de buitengewesten 
Off. Minderen 
168 6450 
222 7309 
337 10926 
408 12265 

* Bij het aantal militairen op Java zijn de staven en diensten 
niet inbegrepen. 

•) Lenin: Keuze uit zijn werken, deel U, Pegasus 1950. 



Het Nederlandse gezag breidde zich dus verder uit over de 
buitengewesten en dat ging gepaard met oorlogen. In de 19e 
eeuw was het aantal oorlogen legio. Het stafwerk "Nederlands
Indië contra Japan" constateert: "In deze woelige periode (19e 
eeuw) ging er practisch geen jaar voorbij zonder dat onze troe
pen in het een of ander deel van dit enorme eilandenrijk moesten 
optreden, ja dikwijls in verschillende gebieden tegelijk." Uit een 
toevoeging van een lijst met jaartallen blijkt, dat sinds het uit
breken van de Atjeh-oorlog (1873) tot aan het jaar 1900 elk jaar 
gewapend werd opgetreden. De oorlog in Atjeh, de expedities 
naar Bali en naar Lombok zijn nu nog begrippen voor de wreed
heid van de militaire pacificatie. Dè koloniale soldaten ontvingen 
voor elk afgeslagen hoofd een rijksdaalder. Dessa's werden in 
brand gestoken, vrouwen en kinderen vermoord. In de periode, 
dat Van Heutsz de acties in Atjeh leidde vielen er alleep. al 
20.600 doden. 

Door de gehele archipel werden nu wel gebieden veroverd, 
maar niet direct economisch opengelegd; van vele gebieden was 
nog niet eens bekend, welke rijkdommen zij bevatten. Het Neder
lands imperialisme sloot echter meer een verzekering voor de 
toekomst. 

Lenin zegt over dit streven van de imperialisten: 
"Niet alleen reeds ontdekte vindplaatsen van grondstoffen zijn 

voor het financierskapitaal van belang, maar ook die, welke men zou 
kunnen verkrijgen; want de techniek ontwikkelt zich in onze dagen 
met ongelooflijke snelheid en gronden, die vandaag onbruikbaar zijn, 
kunnen morgen reeds bruikbaar worden gemaakt, wanneer er nieu
we methoden worden gevonden (en daartoe kan een grote bank een 
specialie expeditie van ingenieurs, agronomen enz. uitrusten, wan
neer er grote kapitalen aan worden besteed)". 

Een goed voorbeeld van deze stelling is Nieuw Guinea. Tien
tallen jaren lag dit grootste eiland van de wereld ongeëxploreerd 
en nu maakt het Nederlandse imper:ialisme plannen om te trach
ten het in een korte spanne tijds in een groot uitbuitingsobject 
te veranderen. 

Uitvoer van kapitaal 

In het "imperialisme als hoogste stadium van het kapitalisme" 
zegt Lenin: 

"Voor het oude kapitalisme met de volledige heerschappij der 
vrije concurrentie was de uitvoer van waren kenmerkend. Voor 
het nieuwste kapitalisme met de heerschappij van de monopolies, is 
de uitvoer van k a p i taaI kenmerkend geworden." 

Ook het zich ontwikkelende Nederlandse imperialisme ging 
tegen 1870 over tot kapitaals-export naar Indonesië, want de op 
te richten particuliere landbouwondernemingen hadden gebrek 
aan kapitaal en zij moesten worden gefinancierd. De encyclo
paedie voor N.O.I. zegt: 

"Hoe dit zij, in de eerste helft van 1863 kwamen schier gelijktijdig 
verschillende plannen tot rijpheid, die alle in meerdere of mindere 
mate ten doel hadden om "het kwaad te ve,rhelpen", voortvloeiende 
uit "gebrek aan het in Indië voor-- handel en nijverheid benodigde 



kapitaal", zoals in herinnering wordt gebracht in het eerste jaar
verslag van eenè uit dien aandrang geboren nieuwe credietinstel-
lingen." 

In een zeer korte tijd was de oprichting van een aantal kolo
niale banken gevolgd. In 1857 de Nederlandse Esco:mptomij; 1863. 
de Nederlandsch-Indische Handelsbank; 1884 de Nederlandsch · 
Indische Landbouwmij; 1863 Internationale Crediet en Handels- .· 
vereniging Rotterdam; 1878 Handelsvereniging Amsterdam; 
1881 De koloniale bank en 1888 Cultuurmaatschappij de Vorsten
landen. 

De koloniale bank gaf in 1881 een prospectus uit bij haar op· 
richting, waarin zij zegt: 

.,sedert 1863 (waren) hier te lande geen grote maatschappijen tot, 
stand gekomen, die het hoofddoel hebben hare kapitalen voor de; 
landbouw en de nijverheid op Java beschikbaar te stellen" en daar i 
nu de ervaring geleerd had, dat aan "de vele aanvragen om gelde· r 
lijke medewerking" ten behoeve van de landbouwondernemers "niet 
kon worden voldaan", terwijl .,de suikercultuur weldra grote ka pita-: 
len nodig zal hebben, zodra over weinige jaren de tussenkomst der' 
regering bij de aanplant geheel ophoudt", achtten de ontwerpers het i 
ogenblik gekomen om door de oprichting van een nieuwe crediet- · 
instelling "aan de Nederlandse koloniën die middelen te verzekeren,: 
welke deze behoeven om de steeds toenemende productie te besten- I 
digen en te vergroten." 

Deze banken werden dus van hun oprichting af geen lichamen, 
tot bemiddeling bij geldelijke transacties, maar zij financierden' 
ondernemingen, namen bedrijven in beheer en gingen later over· 
tot eigen exploitatie; bank- en industriekapitaal smolten samen.· 
Ook de Nederlandse Handelsmaatschappij zocht een nieuw ter-' 
rein en ging over van handelsmonopolist tot financiering en later: 
beheer van bedrijven. Omstreeks 1860 stond zij reeds in relatie· 
met 16 suikerfabrieken, 4 koffieondernemingen, 2 tabaks- en 
2 couchilleondernemingen. De Handelsvereniging Amsterdam 1 

werd in 1889 eigenaar van enkele koffielanden. In 1893 kwamenl 
daar een aantal suikerfabrieken bij en na 1885 was men al gaan: 
aansturen op het zelf openen van cultuurondernemingen. , 

Het Nederlandse imperialisme richt vooral suikerfabrieken op\ 
en legt vooral theetuinen, tabaksplantages en rubberplantagesi 
aan. f 

De toenemende ·productie noodzaakte het imperialisme naar: 
middelen van vervoer te zoeken. Zo ontstonden spoor-, tram- en! 
autowegen. Het gouvernement legde spoorlijnen aan, maar óókf 
de verschillende grote ondernemingen namen lijnen in exploita-[. 
tie. (De Delimaatschappij op Sumatra bijvoorbeeld.) · I 

Op Java gaat de ontwikkeling van de spoor- en tramwegeni 
als volgt: 
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1875 
1880 
1885 
1890 
1895 
1900 

Km spoorlijnen 
261 
411 
932 

1252 
1448 
1857 

km tramlijnen 

112 
185 
329 
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1905 . 2058 1888 
1910 2230 1990 
1914 2435 2251 

Het openleg.gen van de buitengewesten schiep de noódzaak van 
verkeer tussen de verschillende eilanden onderling en dit scheep
vaartverkeer werd steeds intensiever. Dat verkeer wordt onder
houden door de Koninklijke Pakketvaartmaatschappij (K.P.M.), 
die met regeringssubsidies werkt. Haar ontwikkeling blijkt uit 
de volgende tabel: 5

) 

Schepen Brtito inh. Vervoerde lading Aalit. Afgel. geog. 
(tonnen) (in tonnen) passag. mijlen in Ind. 

1891 26 28.637 221.532 119.336 188.112 
1912 76 115.343 1.700.630 679.850 566.136 
1913 84 137.117 1.867.458 663.378 593.738 
1914 87 145.982 1.940.000 630.024 601.292 

De verhoogde scheepvaart (ook al in verband met de grote 
export overzee) vereist goed ,geoutilleerde havens. De havens 
worden snel verbeterd; zij worden uitgebaggerd, er worden ka
den en spoorwegemplacementen aangelegd en opslagruimten ge-
maakt voor petroleum, steenkool en goederen. · 

De aanleg van de talrijke plantages heeft een verhoogde pro
ductie en daardoor een verhoogde export tot gevolg. Het aan
deel van de particuliere handel neemt bij deze export geweldig 
toe. 

Aandeel particuliere handel n a a r w a a r d e 5) 
Uitvoer Invoer 

Java Buitengewesten Java Buitengewesten 
1895 151.693.000 49.959.000 98.405.000 46.646.000 
1900 157.145.000 74.138.000 120.489.000 55.230.000 
1910 259.010.000 303.163.000 219.493.000 95.839.000 
1914 335.682.000 304.998.000 301.173.000 120.609.000 

De omvang van de invoer en uitvoer naar waarde is natuurlijk 
afhankelijk van de wereldprijzen, die in een gegeven jaar voor 
een bepaald product worden betaald. Toch toont bovenstaande 
tabel naast de snel stijgende betekenis van de buitengewesten 
(en dat is dan vooral de Oostkust van Sumatra), 't snel groeiend 
aandeel van particulieren bij het handelsverkeer. 

Naar volume (en dat geeft meer een bee1d van de productie in 
een bepaald jaar) stijgt de uitvoer eveneens snel. Voor de voor
naamste producten is deze ontwikkeling: 

Uitvoer voornaamste producten 
(in 1000 tallen kilogrammen) 

1910 1911 1912 1918 1914 
Suiker 1.182.266 1.325.968 1.334.508 1.280.647 1.321.162 
Thee 15.338 17.449 30.224 26.548 31.908 
Rubber 2.776 2.297 4.404 7.133 10.391 
Koffie 15.831 26.827 38.376 28.939 32.320 
Tabak 61.235 72.483 82.961 86.426 65.894 
Copra 248.331 266.578 247.472 229.339 243.725 
Peper 26.189 24.563 26.476 18.965 21.509 
Tin 21.390 26.406 29.119 30.157 24.671 
Kapok 9.186 10.476 11.201 10.145 11.010 

De verhoogde export doet een verhoogd uitvoeroverschot ont-
5) Jaarboek Nederlands-Indië 1916. 
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staan en de stroom, .fabelachtige winsten naar Nederlaitd be
gint 6 ). De percentages dividend-uitkeringen gaan in stijgende 
lijn. Het Nederlands imperialisme ruikt de mogelijkheden in 
Indonesië en de kapitaalexport blijft toenemen. 

Het jaarboek van Nederlands-Indië 1916 zegt: "Vooral na 
1900 is er een grote activiteit op economisch gebied in Neder
lands Indië aan de dag gelegd. De grote uitbreiding, die is ge
geven àan cultures, de petroleum en de mijnindustrie hebben 
veel kapitaal naar het land doen vloeien, waarmede de groei der 
verschillende banken verband houdt". 

De geweldige uitvoer van kapitaal blijkt onder andere uit de 
voLgende vergelijking: 

De Nederlandse Handelsmaatschappij (de eerste koloniale 
onderneming in Indonesië dus) begon in 1824 met een kapitaal 
van f 37 millioen en in 1914 schatte Jhr. Sandberg het in Indo
nesië belegde vermogen op f 1.163.873.000,-. Een kapitaalstoe
name van dus maar liefst f 1.126.873.000,-!! 

In het tijdperk van 1870 tot 1914 blijkt dus een ontwikkeling 
van het Neeierlands imperialisme zowel op militair gebied (ver
overingsoorlogen) als economisch (snel groeiende kapitaalsex
port en "openlegging"). Het Nederlands gezag is omstreeks 1914 
daadwerkelijk in de archipel gevestigd. In het koloniaal tijd
schrift schrijft F, J. Couwenberg in 1914: "In de laatste tien jaar 
werd daadwerkelijk gezag gevestigd en het bestuur georgani
seerd in ongeveer 1/3 deel van Sumatra, het gehele binnenland 
van Borneo, in 4/5 deel van Celebes, in bijna het gehele gebied 1 

van de kleine Soenda-eilanden, in de resiC:entie Ternate, in 3/4 
deel der residentie Ambon en in geheel Nieuw Guinea". De we
reld was verdeeld en het Nederlands imperialisme had zijn por
tie opgeslokt. 

In 1914 zou een wereldoorlog uitbreken om een herverdeling 
van de wereld te bevechten. 

III 

DE eerste wereldoorlog was een strijd orri de herverdeling van 
de wereld. Zij werd op het Europese vasteland gevoerd, 

maar ging vooral om koloniale bezittingen in Azië en Afrika en 
om afzetmarkten en invloedssferen. Het Duitse imperialisme was 
in de 19e eeuw bij de verdeling èer koloniën achteraan gekomen 
en wilde zich nu ten koste van het Engelse en Franse imperia
lisme nieuwe gebieden toeëigenen. Het Engelse imperialisme 
wilde zich van zijn gevaarlijke Duitse concurrent, wiens waren 
de markten overstroomden ontdoen. Het Russische tsarisme 
streefde naar een verscherpte onderdrukking der verschillende 
nationaliteiten. 
---ïi)Prof~-van Gelderen wijst er in zijn voorlezingen op, dat het uitvoer
oversçhot in Indonesië steeds groter werd. In de 80-er jaren is dat uit
voeroverschot geweest ± 25.000.000 gulden in de jaren 90 ± 36.000.000 gul
den, aan het eind van de 19e eeuw 45.000.000 gulden, omstreeks 1910 
145.000.000 gulden en in 1919 1.426.000.000 gulden . 
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Het Nederlandse imperialisme bleef buiten deze oorlog voor 
de herverdeling van de wereld en het behield zijn koloniën. 

De eerste wereldoorlog had een zeer belangrijk resultaat in 
het imperialistische deel van de wereld: het financieel centrum 
werd verplaatst van Europa naar Amerika. Stalin zei in 1925 op 
het 14e partijcongres: 

"Het centrum van de financiële macht in de kapitalistische we~ 
reld, het centrum van de financiële uitbuiting van de gehele wereld 
heeft zich van Europa naar Amerika verplaatst... Nu zijn de fi
nanciële hoofduitbuiters van de wereld en als gevolg daarvan de 
hoofdschuldeisers in de wereld Noord-Amerika en gedeeltelijk ook 
Engeland als zijn hulp. Dit betekent nog niet, dat Europa in de 
positie van een kolonie gekomen is. Europese landen, die de uit
uitbuiting van hun koloniën nog voortzetten, zijn nu zelf in finan
ciële afhankelijkheid van Amerika geraakt en als gevolg daarvan 
uitbuitingsobjecten van Amerika geworden, wat zij ook verder blij
ven zullen." 

Het Amerikaanse imperialisme kwam versterkt uit de eerste 
wereldoorlog. 

De afhankelijkheid van West-Europa aan het Amerikaanse 
financierskapitaal, die zich begon af te tekenen, betekende dus 
niet, dat de West-Europese staten "hun" koloniën niet meer uit
buitten. Stalin wijst daar ook op. 

Het Nederlands imperialisme behoudt Indonesië als zijn uit
buitingsobject en breidt de plantages, de mijnbouw en de handel 
nog uit. Ook de mijnbouw neemt nu toe. De belangrijkste mijn
prociucten zijn petroleum, steenkool, tin, goud en zilver, maar 
ook verscheidene andere mineralen worden er in grotere of klei
nete hoeveelheden gevonden. In de eerste wereldoorlog was het 
belang van olie voor de oorlogvoering gebleken en de oliepro
ductie in Indonesië gaat met sprongen omhoog. In 1910 bedroeg 
de productie nog 1.481.872 kg ton en in 1930 was zij reeds 5.331.812 
kg ton. 

De bijdrage aan olie uit Indonesië aan de totale wereldpro
ductie is niet zó groot (ongeveer 4 %) , maar Indonesië is wel de 
belangrijkste olieproducent in Azië. 

Kapitaalsin vesteringen 

Het is van belang ook meer gegevens over de Nederlandse 
kapitaalsin vesteringen in Indonesië te geven. Het totaal·van deze 
investeringen nam voortdurend toe, maar de werkelijke bedra
gen zijn altijd moeilijk te bepalen door factoren als: kapitaals
vermeerdering uit de winst, reserves en dergelijke. Om de natio
naliteit van de beleggingen te bepalen, is het nodig te weten wie 
de aandelen van bepaalde maatschappijen in handen heeft; ook 
dat is niet altijd na te gaan. 

In 1914 schreef Jhr. Sandberg in zijn brochure "Indonesië" 
verloren, rampspoed geboren": 

"Ons nationaal vermogen is in Indische zaken belegd, voor de 
volgende bedragen: 
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cultures 
mijnbouw 
banken 
Spoor en tramwegen (particulier) 
Scheepvaart 
Handels- en adm.kantoren 

f 606.763.006 
151.000.000 
147.750.000 

93.355.000 
89A57.000 
75.548.000 

f 1.163.873.000 

De tegenwoordige beurswaarde daarvan is ongeveer tweeduizend 
millioen! ! " 

Een vijftiental jaren later verklaart Dr. F. G. Waller voor het 
Verbond van Nederlandse Werkgevers: 

"De ondernemersraad schat de belastbare winst van de Indische 
bedrijven: suiker, rubber, tabak, thee, koffie, kina, aardolie, mijn
bouw, bankinstellingen en nog een aantal kleinere bedrijven in 1924 
op 490 millioen gulden en in 1925 op 540 millioen. Bij schatting kan 
men aannemen, dat hiervan 70% door Nederlandse beleggers wordt 
ontvangen, dat is dus rond 370 millioen gulden. Wanneer wij het be
drag kapitaliseren tegen de hoge rente van 9 of 10%, dan zou de 
waarde van de bedrijven thans het reusachtige bedrag van 3700 
millioen gulden à 4100 millioen gulden zijn. Dit cijfer maakt natuur
lijk geen aanspraak op nauwkeurigheid, maar wel geeft het de orde 
aan van de waarde van het Nederlandse bezit in Nederlands-Indië 
en mij is gebleken, dat langs geheel andeve weg gemaakte becijfe
ringen tot dezelfde resultaten voeren. 

Nu is het gehele in Nederland in de vermogensbelasting aange
slagen vermogen 12 milliard, zodat ons Indische bezit niet minder 
dan 1/8 van ons volksvermogen bedraagt." 

Dr. Waller berekent het Nederlands kapitaal in Indonesië op 
ongeveer 4 milliard. Het totaal aan vreemd kapitaal zou dan 
volgens het principe dat Dr. Waller bij zijn berekening gebruikt, 
ongeveer 6000 millioen zijn. De beleggingen van niet Neder
landse oorsprong zijn eveneens niet gering in Indonesië als ge
volg van de "open-deur politiek" van het Nederlands imperia-
lisme. 

Prof. Van Gelderen heeft in 1938 in "The recent development 
of economie foreign policy in the Netherlands Indies" een schat
ting ,gegeven van de kapitalen belegd in de landbouwbedrijven. 
Hij komt tot de volgende cijfers: 

milliard gulden 
Nederland 1.536 
Brits 278 
Frans ;Belgisch 112 
Amerikaans 53 
Japans 20 
Duits 18 
Zweeds 5 
Rest 42 

% 
75 
13.5 

5 
2.5 
1 
1 

% zonder snikerintl. . 
60 
20 

9 
1.5 
1.5 
1.5 
4.-

Voor de landbouwbedrijven geeft dit een totaal-bedrag van 
2.064 millioen gulden. Het totaalbedrag van het in Indonesië ge
investeerde kapitaal schatte Prof. Van Gelderen op 3500 millioen 
gulden, waarvan 2500 millioen (75 %) Nederlands. Bovendien 
was er een staatsschuld van 1.300 millioen gulden, waarvan de 
obligaties practisch geheel in Nederlandse handen waren. 
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Koelie-ordonnanties 

Naarmate de jaren verstreken, bleek dat de afschaffing van het 
cultuurstelsel geen verbetering in het levem;peil en de waar
dering voor het Indonesische volk brachten. De Nederlandse , 
machthebbers bleven de bevolking kleineren, mishandelen en 
als vee beschouwen. Om in de behoeften aan werkkrachten op 
ondernemingen van land- en mijnbouw in de buitengewesten te 
voorzien werden vele arbeiders op Ja va aangeworven met wie de 
zogenaamde koeliecontracten werden gésloten. De eerste "koe
lie-ordonnantie" kwam tot stand in 1880 voor Sumatra's Oost
kust; in later jaren werd ze voor twaalf andere gewesten van 
toepassing verklaard. De Javaanse boeren werden met allerlei 
ronselarijen tot het verlaten van hun dorp gebracht. Zij werden 
in de schepen van de K.P.M. als beesten vervoerd, als beesten 
gehuisvest en zij werden zelfs gebrandmerkt. De minister van 
koloniën Fock had in 1905 de rr;10ed het brandmerken te verdedi
gen met de opmerking: "het merken gaf geen blijvende brand
wonden". 

Minister Idenburg noemde het kenmerk van de koelie-ordon
nantie "het met sterken arm terugbrengen naar het werk en de 
strafrechterlijke dwang tot nakoming van het arbeidscontract". 
Tot het bedrog, de misleiding en knevelarij der ronselaars bij 
deze "mensen-handel" behoorden: het in schuld houden van de 
koelies- vooral bij het aflopen van hel contract - door dobbel
spel, opium en prostituées: in feite ontstond een verkapte sla
vernij. "Luiheid", een zeer rekbaar begrip, was strafbaar en op 
het vangen van vluchtelingen die zich in wanhoop aan hun 
ellende trachtten te onttrekken waren premies gesteld. 

Volgens het jaarboek Nederlands Indië 1916 bedroeg het aantal 
geregistreerde werkovereenkomsten: 

1910 
1911 
1912 
1913 
1914 

aantal 
,ondernemingen 

263 
316 
374 
407 
400 

geregistreerde 
werkovereenkomsten 

157.253 
146.754 
130.947 
139.900 
133.203 

overleden 
contractkoelies 
3140 
5216 
4648 
5979 
5102 

In 1925 waren er reeds rond 300.000 "contract-koelies". 
In 1926 werd een gematigde motie, waarin de Tweede Kamer 

als haar oordeel moest uitspreken, dat de "lijfstraf als tucht
middel in de strafinrichtingen in Nederlands-Indië niet behoort 
te worden toegepast" verworpen (in deze motie werd dus riog 
niet eens de afschaffing van de lijfstraf geëist!). Van Boetz.ela:ar 
van christelijke huize zeide: "In een land als Indië is in vele 
gevallen een met tact toegepaste rotanstraf verre te verkiezen 
boven de gewone vrijheidsstraf." . 

De bevolking leefde in diepe armoede. De hoge ambtenaai 
's Jacobs schreef in 1925: "Rondziende ontwaart men evenzeer in 
de gouvernementslanden als in de Vorstenlanden in elke dessa 
telkens opnieuw dezelfde vereniging van behoeftigen zonder 
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enige. welstand i~ kleding, huisraad of woriing, wier hele econo
mie bestaat in het inlossen van de nooddruft van het ogen
blik ... " 

Volgens het statistisch jaaroverzicht 1928 bedroeg het loon 
gemiddeld van een mannelijke arbeider f 0.45 en voor een vrou
welijke arbeidster f 0.35 per dag. Dr. Huender berekende de in
komsten van een 'gezinshoofd gemiddeld op f 161.-, waarvan aan 
belasting ongeveer f 22.50 afging, zodat het netto-inkomen werd: 
f 138.50 voor twaalf maaJ~-den. · 

Indonesië is een door de natuur rijk gezegend land; van al de 
rijke opbrengsten is1 echter het overgrote deel voor export en in 
het land zelf wordt weinig gebruikt. In 1938 gaf Prof. Van Gel
deren de volgende percentages: 

Thee Suiker Copra. Koffie Tabak 
Consumptie in Indonesië: 10 20 30 30 4 
Uitvoer: 90 80 70 70 96 

Bij de consumptie in Indonesië moet er dan nog rekening me~ 
worden gehouden, dat de Europese bevolking het grootste deel 

, consumeert. En inderdaad waren in de dessa's koffie, suiker en 
thee ongekende weelde. De bevolking had dikwijls niet genoeg 
te eten. Vooral tijdens en na de crisis van de jaren dertig kwa
men hongersnoden voor. 

Prof. Gonggrijp schreef in 1936: "Inderdaad is Indië aange
past, maar het is straatarm en heeft geen enkele armslag meer 
over om zich te bewegen ... Er zijn hele onderdistricten, waar 
bijna driekwart der gezinnen niet meer dan een halve cent per 
dag beschikbaar heeft om wat knollen als enig voedsel te kopen, i 

zonder dat zij enige reserve bezitten. Dat komt neer op een i 
flinke aardappel per dag per persoon". 

Verscherpende tegenstellingen 

De imperialistische oorlog voor de herverdeling van de wereld 
had natuurlijk geen blijvende oplossing gegeven. De problemen 
over afzetmarken voor producten, de beheersing van grondstof
fenbronnen en de uitvoer van kapitaal verscherpten zich weer 
spoedig. Stalin verklaarde hierover op het 15e congres in 1927: 

"Ik zei al, dat de huidige verdeling van de koloniën en de invloeds
sferen, die na de laatste imperialistL'3che wereldoorlog werd vast-
gesteld, al weer verouderd is ...... Vandaar de "algemene" drang 
naar een herverdeling van de markten en de grondstoffenbronnen. 
Het behoeft niet eerst bewezen te worden; dat de Aziatische mark
ten en de wegen daarheen de hoofdaren!L van deze strijd zijn." 

En in deze hoofdarena van de strijd had het militair zwakke 
Nederlandse imperialisme de rijkste kolonie van de wereld. Hoe 
kon het Nederlandse imperialisme zich handhaven in dit brand- , 
punt van de imperialistische tegenstellingen? Het Nederlandse 
imperialisme heeft een ervaren bourgeoisie en zij wijzigde haar 
tactiek naarmate zij zich op die tegenstellingen kon inspelen. Al 
moest zij posities prijsgeven, toch handhaafde het Nederlandse 
imperialisme zich geraffineerd door gebruik te maken van een 
toestand, die door Lenin al was aangeduid: 

80 



"Voor een groot deel behouden de2le kleine staten hun koloniën 
slechts, dank zij het feit, dat er tussen de grote staten tegengestelde 
belangen, meningsvevschillen enz. bestaan, die verhinderen, dat zij 
het eens worden over de verdeling van de buit." 

Het Nederlandse imperialisme voerde tot eind 1930 een open 
deur politiek; onder zekere voorwaarden kon kapitaal van an
dere kapitalistische landen aan de uitbuiting in Indonesië deel
nemen. Toch zorgde Nederland wel, de eerste plaats te behou
den. Vaak wordt het voorgesteld of het Nederlands imperialisme 
àie opeh-deur politiek voerde uit een soort principe van: laat 
iedereen maar aan de openlegging meedoèn. Niets is minder 
waar! Prof. Van Gelderen zegt over deze open-deur politiek: 
"Natuurlijk was deze liberale politiek niet alleen de uitdrukking 
van abstracte principes. Het was ook gebaseerd op politieke 
wijsheid verkregen door een duidelijk beeld van de positie van 
een klein moederland met een grote en rijke kolonie". 

Verplaatsing handel 
De ontwikkeling van het kapitalisme is ongelijkmatig, en sta

ten die aanvankelijk nog weinig betekenen, komen snel op. In 
het bijzonder maakten Amerika en Ja pan een snelle ontwikke
ling door; zij gingen meer en meer deelnemen aan de wereldhan
del en penetreerden in de koloniale gebieden van de West-Euro
pese staten. Op het 15e partijcongres in 1927 zei Stalin: 

"Het handelscentrum V'erplaatst zich van Europa naar Amerika, 
van de Atlantische Oceaan naar de Grote Ooeaan. Daardoor stijgt 
het relatieve aandeel van Amerika en Azië aan de wereldhandels
omzet ten koste van Europa. Enige cijfers: namen in 1913 Europa 
met 58.5 procent, Amerika met 21.2 procent en Azië met 12.3 prO
cent aan de wereldhandel deel, zo is in 1925 het aandeel van Europa 
tot 50% geslonken, terwijl daarentegen het aandeel van Amerika tot 
26.6% en van Azië tot 16% is gestegen." 

Aan de wereldhandel nam ook Indonesië in belangrijke mate 
deel en dat aandeel was bepalend voor zijn internationale eco
nomische positie. Prof. Boeke geeft hiervoor (in zijn boek "Eco
nomie van Indonesië") enkele cijfers: 

Aandeel van export van Indonesië aan de totale wereldexport: 
1929 1933 1938 
1,7 % 1,61 % 1,69 % 

Dat het aandeel gedurende zo'n reeks van jaren vrijwel onge
wijzigd bleef (ondanks de crisis) schrijft prof. Boeke toe aan het 
teruglopen van de handel als geheel gedurende die periode. 

De crisis van 1929 deed natuurlijk ook zijn invloed in Indo
nesië ,gelden. Het was een wereldcrisis van overproductie zowel 
in de landbouw als in de industrie; de crisis omvatte de indus
triële en agrarische landen. 

De waarde van de uitvoer van Indonesië daalde snel. Het ver
loop blijkt uit h'et Indisch verslag 1935. 

Waarde uitvoer (met uitzondering van gemunt en ongemunt gond) 
in duizenden guldens 

1929 1930 1931 1932 1933 1934 
Tot. uitvoer 1.446.420 1.160.070 749.435 543.710 470.349 489.420 
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De daling van de totale uitvoerwaarde van 1929 (1.446.420.000) 
tot 1934 (489.420.000) is een daling van rond 66 %. Opmerkelijk 
is, dat de uitgevoerde hoeveelheid goederen in deze periode 
slechts met 11.6% daalde. 

Totale uitvoer naar gewicht in 1000 kg bruto. 
1929 1930 1931 1932 1933 1934 

10.185.170 9.978.877 8.097.873 8.570.747 8.494.315 9.003.781 

Het Nederlands imperialisme verliet het beginsel van de open
deur politiek. Het Nederlands gouvernement nam een aantal be
perkende bepalingen; het ging de import en export reglemen
teren en het ging ook over tot maatregelen om de productie van 
de landbouwgewassen te beperken. Het kw'am dus in eert ver
scherpte strijà met andere imperialistische landen om de afzet
markten, in het bijzonder met Japan, dat reeds een belangrijk 
aandeel in de import naar Indonesië had genomen. Door de be
palingen van het Nederlands gouvernement bij de import en 
export, slaagde het er inderdaad in Japan in belangrijke mate 
terug te dringen. Dr. Van Hall geeft in ,.Insulinde werk en wel
vaart" de voLgende cijfers voor het verloop over een aantal jaren: 

Uitvoer in mililoenen guldens naar: 
1910 1920 1933 1938 

Nederland 89.3=22% 354.5=16% 86.7=19% 
v.s. 17.4= 4% 297.7=13% 54.5=12% 
Japan 16.9= 4% 140.0= 6% 22.8= 5% 

Invoer in millioenen guldens uit: 

134.1=20% 
89.3=14% 
20.6= 3% 

Nederland 96.4=30% 263.0=23% 39.4=12% 106.1=20% 
v.s. 5.2= 2% 162.9=15% 15.6= 5% 60.2=13% 
Japan 3.1= 1% 134.1=12% 98.7=30% 71.9=15% 

Een belangrijk gevolg van de economische crisis was de ver
scherping van de tegenstellingen tussen de imperialisten. De 
drang naar herverdeling van de wereld begon zich nog duide
lijker af te tekenen en na 1935 werd al begonnen met openlijke 
militaire acties. In 1937 begon het Japanse imperialisme de oor
log tegen China en veroverde Mandsjoerije. Het Japanse impe
rialisme werd steeds agressiever en toonde steeds openlijkèr zijn 
expansie-drang naar Z.O. Azië. 

In December 1941 begon de grote slag in Azië met de Japanse 
aanval op Pearl Harbour en in 1942 al was het Nederlandse im
perialisme in Indonesië onder de voet gelopen. De economische 
ontwikkeling van het Nederlandse imperialisme daar kwam ge
durende een aantal jaren stil te staan. · 

* 
In dit artikel is in grote trekken de ontwikkeling van het 

Nederlandse imperialisme in Indonesië tot aan de tweede wereld
oorlog geschetst. Het is ongetwijfeld van veel belang de concen
tratie van het koloniale kapitaal en zijn verbindingen -met het 
bankkapitaal in Nederland nac er te onderzoeken; ook is het van 
belang de invloed, die het Nederlandse kolonialisme in Indonesië 
op de ontwikkeling van het kapitalisme in Nederland heeft gehad 
te bestuC.:eren. 

12 



11Eén ding is duidelijk: de Nederlandse,hourgeoisie is rijk en 
machtig geworden van het bloed, het zweet en de tranen van het 
Indonesische volk en zij heeft haar positie opgebouwd op dat 
rijk. Het zou een grove tekortkoming zijn de macht van het Ne
derlandse imperialisme te onderschatten. De Nederlandse arbei
dersklasse moet ervan doordrongen zijn, dat zij staat tegenover 
een zeer ervaren bourgeoisie, die haar met een imperialistische 
ideologie tracht te beïnvloeden en nu een voorstelling wekt alsof 
"Indië voor ons (en dat wil dan nog altijd in feite zeggen voor de 
imperialisten) is verloren". Het Nederlandse imperialisme is 
evenwel nog de machtigste economische factor in Indonesië en in 
een volgend artikel zullen we de huidige positie van het Neder
landse imperialisme in Indonesië nader belichten. 

H. DE VRIES 

Partüleoen 

UTRECHT EN VERDER! 

DE tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen van 9 December 
1953 in Utrecht en de verkiezingen voor de Zuilense ge

meenschapsraad van 19 December j.l. zijn - het is bekend -
uitge1open op een vooruitgang voor de C.P.N. Een vooruitgang 
in zetels, in percenta,ge en in stemmen. 

Bij de Utrechtse :madsverkieiingen ging de C.P.N., vergeleken 
met Mei 1953, 491 srt1emmen vooruit. Tien dagen later werden in 
de industriële gemeente Zuilen (thans een deel van Utrecht) 
bij de Gemeenschapsmadverkiezingen nog eens 97 stemmen 
gewonnen. 

Daarmee werd bewezen dat de stelling van de rechtse P.v.d.A.
leiders over de eeuwig florerende P.v.d.A. en de eeuwig verlie
zende C.P.N. in het rijk van de fabelen thuishoort. 

Wat was de vonrnaamste grondslag van de vonruit<gang der 
Communistische Partij? 

Dat was de onvermoeide strijd, die de Utrechtse afdeling de·r 
C.P.N. in de laatste maanden heeft gevoerd voor eenheid van 
actie der arbeide·rs, vonral van socialisten en communisten, tegen 
de reac1tie. Dat was het voortdurende appèl, gericht aan de socia
listische arbeiders om gezarrnenlijk front te maken tegen de 
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rèchtse partijen en om tegelijkertijd de verdeekthekLspolitiek der 
rechtse P.v.d.A.-leiding met kracht te verwerpen. · 

De strijd tegen de reactie werd niet alléén door middel van een 
folle agitaUe-oampagne gevoemd. Het is juist, wat het Vrije Vollk 
OiP 10 December j.l. schreef in een oommentaar: "De communis
ten hebben een zeer felle verkiezingscampagne gevoemd". Er 
sohui1t waarfue.:id in de opmerking van lhet Utrec!hts Katlholiek 
DagbLad Vlan 10 December j.l.: "Het industriëLe gebried van 
Utreclht is door de corrmmnisten iheftig bewerkt". · 

Maar ook de katlholieke reactie hee:lit niet stilgezeten. E·r is de 
geestelijke druk op de ilciezers ,geweest, drie de K.V.P. als politiek 
sllrijldmriddel hanroeetrt. Er is een felLe anti-comm.unist.iscihe act·ie 
geweest, ,geleid door de K.V.P. & is zaalaJldriJ~ing 'V'oor de C.P.N. 
geweest, verbod op zekere dagen met 'geluidsauto's te rijden ter
wijl op diezel:lide dagen volop gelegenheid werd gegeven aan de 
anti-communisten om hun leugencampagne tegen onze Partij uit 
te kramen. Activiteit op zidh zelf kan dus niet voLdoende zijn. 

A1s deze feLle communistische verkiezingscampagne resultaten 
hee:lit .gehad, als ze geleid is meen sfeer v.an activiteit, van vurige 
strijdwil, dan; todh aJ.leen maar omdat ze stoeLde op een stevige 
polirtieke baJSis. Dan tooh alleen maar omdat ze voortbouwde op 
de sociaa:l-eooi]]JQmisc/he strijd rin de fabrieken en met name die in 
dei grote bedrijven Werkspoor en D~a. 

Eenheid der werkers 

Uilrecht heeft in overwegende mate een mdustiriële bevolking. 
Het is een stad met circa 250.000 inwoners. Grote fabrieken zijn 
er gebouwd, fabrieken met 5.000 arbeiders, zoals W ei1kspoor, en 
andere bedrijven met een grote personeelsbezetting. 

En op het formeren van de strijdeenheid dezer industrie-arbei
ders heeft de partij in Utredht aangestuurd.. Strijden voor berteTe 
Lonen in het bedrijf, voor andere verbeteringen die de anbeiders 
eisten. Daarvoor kwam de C.P.N.,. zowel in als buiten de :fiabriek 
onophoudelijk op. Daarvoor streden de communisten in de vak
verenigingen en vooral. in de E.V.C. Een onophoudelijke agitatie 
in die ,geest werd in de grote fabrieken 1gevoer1d. Manifesten, be
drijfsk.mnten die regelmatig werden uttgegeven, de Waarheid 
waarin dillkwijLs voortreffelijke artikelen over deze bedrijfsstrijd 
verschenen- alle vonden hun weg naar de harten der arbeiders 
in de bedrijven. 

In het bedrijf 1groeide de strijdeenheid onder de werkers. Deze 
strijdeenheid kwam in so:inmiige fabrieken tot uitdrukking in 
k10rte dee1acties, zoals bij de staalfabriek Demka. Ze ikwam tort 
ut1Jdrukk:i:ng iln allerlei bevochten verbete,ringen zoals bij de Ver. 
Blikfabrieken te Utrec!ht en bij Winterzon, een diepvriesbedrijf 
aLdaar. Ze kw'a:m vooral tot uitdrukking in de vooruitgang van 
de Eenheidslijsten bij de kernverkiezingen bij W e·rkspoor en 
Demka, de twee grote Utrechtse metaalbedrijven. 

De strijd v:oo:r de dagelijkse belangen dat w:as het fundament 
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waarop de al1gemene, felle ag1tatie V1an de partij-a:fidel.Jing werd 
opgebouwd. De partij oriënteeroe zich dus vooral O!P de :liab::nie::
ken, op de woonwijtken van de fabmeksaxlbetders. Ze richtte 
VIOOrts ihaar activiteit op het bevechten van aMerlei kleine ver.,. 
bete~ingen voor de werkende bevolking in de stad: huizenkwes
t1es, strijd te,gen het verrdere Wl'VIéÜ der ta1rijike ikrotten, strijd 
voor beter onderwijs. De partij popularisee.rde het gevecht van 
de madsleden in deze ricihti11g. 

Maar bovenal: Ze V!Ociht VlOOT het beLang der arbe~ders in de 
bedrijven en riep ihen op, één front tegen de rechtse K.V.P.-A.R
coaUtiete matken, waarvoor de plaatselijke P.v.d.A.-lehl;i:ng voort
durmld bukte. Ze :dep hen op te strijden voor een beter stads
bestuur. 

Activiteit 

Gegeven deze politieike grondslag voor de verkie~i11gsactie is 
natuurlijik de opbouw der campagne van .groot beLa11g: Want een 
lijn blijft een lijn als ~e niet wo~dt uitgevoerd door een heel 
samenstel van op zicih zelf bezien eenvoudige maatregelen, die 
nie>t,temin voor het Lot van die lijn beslissend zijn. 

De UtreciMse districtsleiding heeft in de verkiemng,sachle zeer 
bewust en ooik nog wel eens tegen wat weerstand in, er naar ge
streeM, twee dmgen te doen en wel: a) het nemen van zo juist 
mogelijke besluiten en b) het doorzetten van de uitVIOOI'Iing dezer 
besluiten in de afdelingen der partij. 

Hoe deed ze dit? 
Veel nieuws was er eigenlijk niet bij. De districtsleiding was 

i:n de afdeli!ngen, ze werikte mee als de beste, ze stimuleerde de 
strijdlust der partiJleden en ze werikte er aan mee dat ook partij
loze werkers aan het W&k deelnamen. Ze vergenoegde zioh niet 
met het houden van veel zittingen dooh beperkte die tot het 
uiterste. Des te meer eclhter bekommerde de districtsleiding zich 
om het werk van de leden dat ze met raad en daad ondersteunde. 
Ze spande zich in om ledenvengaderingen te houden, ze luisterde 
naar het oordeel van de afdelingsfunctionarissen niet in die zin 
dat elk woo.rd van de basis als juist weid aan'VIaard maar wèl om 
er de juiste lessen wor ihet we11k uit te trekken, soms verkeerde 
meningen en nonchalance te bestrijden en a 1 t ij d door zelf de 
hand aan de ploeg te sLaan. 

Dat overtuig1de ve,len. De partij-a.Melingen, die ook nu nog 
Lang n~et ideaal weriken, kwamen tot leven. De een wat eerder, de 
ander w~at later, maar toch: vooruitgang. Strijd tegen sleur en 
nederlaagstemming. En steeds opnieuw werd kracihtig het p.èrs
pectief van voorul.tgm1g ,gesteld en ook op een verbetering van 
het st,adsbe,stuwr. 

Dat is natuurlijk allemaal ePg eenvoudig, zal men misschien 
zeggen. Ein wat dan over de politieke stellingname? 

Zoals .ge~egd: De politieke stallingname van het partijbestuUir 
stond bij het bepalen van de koers voorop en zo11gvu1dig werd 



die koers op zijn juistheid in de dagelijkse strijd beproefd. In het 
huidige stadium van de strijd bleek hij volkomen juist te zijn. 
Echter, j u i s t door dat samenstel van eenvoudige werkzaam
heden die nodig zijn om hem onder het volk bekend te maken ea 
om de strijd ervoor te organiseren. 

Verder! 
De verkiezingen voor de provinciale staten die op 21 April a.s. 

worden gehouden, vormen voor de partij de eerste grote botsin: 
met de reactie en zijn reethts-socialistische helpers. 

Ze zijn een uitspraak over de landspolitiek. De partij moet 
zich in de campagne werpen met alle vuur, dat ze maar kan op
brengen, met vertrouwen, met vindingrijkheid. 

Utree~ht heeft bet bewijs ,geleverd dat ihet mogelijk is vooruit
gang te boeken, tegen de anti-communist:iscihe hetze in, tegert 
intimidatie en belemmering van de vrije verkiezingsactie in. 

Niemand van ons zou willen z,eggen. Zie ZÜ', nu zijn we er. 
Maar aan de andere kant vo'l"mt Utrecht een zwaarwegend be
wijs van de juistheid van onze partijkoers en van het vermogen, 
ook van een niet al te sterke a:lideling, om voorwaarts te gaan. 

De leden en leidingen van onze partij doen er goed aari zich in 
te stellen op grondslag van de besluiten van de Partijbestuurs
zittintg van 9 en 10 Januari j.l. op een feLle campagne, met het 
vaste VÜ'Ornemen nieuwe successsen te boeken. Ze doen er goed 
aan zelf overal aan de kop v;an !het werk te ,gaan, dan hier, dan 
daar. Ze doen er g10ed aan de partijleden en de partijloze werkers 
ooor hun eigen geestdrift mee te slepen, hun uit te leggen hoe 
de vook in de steeJ. zit. Ze doen er goedl aan de vorderingen van 
het werk steeds opnieuw te controleren, niet met het een of 
andere speciaal uitgevo,nden contmle-apparaa~t maar zèlf, op de 
pLaats van het wertk en ... ·aan het hoofd van het werk. 

Dan moeten er maar wat vei'Igaderingen van de kleine leidende 
districtskern worden gehouden op uren, die àit alles niet hinde
ren, of die door betere organisatie desnoodS tot een kleiner getal 
teruggebracht worrlen. De collectiviteit Ïln de leiding WÜ'rdt, op 
een VÜ'ortreffelij:ke wijze bevorderd doÛ'r .het verwarmende idee 
dat deihele leiding als ihet ware aan de SILa~g is en het geza~menlijk 
doornemen der OOhaaJlde resultaten na \het werk ris het beste 
geneesmiddel tegen vormen van bureauCT!atie en ene!'lgi,everlies, 
die soms voo.rilromen. ·· 

Het wachtwÛ'ord voor onze districts-, onderdistricts- en afde
l!ingsleddinlgen ris: Bij en met de leden - voor.aan i.n het gevecht 
voor succes op 21 April. 

G.GEELHOED 

.. 
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CBINA~S .JEUGD .h 

IK ben 20 September van het vorig jaar in China gekomen, en 
twee maanden later, 14 November, vertrokken. Ik zag Peking, 

"Tjen-Tsin, Nanking, Shanghai, Hantsjoe, Kanton, Hankou, Man
tsjoeli. Ik trok door de grote vlakte van China, bezocht boeren
dorpen, arbeidersdorpen, fabrieken, universiteiten, kinder- · 
crèches, ziekenhuizen, musea, winkels en duizenden kleine werk
plaatsen; ik zwierf cioor de achterbuurten; bezocht vergaderin
gen en toneelvoorstellingen; ik zag de Chinezen werken, zich 
ontspannen, lachen en huilen in de schouwburg en· de bioscoop; 
kortom: ik zag hun leven. 

Vroeger heb ik op deze manier het leven van andere volken 
gezien, andere naties op dezelfdé wijze bezocht. 

Maar er is niets dat in mijn ogen te vergelijken is met deze 
ervaring, de ervaring van China. 

In 1953 door China trekken betekent voor een Fransman de 
prachtige gelegenheid om het Frankrijk van 1792, van de tijd 
vlak na de Revolutie, te zien. Het betekent, vlak naast elkaar 
de verse sporen te vinden van de overwonnen feodaliteit en de 
geheel nieuwe vreugde van de gewonnen vrijheid. En ik stel me 
voor dat deze vreugde- in Frankrijk zowel als in China er al 
naar gelang van de generaties anders uit moet zien. 

Dertig eeuwen nood en slavernij, en hun eigen jaren van boven
menselijk hard werken, dat steeds weer werd tenietgedaan, alles 
verslindende belastingen, vorderingen, overstromingen, hongers
noden zonder dat er zelfs maar de zwak:;te straal van hoop op 
een verandering was, hebben de ouderen maar al te zeer met het 
ongeluk vertrouwd gemaakt. Men heeft hun aan het eind van 
hun leven een akker gegeven, men staat hun de gehele oogst · 
toe, men bedwingt de verraderlijke rivier, het is een droom, een 
sprookje te mooi om wàar te zijn, hebben zij allemaal zelfs maar 
de kracht om zich te verheugen? Voor hun volwassen zoon blijft 
er nog genoeg toekomst over om hiervan de nieuwe maatstaven 
over te nemen, en om er·in te durven geloven. Zijn vader ziet 
ineens de vruchteloze ·gebeden van vijfduizend jaar aan zich 
hardnekkig doofhoudende goden verhoord: plotseling komen de 
opzichter van de landheer, de belastinginner, de overstroming 
hem niet meer beroven van de vruchten van zijn arbeid. Zijn 
vreugde bestaat vooral uit een intense opluchting, dezelfde als 
die van de oude clown Grock, die zich met zijn schoenen hard op 
de schedel slaat omdat het naderhand zo heerlijk is, als het op
houdt ... Het ongelooflijke niet-meer-aanwezig-zijn van de dui
zendjarige ellende is het grootste geluk, dat hij zich ooitJ heeft 
kunnen voorstellen. Een krachtige en diepe, hevige vreugde de 
eerste dag, maar daarna meer bezonnen, kalm en onwrikbaar, 
een beetje uitdagend: hij bezit ·zijn grond voor het eerst, hij be
waakt hem als een been; zijn houten kar stelt hem gerust, de 
tractor, die hij met zijn buurman zou moeten delen, lokt hem 

87 



I 

: ,, 

I 

aan maar verontrust hem:· hij zou willen .dat men hem tenminste 
de tijd liet om alléén van deze onverhoopte schat te genieten -
zijn grond. 

Maar de zoon is twintig jaar. Hij is temidden van nood en 
ellende opgegroeid, hij heeft met zijn vader eindelOös op het land 
van anderen gezwoegd, samengehol$:t met de grootouders, de oom 
en de tante, het tiental andere kinderen in een hut van stroo of 
van leem. Hij heeft zoveel zien bidden, dat het hem geen moeite 
kost de mystificatie van het gebed te verwerpen, hij weet dat 
de geweldige veranderingen waarvan hij getutge is, niet het 
werk van goden zijn, maar van mensen van vlees en bloed, men
sen met het geduld van de eik, de moed van het staal. 5inds vier 
jaar is de school niet meer het uitsluitend voorrecht van de ' 
rijken, hij leerde lezen en schrijven, hij leert de geschiedenis van ; 
China en van de grote strijd van de mens om de natuur te be~ 
dwingen: de vernielende rivier in te dijken, meer dan één oogst 
van hetzelfde stuk land te halen, wegen en spoorwegen aan te 
leggen, bruggen, havens en fabrieken te bouwen. Hij kent de 
enorme rijkdommen van zijn grote land, hij begrijpt dat hetgeen, 
wat zijn vader verbijstert en wat de stoutmoedigste verwachtin
gen overtreft niet genoeg is voor het Chinese volk,· dat het 
slechts een eerste stap is naar zijn welv-aart en zijn geluk. Daar
om is zijn vreugde niet alleen de blijdschap van de vrije mens, 
die eindelijk meester is over zijn grond en zijn leven, maar de 
krachtige en bezielende vreugde van de bouwer die de eerste 
steen legt van een grote stad. 

·o· EZE vreugde heb ik overal waar ik kwam geziên. Zij springt 
overal in het oog. Het gezicht van de Chinese jeugd is het 

roerendste wat men zich kan voorstellen. V oordat de lach het 
kenmerk is van de mens, is hij het kenmerk van het Chinese 
kind. En aangezien het Chinese kind overal te vinden is, bet~ 
kent het lopen door de Chinese straten, door de Chinese dorpen: 
zich een weg banen door troepen lachendè kinderen; heel China : 
lacht door hun mond. Degenen die vroeger door China trokken, 
gaf deze lach een steek in het hart. Het was de lach van honge
rige kinderen, die zich nog niet bewust waren van huni ellende, 
maar voor wie de toekomst zonder eni,ge twijfel bestond uit 
knechtschap, honger, rampen en nood. Deze enorme, vijftien 
eeuwen oude ellende is nog niet verdwenen in vier jaar, de men-
sen die China regeren zijn geen tovenaars, het zijn geduldige en ! 
hardnekkige strijders. Veel van deze jonge kinderen zien er nog 
armelijk uit. Maar wat er in deze vier jaar is gedaan is reeds zo 
geweldig, zo ongelooflijk, deze vernieuwing, deze wedergeboo~ ,....... 
verwezenlijkt zich iil zo'n s.nelle en zichtbare v:ooruitgang, dat ~ 
het gevoeligste hart zich zonder bijgedachte kan verheugen over 
de lach van deze enkele overgebleven barrevoetertjes, die reeds 
'goed gevoed, gewassen en gezond zijn, en wie de mo:r:gen toe-
1lacht als een bélofte. 



MORGENROOD 

Lange o lange nacht 
Het kraaien van de haan 
zet de hemel in gloed 
Honderd jaar dansten duiveLs 
een woeste dans 
en vijfhonderrdmillioen mensen 
waren verstrooid 
Z.i:e nu het morgenrood 
begvoet door het kraaien van de haan 
Uit alle windstreken 
zelfs uit verr S.inikiang 
bruist muziek 
Voor de dichters bezielende rijkdom 
uit ongekende bvonnen 

(Gedicht van Mao Tse-toeng. Daarnaast de eerste 

regel in het handschrift van Mao Tse-toeng.) 

Op mijn weg door de dichtbevolkte straten van de grote Chi
nese steden, waar de Europeaan zich vroeger niet kon vertonen 
zonder dat hij ogenblikkelijk belegerd werd door bedelende 
kinderen, heeft mij slechts één enkele keer, in Tjen-Tsin, een 
klein meisje om een aalmoes gevraagd. Men zou zeggen, dat de 
anderen, àlle anderen reeds begrepen hebben dat de toekomst van 
hen is, dat hij van hen afhangt, en wanneer zij de Buitenlander 
omringen, nooit meer met een uitgestoken hand maar met het 
applaus van welkom (dat ons zo goed deed, toen wij voor het 
eerst de spelers van de Chinese Opera zagen applaudisseren 
tegen de toeschouwers) en deze vrolijke nieuwsgierigheid voor 
onze te roze huidskleur, te lange neuzen, gebeurt dat niet meer 
als slaafse bedelaars, maar als jonge gelijken, vervuld van war.
me hartelijkheid die volop van zins zijn om gelukkig te leven. 

Wie eenmaal omringd is geweest door deze hartstocht en roe
rende vreugde, zal dit zijn leven lang niet meer vei'Igeten. En 
dit is ons niet één keer, maar honderd keer overkomen, elke keer 



als . wij uit een winkel kwamen, ergens afstapten, als wij e~n 
par~ iriging~n, als Wij wandelden langs de open werkplaatsen 
van de handwerkers. En dan spreek ik nog niet eens over het 
onvergetelijke, onbeschrijflijke schouwspel van deze jeugd toen 
zij met honderdduizenden voorbijmarcheerde op de· dag van de 
Revolutie, met bossen bloemen en takken perzikbloesem in de 
armen, of duiven die onderweg opgelaten werden. Deze lach en 
deze gloed van de kinderen in de straten, vonden wij terug in de 
lagere scholen die overal als paddestoelen zijn verrezen, in de 
middelbare scholen, in de faculteiten die dag aan dag toenemen, 
met evenveel vervoering en vreugde cioor de studenten en pro
fessoren gebouwd als door de timmerlieden en metselaars, in de 
uren tussen colleges die voor iedereen toegankelijk zijn, want 
de timmerlieden en metselaars gaan na hun werk óók studeren 
in de scholen, c.ie zij bouwen. 

Het stralende gezicht van de Chinese jeugd, stralend van .ge
luk maar ook van menselijke warmte, van een gevoel dat altijd 
vriendschap en genegenheid nabij komt, en nooit vijandschap; 
dat zo wonderbaarlijk, ongelooflijk ontbloot is van alles wat sinds 
de oorlog een schaduw werpt over het gezicht van de Westerse 
jeugd- onrust, zorg om de toekomst, en een bittere wrok, een 
spijtig wantrouwen tegenover de wereld- dat gezicht zou de 
grootste scepticus, de grootste mensenhater weer met de mens
heid verzoenen. Daarom zou ik een voorstel willen doen. Wie 
deze gelukkige jeugd heeft gezien kan de gedachte niet verdra
gen, dat men hem dit geluk, al was het maar voor één dag, zou 
betwisten. Dus moet men deze jeugd tonen, hem zo veel moge
lijk laten zien. Ik zou willen dat het Vredescomité of àe Vrou:
wenbeweging de Amerikaanse vrouwen een plechtige uitnodi ... 
ging zouden sturen. Dat duizend Amerikaanse vrouwen uitge
nodigd zouden worden om naar China te komen, alleen maar 
om deze jeugd te zien. Misschien zou men een schip moeten 
sturen om hen mee te nemen, hen eenvoudig moeten vragen om 
aan boord te komen en mee te gaan voor een verblijf van twee 
weken in China. Ik weet wel dat het niet zo gemakkelijk gaat. 
Dat men hun om te beginnen waarschijnlijk de visa voor de uit
reis zou weigeren. Maar deze weigering zou reeds zo'n uitwer
king hebben, dat zij de ogen van anderen zou openen. Misschien 
zou men dus .niet durven weigeren. Het schip zou hen meenemen 
en pas terugbrengen nadat zij de kinderen van China gezien had
den. Als zij dan na hun teru,gkeer iets zouden horen over plan
nen om China te bombarderen met atoombommen, zouden zij 
zeker gaan protesteren bij het Witte Huis. Zij zouden de bevol
king wakkermaken, niemand zou hen kunnen verhinderen te 
vertellen wat zij gezien hadden. Zij zouden het doen omdat wij 
het ook zouden doen, wij die de jeugd van China gezien hebben. 

VERCORS 

("Lettres Françaises", 24 Dec. '53.) 



STORM IJlT BET OOSTEN 

AMSTERDAM 

Amsterdam, stad van steen en water, 
gelijk het geen stad ooit is geweest, 
weer begint er een eenzame prater 
te mijmeren over uw schone geest; 
hij houdt het hoofd naar de stilte gebogen 
waarin uw levenskracht verankerd ligt 
en vangt een morgenhemel in zijn ogen, 
dieper dan het bereik van zijn gezicht. 
Wolken en wind bewegen hun lichamen 
onhoorbaar door het stilstaand morgenblauw 
en lopen boven Amsterdam tezamen 
tot een hoog en doorzichtig gebouw. 
Amsterdam is niet een van vele steden, 
haar ziel staat in haar oogopslag onthuld, 
men moet haar in een wijde mantel kleden 
van liefde die geen pijn of twijfel duldt, 
alleen verwon4ering, verrukte overgave 
aan een stad die zoveel leven won 
en neerligt aan de boezem van haar haven, 
bestroomd door wolkengrijs en golven zon. 
Wie Amstevdam zegt, heeft geen naam gesproken 
waarmee de angst zich te omheinen poogt, 
zijn stem is naar een verte doorgebroken 
wier witte brand slechts helderheid gedoogt. 
VanJàaar:. geen stad heeft zoveel dichtermonden 
doen stamelen en zingen als die stad, 
en nimmer liep een mens zijn levensronde 
als vroeger sinds hem Amsterdam bezat, 
want hij weet voortaan dat stenen leven 
en dat het leven slechts gehoorzaamt aan 
de droomstemmen die het zijn meegegeven 
toen het uit vuurspiralen is ontstaan. 
Hier, in dit Amsterdiam, hunkert een spanning 
zich te voltooien tot een evenwicht 
van krachten die enkel in verbanning 
rondzwerven door het wereldwijde licht . 
en die men slechts kan,naderen met woorden 
waarvoor hun gloed verschrompelt en verkilt, 
alsof elk noemen hun ziel vermoordde 
die overal in vuur en water trilt: 
vrijheid, gerechtigheid. Hij die zijn lippen· 
voelt branden van een onbesmet geluid 
dat als een vonkenregen wil ontglippen, 
een springfontein die in een maannacht spuit, 
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voelt zich bedroefd, alsof hij een onteerde 
geliefde andèrmaal onteren moet, 
orridlat geen schepsel ooit de woorden leerode 
waarin de heiligheid zich opendoet. 
Maar wie de grachten hun armen ziet buigen 
rondom het oude Amsterdam, 
is van het eeuwige gebaar getuige 
waarmee de minnaar zijn beminde nam; 
een schuchter vleien doet zijn zinnen dromen 
van wonderen Drie nimmer zijn geschied: 
mensen die open tot elkander komen, 
zonder een hapering van zielsverdriet 
en zich verliezen in elkanders wezen 
als waterstromen in wier oppervlak 
glanzende raadsels staan te lezen 
die nooit een schepsel openbrak. 

DE STORM 

Zij vielen binnen in een voorjaarsnacht; 
de aarode lag te rijpen in een mist 
van warme, moederlijke levensgeuren; 
de hemel droeg een bruicisgewaad van licht; 
de Oosterkim hield zachte schijn gevat 
als water in de holte van haar mond; 
de slaap lag als een dun, doorzichtîg vlies 
over het leven van millioenen mensen 
wier adem door de dellingen der nacht 
haar sluierstem bewoog als een rivier. 
Het was de laatste nacht waarin een volk 
de velden van de droom was ingedwaald 
zo:nlder een angstig terugblik naar 
de uitgebrande puinhoop van de dag. 
Want eer de nieuwe mo,rgenschemering 
haar nevel spreidde op de horizon 
snelden er honderden metalen paarlden 
de stilte van de hemel in; 
hun ratelend geblaf, de donderslagen 
die zij als zuilen in de ruimte plantten, 
waren de eerste maten der muziek 
die vijf jaar lang de stormloop van de dood 
op Nederlandse grond zou begeleiden. 
De vrijheid vluchtte met de Oostenwind 
over de zee en liet het volk alleen, 
wegkrimpend voor het doffe hielgetrap 
ener ontmenselijkte slavenhorde, 
een legerschaar wier hart was doodgedrild. 



Een jungle werci de Amsterdamse straat 
waar, doodsangst hijgend in de keel, het wild 
tegen de muren werd bijeengejaagd. 
Daar stonden zij, vernederd in hun jeugd 
'd!ie weg moest krimpen onder een geweld 
dat witte vonken uit de keien sloeg 
en hen ontzielde tot een mechaniek 
dat lid voor lid bewegen moest aleer 
het in de wagen tuimelde die straks 
werd leeg,gekante1d in een martelput. 
Hun lichaam snikte er zijn warmte weg 
tot het, verschrompeld tot een haruilvol as, 
geen ogen zelfs meer had om toe te doen. 

Vroeg in de morgen stoof de vrijheid los, 
onstuimig als een felle vogelzwerm. 
Schouder aan schouder liep het werkend volk 
de straten binnen waar de winterdag 
de ogen nog maar half geopend had; 
hun schreden dreunden als een trommelslag 
alom de strijdgeest wakker, er begon 
zich iets te reppen in de atmosfeer, 
een tintelill!g, een knetterende· brand; 
dan laaide eensklaps boven Amsterdam 
de morgenhemel van het harde licht 
dat de verzetsdrift losgeslagen had; 
en rechte mensen, stijgend in hun kracht, 
bewogen zich de huizen uit, een vloed 
van eensgezinden, een verloste scihaar 
die met haar leven borg stond voor een droom: 
gerechtigheid ............................... . 

Het oog der beulen zag alleen verzet: 
· tramwagens die hun kringloop onderbraken 

als sterren afgeweken van hun baan, 
winkels waarvoor het rolluik nedersloeg 
gelijk een valbijl, werkplaats en fabriek 
wier stem op èenmaal in het niet verwoei, 
een volksgemeenschap die haar levenskracht 
gelijk een roo:lldier ingetrokken hield 
eer zij zich wegwierp in een èliOdensprong. 
Maar toen de middag boven Amsterdam 
haar ruimte spande, lag daar straat na straat 
verloren in een stilte zonder grens; 
alleen het naakte steen getuigde nog 
in zijn verlatenheid van wat zich hier 
aan ,geestvervoering had geopenbaard. 
En op die stenen stilte schampte áf 
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heel het verbitterd vuurwerk van gerucht 
dat door het beulsvolk werd omhooggestampt; 
geen bitse kinriem en geen karabijn, 
geen remgegil, geen botte handgranaat, 
geen honderden verbeten boevenkaken 
deden de macht te niet van Amsterdam 
dat daar als voor de eeuwigheid gereed 
zijn straten uitzond in het middaglicht. 

(Fragmenten uit "Storm uit het Oosten", door 
M. Mok, Uitg. Contact, 1952.) 

DE NEDERLANDER EN ZIJN 

KLASSIEKEN 

BIJ weinig volken leven de grote schrijvers uit vroegere eeuwen iJl 
een zo kleine kring voort, als bij het Nederlandse. Men kan dat 

daaraan toeschrijven, dat de stoffen die zij behandelden ons nu zo ver 
liggen ......- maar is dat elders zoveel beter? Men kan ook wijzen op de 
nuchterheid van ons volkskarakter, die weinig behoefte heeft aan poëti~ 
sche verheffing. Het een zowel als het ander zou een onderwerp van 
studie kunnen zijn, maar ik wil hier alleen op een derde oorzaak ingaan: 
de geringe mogelijkheden die bij ons bestaan om deze culturele leemte 
aan te vullen. 

Voor een groot publiek aantrekkelijke en bereikbare uitgaven van ' 
min of meer klassieke schrijvers, zijn er slechts in enkele gevallen, zoals 
die van Sara Burgerhart en Max Havelaar. In de regel heeft men slechts 
de keuze tussen dure volledige uitgaven, die al gauw alleen antiquarisch 
te krijgen zijn, en een beperkt aantal schoolboekjes van geringe omvang. 
Goedkope massa~edities, zoals in Engeland, ·Frankrijk en Duitsland ont• 
breken. In zekere mate ligt dit aan de begrensdheid van ons taalgebied, 
maar deze moeilijkheid kan overwonnen worden, wanneer men er in 
slaagt de lezerskring ook buiten de intellectuelen uit te breiden. 

Daartoe is nog heel weinig gedaan. De Maatschappij der Nederlandse 
Letterkunde heeft voor de oorlog het initiatief genomen tot een Biblio· 
theek der Nederlandse Letterkunde. Deze zou een zo groot mogelijk 
aantal herdrukken van werken van blijvende waarde omvatten, die dan 
permanent verkrijgbaar zouden blijven. Commercieel is dit niet gelukt. 
Het werden twee series, waarop men vooraf moest intekenen, waarna 
nog een beperkt aantal delen voor losse verkoop overbleef. De prijs was 
niet onbillijk, maar ook niet die van een volksuitgave. Geen der delen is 
meer in de handel. Het particulier bedrijf zal tot het voortdurend aan· 
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houden van grote voorraden wel niet bereid zijn. De staat zal moeten · 
bijspringen. . 

Er zijn echter nog andere moeilijkheden te overwinnen, wil ons volk 
weer vertrouwd worden met zijn .oude schrijvers. De taal is in de loop 
der eeuwen niet onveranderd gebleven en wie een uitgave van Vondel, 
Hooft of Bredero inkijkt, ziet dat de lezing hem inspanning zal kosten, 
niet slechts om de inhoud, maar ook om de taal. Geheel weg te nemen 
is dit niet, en wie zich wil ontwikkelen, zal daar altijd inspanning voor 
over moeten hebben. Eén moeilijkheid, en wel degene die zich op het 
eerste gezicht vertoont en daardoor het meest afschrikt, kan echter 
wel worden weggenomen: het verschil in spelling. 

In andere landen is modernisering hiervan reeds lang gewoon. De 
Shakespeare~uitgaven die men in handen krijgt, hebben steeds een ge~ 
moderniseerde spelling. Bij ons komt men daar noq steeds zeer mCJeilijk 
toe. Men vreest, dat de door de dichter bedoelde klankwaarde niet meer 
volledig tot haar recht zal komen. De wijzigingen in de spelling in de 
nieuwe uitgave van Couperus hebben zelfs een protestbeweging in het 
leven geroepen, hoewel proza op het gebied van klankwaarde veel 
minder gevoelig is. Het is de vraag of· er wel iets meer verloren is gegaan 
dan een paar buitenissigheden, ten hoogste van belang voor, de bestu~ 
deerder ...- die ze altijd in de oorspronkelijke uitgaven kan terugvinden. 

Wat onze 17 de~eeuwse dichters betreft, het is een illusie te menen, 
dat hun spelling ons in staat zou stellen hun verzen uit te spreken, zoals 
zij dat zelf deden. Over hun uitspraak van verschillende klinkers kunnen 
wij slechts gegronde vermoedens hebben, aan de hand van onze kennis 
van moderne dialecten. Maar zeker kwam die niet overeen met de uit
spraak van hun spelling door de tegenwoordige lezer. Dit is overtui
gend aangetoond door Zijderveld in zijn Opmerkingen over V endels 
"vocaliseren" "'). 

Hooft was zich van de ontoereikendheid van zijn spelling volkomen 
bewust. In een brief aan de Hagenaar Huygens (getrouwd met een 
Amsterdamse) schrijfthij, dat, als deze zijn Warnar goed wilde ke~nen, 
hij maar naar Muiden moest komen, waar Hooft hem zijn werk zou voor· 
lezen. "Aan 't schenken is ook wat gelegen ende dient wel van mijn hand 
gedaan, zijnde 't amsterdams een spraak daar alleman niet in uitgeleerd is." 

Bovendien hebben wij niet eens altijd de spelling van de dichter zelf. 
Van Bredero bezitten we slechts één lied in handschrift. De spelling 
hiervan verschilt aanmerkelijk van die van de oude drukken. Ook tussen 
twee drukken van toneelspelen is vaak groot onderscheid. In de middel
eeuwen hebben wij vrijwel altijd met de spelling van een afschrijver te 
doen. En dezen gingen vaak zeer ver in aanpassing aan hun eigen dialect. 

Met een oordeelkundige modernisering valt weinig of niets te bederven 
en veel te winnen. 

Wat wij het eerst nodig hebben zijn volksuitgaven van Vondel, 
Hooft en Bredero. Geen volledige, want die zouden te duur worden en 
lanq niet alles heeft ons nog wat te zeggen. Ik stel mij dit voor: Vondel, 
twee flinke delen, één met de zeven belangrijkste toneelwerken, één met 
die andere gedichten die ons nog wat te zeggen hebben. Van Hooft: 
Granida en Warnar en de levende lyriek. Van Bredero: de kluchten, 
Moortje en Spaanse Brabander en het overgrote deel van de andere 
gedichten. Ook van deze dichters twee afzonderlijk en steeds verkrijg~ 
bare delen. 

J. A. N. KNUTTEL 

*) Keur uit het werk van Dr. A. Zijderveld, blz. 185. 



MAXIMUM-w·JNST 

IN zijn "De economische v11aag.stukken van ihet socialisme in de 
Sowjet-Unie" houdt Stalin zich o.a. bezig met de economische 

grondwet van het moderne kapitalisme. Naar aanleiding van het 
samenstellen van een leeliboek over economie bleek, dat daarover 
onder Sowjet-economen geen eensgezindheid en geen duidelijk 
in:ziclht bestond. 

StaMn wijst er op, dat de economische grondwet een wet is, die 
het wezen van de kap1talistisclhe productiewiJze, haar quintes
sens, bepaalt. In aLgemene zin W101r1dt deze grondwet het meest 
benaderd door de wet van die meerwaam1e, de wet van ihet ont
staan en de groei van de kapd.talistische winslt. Maar deze wet is 
te aLgemeen en dient geconcretiseerd! te Wûirden in ovefleenstem
ming met de V'oorwaarden van het monopolistische kapitalisme 
van onze tijd. 

Economische wetten zijn, evenaLs de wetten van de natuur
wetenschap "de weerspiegeling van objectieve processen, die 
zich onafhankelijk van de menselijke wil voltrekken" (blz. 6). 
Maar Stalin wijst er op, dat: "een van de eigenaardigheden van 
de politieke economie daarin bestaat, dat haar wetten, a.Jaders dan 
de wetlten van de nlélltuu!'wetensahap, niet duurnaam zijn, dat zij, 
aLthans de meeste e~an, in ihelt verloop van een bepaaLde histo
rische periode werikzaam zijn, waarna zij het veM ruimen voor 
nieuwe wett1en. Deze wetten w!O:mien eooter niet ·afgeschaft, 
maar verliezen hun ikracht ten gevoLge van nieuwe economische 
voorwawden en verdwijnen van het toneel om plaa:ts te maken 
voor nieuwe weltten, die niet door de wil van de men:sen gescha
pen woroen, maar op de grondsl111g van nieuwe economische 
voorwaarden ontstaan." 

Wij moeten de economische grondwet van het kapitalisme dus 
zien in :historisch verband en daarom is voor een goed begrip 
een overzicht van de verschillende fasen van de kapitalistische 
ontwikkeling nodig. 

BIJ discussieS! over dit onderwerp bleek enige verwarring te 
héstaan. Gerv~raa1gd we11d: streeft dan het kapitalisme niet 

steeds naar zo g11oot mogelijke winsten en wat bedoelt Stalin, 
wanneer hij er de nadruk op legt, dat de economische gmndwet 
van het moderne kapitalisme uitdrukkelijk maximum-winst eist? 

Daarbij verwijst Stalin in zijn uiteraard lwrte uiteenzetlting 
nog naar de begrippen gemiddelde winst en extra-winst in de 
zin van de marxistische economische ontleding van het kapita
lisme, uttdrukkingen, die een nadere toelichting wenselijk ma
ken, en in ihun wezen alleen kunnen worden begrepen uit de 
ontwikike1ings.gang van het kapitalisme. 
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De kapitalist skeeft naaT winst,en naar gro~ winst. Dit doet 
zich aan hem voor als een persoonlijk, een subjectLef, stlr"even, 
maar wetmatig, objectief, gezien is dit streven liJn lhet systeem 
ver~erd en een noodzakelijke voorwaarde voorr ihet bestaan en 
de ontwikkeling van het kapitalisme. Dit vereist n.l.· een repro
ductie op steeds hredere schaal. 

De grortel'e wtnst is in het eerste stadium Va:Ili lhet kapitalisme 
mogelijk en noodzakelijk op de grondslag van de wet v:an de 
absolute en relatieve meerwaarde (zie eerste leel'boekje), d.w.z. 
door een toenemende rechtst~eekse uitbuiting van de arbeidro-s 
(absolute meerwaarde) en doo~r" het goedkoper maken Vlan de 
arbeidskracht door verbetering van de techniek (relatd!eve meer
waarde). Dit streven was ntet alleen mogelijk, maar noodzake
lijk, omdart de concurrentie er toe dwmgt. Deze concurrentie is 
op haar beurt de, zij het ook gebrekkige, 1grondslag voor de rege
ling van productie en verdel,ging der producten onder het kapi
talistische stelsel. De technische vooruitgang V'O~r"mt daarbij een 
p!rogressieve zijde van het kapitalisme inJ dit stadium van ont
wikkeling. 

Het is duidelijk, dat daamaast ook door rechtstreekse vermeer
dering van de uitbuiting 1gestireefd wordt naar vergroting van de 
meerwaarde en van de winst, door verlenging v:an de 81rbeidsdag, 
vrouwen- en kinderarbeid, jaagsystee:rri, e.d. Het is interessant, 
dat juist in het laatste stadium van ontwi!kkeHng van het kapi
talisme, dat van zijn onde11gang, deze methoden van verhoging 
der absolute meerwaarde onder nieuwe vormen weer meer op 
de voorgrond tr,eden. Wij komen daarop nog terug bij de bespre
king van de maximum-winst. 

De invoering van tecihniscihe verbeteringen door individuele 
kapitalisten in dit eerste stadium van het kapitalisme geschie-dt 
onregelmatilg en 1geeft1 aan bepaa1de kapitalisten, die de,ze ver
beteringen en uitvindingen ihet eerst toepassen een extra-winst, 
die echter voor hen verdwijnt, wanneer het merendeel der con
currenten in een bedrijfstak hertzelfde doen. Ook rut is een wet
matig p:mces, want het kapitaal stroomt naar bedrijven met 
ext:va-winsten, waardoor de productie daar toeneemt en de prij
zen doet dalen. Hierdoor wordt de extra-winst in het ene bedrijf 
weer opgeheven om in andere bedrijven door technische ver
beteringen in die bedrijven weer mogelijik te worden. Dit is één 
van de grondslagen voor de ongelijkmatige ontwikkeling van 
het kapitalisme. 

DEZE eerste periode van ihet kapitalisme is er een van stol'ffi
achtige ontwtkkeling, die echter leidt tot een tendens (een 

tendens is een wetmatig1heid, die door tegentendenzen wordt 
afgezwakt, beïnvloed en zelfs kan worden overwonnen) naar 
nivellering der winsten door vorming Vlan een gemiddelde winst
voet. Dit is dan een gevo,lg van de uitbreiding van ihet econo
mische stelsel en van de verbeterde techniek over de kap~talis
tisohe bedrijven en landen. Blijvend zijn de vergroting van de uit-



buitingen het gpedikoper maken van de aét'lbeidskracht. 
Als in dit tweede stadium het kapitalisme tot rijpheid komt, 

speelt de gemiddelde winstvoet als regulerende factor van de 
productiie een belangrijke ml, al blijft het st:l1even van iedere 
kapitalist erop gericht zijn winst boven dit gemiddelde te ver
groten. Daacrbij heeft de gemiddelde winstvoet een dalende ten
dens en wordt het winstsysteem door pecriodieke crises bedreigrl. 
In deze periode neemt ook het karakter van de koloniale uit
buiting nieuwe vormen aan. In plaats Vlan voornamelijk als. af
zet:gebd:ed van pmducten te dienen in ruil Vloor gliD(ndstoffen, 
neemt de kapitaaluitvoer naar deze la:nden een steeds grotere 
pLaats in, gepaa11d met een meer reahtst:reeikse uitbuiting der in
heemse bevolking op de basis van extra koloniale winsten door 
lage lonen en feodale ver houdingen. 

De tendens tot nivellering der winstèn op de grondslag van 
vrije concurrentie, met vorming van een gemiddelde winstvoet, 
komt in conflict met de grondwet yan het kapitalisme in zijn 
streven naar grotere winst. Dit voert tot trust- en kartelvor
ming, die de concurrentie van bepaalde bedrijven, ·die zich in 
kartels of trusts verenigen, geheel of gedeeltelijk uitschakelt en 
zich door prijsafspraken en prijsopdrijvingen een groter deel 
van de algemene meerwaarde toeëigent. Deze monopoliewinst is 
een bijzondere vorm van extra-winst boven de gemiddelde winst
voet, Zij berust op prijsverhoging door· beheersing van de markt 
en komt goeddeels ten koste van ander~;, niet monopolistische, 
bedrijven en diensten. Dit is een parasitaire vorm van extra
winst, daar zij als zodanig berust, niet op technische vooruitgang, 
maar op een politiek van uitplundering door prijsverhoging. De 
macht, die door het monopolie wordt verkregen, wordt uit de 
aard der zaak ook gebruikt voor rechtstreekse verhoging van de 
uitbuiting der arbeiders en voor het zich verzekeren van extra
winsten in koloniale en afhankelijke landen. 

HET karakter van deze monopolistische bedrijven leidt ertoe, 
dat zij zich steeçls meer uitbreiden, om de markt beter te 

beheersen en er ontstaan geweldige. concerns op technisch hoog 
niveau. Het r~latief grote aandeel van dood kapitaal (grondstof
fen en werktuigen waarvan de waarde onveranderd in die van 
het product.overgaat) t.o.v. het levend kapitaal (de arbeiders), 
waarop de uitbuiting en daarmee de winst in het bedrijf berust, 
en de versmalling van de basis van niet-monopolistische bedrij
ven, ten koste waarvan extra monopoliewinsten moeten worden 
gemaakt, verdiepen in deze fase van ontwikkeling de innerlijke 
tegenstellingen van het kapitalisme. 

Daarbij komt, dat voor deze enorme bedrijven het vernieuwen 
en verbeteren van het technische apparaat steeds kostbaarder en 
moeizamer wordt, zodat de techniek stagneert. Een stilstand van 
het enorme apparaat van deze bedrijven betekent geweldige ver
liezen en de crises nemen een steeds heftiger karakter aan. 

Onder die omstandigheden drijft de grondwet van het kapita-
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lisroe naar nieuwe voii'men van uitbuiting orp internationale 
schaal. Het imperialisme van de grote mogendheden en de grote 
monopolies werpt zich op alle koloniale en achterlijke gebieden 
van de wereld om op de grondslag van koloniale extra-winsten 
deze landen uit te plunderen. Dit streven stuit daarbij op verzet 
van de uitgebuite bevolking en voert tot onderlinge conflicten 
tussen de concurrerende· monopolistische concerns. 

Het staatsapparaat wordt rechtstreeks in dienst gesteld van de 
monopolies en de conflicten worden in oorlogen uitgevochten. 
Daarbij wordt de basis van het kapitalisme versmald door het 
uitvallen van landen met een socialistische economie en door de 
vorming van twee wereldmarkten. Alleen de zeer grote mono
polies, die de staatsmacht beheersen kunnen zich in dit derde 
stadium van het kapitalisme handhaven en zich enorme winsten 
toeëigenen. Zij moeten zich echter voor hun machtsposities een 
voldoende brede basis scheppen voor "supporters" uit de midden
en kleine bedrijven en uit leiders in de arbeidersbeweging en in 
andere groepen van de bevolking (algemene corruptie). Tussen 
de giganten-monopolies onderling wordt de concurrentie gevoerd 
door terreur, omkoperij en oorlogen, die' milliarden verslinden. 
Om onder deze omstandigheden een reproductie op bredere 
schaal te kunnen voortzetten worden winsten van een geheel 
ander karakter en van een andere .grootte-orde vereist dan in 
vroegere stadia van kapitalistische ontwikkeling. De grondwet 
van winst en meer winst neemt hier, in dit laatste stadium van 
het kapitalisme nieuwe vormen aan, die hun stempel drukken 
op de gehele maatschappelijke ontwikkeling. Alle machtsmid
delen van de kapitalistische staat komen hieraan te pas en alle 
landen en volken van de wereld worden met geweld en bedrog 
gedwongen hun tribuut te betalen. 

Zo neemt de binnenlandse uitbuiting op schrikbarende wijze 
toe met behulp van het staatsapparaat, o.a. door een geraffi
neerde prijs- en belastingpolitiek. Men denke slechts aan ons 
eigen land en in niet mindere mate aan andere landen van West
Europa en vàn Amerika. Maar bovendien gebruikt elke grote 
mogendheid haar politieke en economische macht om economisch 
zwakkeren te dwingen tegen door haar gedicteerde prijzen en 
met zeer hoge winstmarges te kopen en te verkopen en te ver
hinderen dat de zwakkere lariden op voor hen betere voorwaar
den aan anderen leveren. Dergelijke methoden om door geweid, 
met behulp van de staatsmacht, tot maximurnwinsten te komen 
zijn uitvloeisels van de grondwet van het kapitalisme in zijn 
derde en laatste stadium van ontwikkeling. Stalin drukt deze 
nieuwe grondwet van het onder.gaande kapitalisme kernachtig 
uit in zijn formulering: 

"Verzekering van een kapitalistische maximum-winst door uit
buiting, -ruïnering en verpaupering van de meerderheid van de be
volking van het betreffende land, door knechting en stelselmatige 
uitplundering van volken van andere landen, in het bijzonder van 
achtergebleven landen, ten slotte door oorlogen en militarisering 
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van de volkshuishouding, welke tot veiligstelling van de hoogste 
winsten gebruikt worden~· (blz. 40) 

Deze vorm van maximum-winst is noodzakelijk (wetmatig en 
onafhankelijk van de wil der kapitalisten) voor een min of meer 
stelselmatige reproductie en uitbreiding van de grote monopolis
tische ondernemingen, die zich anders, in de op een hoger plan 
gevoerde onderlinge concurrentiestrijd, niet zouden kunnen hand
haven. Bewapening is daarbij een voorwaarde voor machtsvor
ming en tegelijk een middel voor enorme winsten, met gebruik
making . van de Staat (bewapeningscontracten, strategische 
grondstoffen, belastingen, wetgeving tegen de arbeiders, prijs
en loonpolitiek, enz.). Deze moderne monopolievorming leidt 
naar een fascistisch streven en naar fascistische regeringsvor
men. 

ER werd reeds op gewezen, dat in dit laatste stadium van het 
kapitalisme de verhoging van de "absolute" meerwaarde 

weer meer op de voorgrond komt, in tegenstelling tot de eerste 
periode, waar vooral. ook de "relatieve" meerwaarde (het goed
koper maken van de arbeidskracht voor verbeterde techniek) 
een grote rol speelde. In plaats van prijsdalingen van de eerste 
levensbenodigdheden treden nu prijsverhogingen, als een metho
de tot verlaging van de reële lonen en versterking van de uitbui
ting. Periodieke inflatie werkt in dezelfde richting en levert mil
Hoenen extra-winsten ten koste van het arbeidsloon. In dit 
systeem van verhoging van de absolute meerwaarde passen ook 
de moderne methoden van aandrijving en van jaag-systemen, 
zoals die worden nagestreefd in verschillende vormen als werk
classificatie, merit-rating, e.d., die niet alleen het uiterste uit de 
arbeiders trachten te halen, maar ook verdeeldheid brengen en 
afstompen voor intellectuele ontwikkeling en culturele ontspan
ning. Daarmee gaat een stagnatie in de techniek gepaard, met. 
gedeeltelijke terugkeer tot gebruik van handenarbeid op gebie
den, waar de stand van de techniek het werk sneller en beter 
zou kunnen doen verrichten. 

Een voorbeeld daarvan is de aanleg van de IJ selmeerpolders. 
De daar reeds met goed gevolg gebruikte machines voor het 
graven van kanalen, greppels en drainages werden goeddeels 
weer vervangen door handenarbeid in de vorm van werkver
schaffing tegen lage lonen. Het achterblijven van de techniek in 
het bouwvak, de landbouw, het huishoudwerk, transport- en 
grondwerk, bosbouw e.d. zijn andere voorbeelden. Deze soort 
handenarbeid wor:dt dan slecht betaald en drukt de lonen van 
de arbeiders in het algemeen en van de weinig geschoolde arbei
ders in het bijzonder. 

Aangezien in dit stelsel zelf, toenemende weerstanden ontstaan 
van de zijde der arbeiders en der uitgebuite bevolkingslagen en 
landen, moeten niet alleen de middelen van geweld en bedrog 
(koude oorlog) in het waanzinnige worden opgevoerd, maar moet 
ook de omkoperij een ongekende omvang aannemen om een 



enigszins voldoende basis voor de handhavingvan dit stelsel te 
scheppen: hoge salarissen aan militairen; uitbreiding van het 
apparaat van regeringsbeambten, omkoping van de pers en van 
rechtse arbeidersleiders, voordeli.lge opdrachten aan afhankelijke 
niet-monopolistische ondernemingen en aan handelsagenten, een 
geheelleger van spionnen en diversanten, duur betaalde baantjes 
en onderzoekingsreizen voor intellectuelen en ingenieurs (Unes
co en andere organen van de U.N.O.), omkopen van feodale 
machthebbers en hun militaire en geestelijke dienaren, enz. 

Wie zich enigszins een denkbeeld vormt van de geweldige om
vang van dit corruptieapparaat en van de onproductieve kosten 
die dit meebrengt, zal begrijpen, dat dit systeem geheel andere 
winsten en belastingen vereist, dan in de vroegere stadia van het 
kapitalisme. Want we mogen niet vergeten, dat ook de directe 
en indirecte belastingen op het inkomen der arbeiders en andere 
uitgebuite lagen der bevolking een deel vormen van de over
schotten, die uit productieve arbeid worden verkregen en als zo
danig het karakter hebben van meerwaarde, die bij de winst in 
engere zin moet worden gevoegd. 

Dit .gehele complex van inkömsten uit de meerwaarde, vopnt 
de door Stalin bedoelde maximum-winst, zonder welke de hui
dige vorm van door het monopolie beheerste kapitalisme niet kan 
bestaan. Dit is de objectieve grondwet van dit moderne kapita
lisme, waarmede het staat en valt, onafhankelijk van de wil en 
de wens van de mensen, die dit systeem leiden en verdedigen. 

DE practijk bewijst de juistheid van deze grondwet voor het 
huidige tijdsgewricht. Men behoeft slechts de enorme en 

groeiende winsten na te gaan vari de voornaamste wereldcon
cerns, waarbij men dan echter de moeilijker vast te stellen eigen 
reserveringen en uit het bedrijf betaalde kosten van verbetering 
en uitbreiding, alsmede de financiële manipulaties, in rekening 
zou moeten brengen. 

Een enkel cijfer uit de algemene statistiek kan het stijgen van 
deze winsten illustreren. In de periode van 1929-1938 bedroegen 
de winsten. van de monopolies in de Ver. Staten 30 milliard dol
lar, of gemiddeld 3 milliard per jaar. In de 5-jarige periode van 
1948-1952 was dit bedrag 185 milliard of 37 milliard per jaar, d.i. 
12 X meer. Maar dit is nog slechts een gemiddelde, dat het ty
pische karakter van deze ontwikkeling onvoldoende weergeeft. 
En we mogen ons bovendien niet beperken tot de bedrijfswinst 
in engere zin. Het grootste deel der belastingen, die door de be
volking worden opgebracht, en ze,ker de oorlogsbelasting en die 
voor rente en aflossing van tal van leningen, moeten daarbij 
worden opgeteld, daar zij een aftrek vormen van het arbeidsloon, 
ten bate van de heersende kliek van monopolisten. 

Het zal duidelijk zijn, dat deze soort "maximum"-winst kwali
tatief verschilt van de winsten en extra-winsten door technische 
verbeteringen in de eerste periode van het kapitalisme en ook 
van de extra-monopoliewinsten in het 11rijpe" kapitalisme, op de 
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grondslag van prijsmanipulaties en prijsschommelingen om een 
gemiddelde. winstvoet. 

Stalin wijst er nadrukkelijk op, dat het hedendaagse kapita· 
lisme zich niet met een gemiddelde winstvoet kan tevreden stel· 
len. De gemiddelde winstvoet, die zijn betekenis in het derde sta· 
dium van het kapitalisme behoudt voor de kleinere ondernemin· 
gen, als een soort minimumgrens, waar beneden geen kapitalen 
worden geïnvesteerd, geldt niet meer als regulerende factor voor 

·het moderne imperialistische grootkapitaaL Voor dit, de 1ea1mt<H 
listische wereld beheersende, monopoliekapitaal gaat het erom op 
de hierboven geschetste wijze milHarden uit de bevolking te per·; 
sen, deze voor versterking van zijn machtspositie te gebruikenr 
door bedrog, omkoperij en moord en op die wijze de eigenecono-f 
mische grondslag voor zijn winsten te ondergraven. l 

In deze laatste en ondergangsperiode gaat het voor het heer·t 
sende monopoliekapitaal inderdaad om de ruïnering en ver·[ 
paupering van de mèerderheid der bevolking en de stelselmatigd 
uitplundering, in het bijzonder van achterlijke en afhankelijke\ 
landen, door oorlogen en militarisering van de volkshuishou·i· 
ili~ . 

Dit staat dan in de meest scherpe tegenstelling tot de wet, die! 
voor alle maatschappelijke stelsels geldt: de economische wet: 
van de volstrekte overeenstemming van de productieverhoudin·: 
gen met het karakter van de productiekrachten. Op deze wet·! 
matigheid steunt het socialisme, waarvan de grondwet door Sta-; 
lin als volgt wordt geformuleerd: i 

"waarborging van de maximale bevrediging van de voortdurenjr 
groeiende stoffelijke en geestelijke behoeften van de gehele maat.' 
schappij door ononderbroken groei en ononderbroken vervolmaking, 
van de socialistische productie op de grondslag van de hoogste' 
techniek." (blz. 41). 

Het is niet twijfelachtig welk van deze twee stelsels zal zege· 
vieren. En het is ook duidelijk, dat het er nu om gaat de laatste! 
vorm van monopoliekapitalisme te vernietigen en daartoe alle· 
bondgenoten onder leiding van de arbeidersklasse te v~renigen.! I 

S.J. RUTGERSi 
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PRODU~TIVITEITSVERDOGING EN 

WELVAART OP HET PLATTELAND 

DOOR verhoging van de proldiuctiviteit, welvaart op het platte
land. Dat is in het kort de leuze van de regering. Naar ver

hoging van de productiviteit wordt inderdaad gestreefd. Maar 
de voordelen van de verhoging komen niet ten goede aan de 
boeren. 

Net zo goed als bij de middenstand en het ambacht, gaat het er 
de regering om, het werk door hen verricht zo laag mogelijk te 
belonen. De prijzen van de levensmiddelen, de winstmarges v:m 
die middenstand en het werkelijke loon van de ambachtsman, 
moeten zo laag mogelijk zijn, zodat de lonen van de arbeiders 
minimaal, en de winsten van de monopolies maximaal kunnen 
zijn. De kleine "zelfstandigen" en boeren, al lang ingeschakeld 
in het uitbuitingssysteem van de monopolies moeten ook een 
veer laten om aan de ongebreidelU:e winstzucht van enkelen te 
voldoen. En vandaar het streven naar verhoging der productivi
teit onder die groepen. 

In het begin van het jaar publiceerde de internationale voed-· 
se] organisatie (F.A.O.), vergelijkendie cijfers over de toestand 
van de landbouw in diverse West- en Zuid-Europese landen. Hoe
wel deze cijfers verre van nauwkeurig zijn, door de gebrekkige 
statistieken in vele landen en de grote onderlinge verschillen van 
dte statistieken, zijn er toch enigszins te vergelijken cijfers ont
staan. In "Economische en Statistische Berichten" van Dec. 1953 
wijdt drs. De Rempt een beschouwing aan de cijfers. De vaklite
ratuur der boeren heeft verder enige vergelijkende cijfers gepu
bliceerd, door een Belgische minister bekend gemaakt. 

Al die cijfers: werpen een interessant licht op de toestand op 
het platteland, speciaal op de gevolgen van verhoging der pro
ductiviteit. In de eerste plaats blijkt duidelijk, hoe de landbouw 

·Rls geheel genomen wordt uitgebuit, per hoofd der bevolking een 
lager inkomen geniet dan de overige bevolking, als bedrijfstak 
niet beschikken kan over een evenredig aandeel in het nationale 
inkomen. Zoals de monopolisten het grootste deel van het inko
men der overige bevolking tot zich trekken, de arbeiders uit
buiten, zo trekken ze ook een deel van het inkomen der boeren 
tot zich. We geven de cijfers van het gemiddeld inkomen van de 
boerenbevolking (landarbeiders, kleine, midden- en grote boeren 
hij elkaar) in procenten van het gemiddelde inkomen (winsten 
en lonen), van het overige deel van de bevolking. Er zijn grote 
verschillen. Rekening moet er o.a .. mee worden gehouden, dat in 
alle andere landen, en speciaal in de minder ontwikkelde lanrien, 
veel meer door de boeren voor eigen gebruik wordt verbouwd, 
dat het ontwikkelingspeil der inldustrie, en daarmee het nationale 
inkomen per hoofd der bevolking sterk uiteenloopt. De cijfers 
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van Engeland, België en West-Duitsland zijn ten opzichte van 
Nederland waarschijnlijkte laag. Alleen in het industrieel wei
nig onwikkelde Denemarken stijgt het percentage boven het ge
miduelde: 

Denemarken 105% Engeland 85%, W. Duitsland 78%, Neder
land 64 %, Italië 57 %, Frankrijk 54 %, Ierland 46 %, België 
43 %, Griekenland 38 %. 

Over de hele linie een duidelijk achterblijven van de landlbouw
sector. 

Er zijn grote verschillen in productiviteit. Daarover gaf een 
Belgisch minister cijfers (zie "De Boerderij", 21 Oct. 1953). We 
geven weer voor een aantal landen de opbrengsten, in kg per ha 
voor tarwe, en kg melk per koe, met daarnaast de prijzen die 
U.e boeren respectievelijk ontvingen voor 100 kg tarwe en 100 kg 
melk (guldens). Deze cijfers dateren van enige jaren geleden. 

NederLand 
Denemarken 
België 
Engeland 

. W. Duitsland 
Ierland 
Frankrijk 
Italië 
Griekenland 

kg per ha. 
3580 
3380 
3250 
2730 
2680 
2210 
1670 
1460 

970 

gld per 100 kg 
25.52 
29.92 
37.36 
31.04 
42.08 
31.36 
41.24 
42.72 
52.44 

kgfkoe gld 100 kg melk 
3700 21.04 
3300 20.76 
3528 25.12 
2823 36.08 
2720 24.04 
1980 25.88 
1950 30.84 
1785 30.08 

683 69.68 

We sparen U de bedragen per koe en per ha ontvangen .. Over 
de werkelijke inkomsten zeggen ze niets naders. Het aantal per
sonen per ha werkzaam (boeren en landarbeiders), de hoogte 
van de pacht, van anc..;ere lasten (polderlasten in Nederland), 
van uitgaven voor veevoer, mest, enz. lopen daarvoor te sterk 
uiteen. Bovenstaande cijfers laten duidelijk genoeg zien dat in 
de landen met een hoog ontwikkelde landbouw, met name in 
Nederland, de boeren vèruit de laagste prijzen voor hun produc
ten ontvangen. Het resultaat van de lage kostprijzen der boere'lt 
is lage prijzen, minimale ondersteuning der regering en lage 
Lonen van de arbeiders. 

Zoals bekend vormen de boeren geen homogene eenheid. In
tegendeel. Er is een duidelijke gelaagdheid, een klassestructuur 
op het platteland. Er zijn grote boeren, middenboeren, kleine 
boeren, en landarbeiders met en zonder land. In sommige streken 
overheersen de middenboeren, in andere zijn eigenlijk alleen nog· 
grote boeren en lanr~arbeiders. In elk dorp, in elk gehucht vindt 
tussen deze groepen een heftige klassestrijd plaats, soms openlijk, 
soms in meer bedekte vormen. 

Het inkomen van de boiiren is dan ook geen gelijkmatig ver
deeld inkomen. Tussen de hereboer van de kleigebieden en de 
keuterboer met een paar hectaren grond is een hemelsbreed ver
schil. Al wordt de landbouw als een geheel uitgebuit, de grote 
boeren en de koelakken van de zandgronden zorgen er voor toch 
aan hun trek te komen, vooral ten koste van de landarbeiders en 
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kleine boeren, die ze' op allerlei manieren weten uit te buiten. 
In de kapitalistische landen "zitten" de kleine en midden boe

ren toch al "slecht", omdat deze boeren niet zo'n goed gebruik 
kunnen maken van de moderne techniek, voldoende geld mis
sen om mest, goed zaad en ,gereedschap te kopen, het larid\ goed 
te bewerken. Iemand die alleen werkt kan niet de "overtollige" 
arbeidskracht 's winters ontslaan, of hij zou zelf in loondienst 
moeten gaan, en'het werk aan vrouw of kind overlaten. Door een 
intensief en productief bedrijfstype te ontwikkelen, zijn de midi
den en kleine boeren er wel is waar in geslaagd een deel van die 
bezwaren op te heffen, maar hun positie blijft toch zwak. Het 
bestaan van de kleine boer nadert dat van de arbeider, zakt zelfs 
vaak beneden dat peil. 

De bourgeoisie en de P.v.d.A. natuurlijk voorop, heeft nu bij 
het streven naar verhoging van de productiviteit der landbouw, 
in de eerste plaats de oorlog verklaard aan de kleine boeren, met 
de zgn. onrendabele beèrijven. Door de prijzen- en subsidie-poli
tiek veroordeelt ze de kleine boeren tot een blijvend armoede
bestaan. Velen van de kleinste boeren hebben dan ook hun be
drijf opgegeven en tienduizenden met nog minder land\, die hun 
voornaamste inkomsten uit ander werk betrekken, zeiden hun 
lapje grond vaarwel of betelen hun akker met producten die 
wdnig zorg vragen. Deze mensen hebben in feite alle hoop op 
betere tijden voor kleine boeren opgegeven. (Zie Pol. en Cult. 
van Dec. 1953.) 

Een van de radiosprekers voor het plattelanJd plaatste eens de 
opmerking: "De prijzen van de landbouwproducten worden be
paald door het slechtste bedrijf". Hij trachtte daarmee de Neder
landse boer te troosten in verband met de gevolgen van de nade
rende agrarische crisis. De prijzen op een vrije wereldmarkt zou
den zeker boven de Nederlandse kostprijzen blijven, die tot de 
laagste ter wereld behoren. En dat zou ook het geval zijn bij 
Europese integratie, of een zgn. groene pool. Maar er is· geen 
vrijhandel en zelfs geen groene pool. De prijzen kunnen tijC:.ens 
de algemene crisis van het imperialisme wel degelijk beneden 
elke kostprijs dalen, en wat erger is, ze doen het ook, zoals iedere 
boer zich nog levendig kan herinneren. Er is geen regering, die 
zich een vrije markt, of het vaarwel zeggen van elke bescherming 
kan veroorloven. Daarmee zou men het gehele platteland ruïne
ren, de nationale landbouw en een belangrijke voorwaar!d\e voor 
de nationale zelfstandigheid ondermijnen. Hoe ze ook tot het 
uiterste tracht te beknibbelen op de uitgaven voor de landbouw, 
het volledig opzeg;gen van bescherming haalt geen enkele rege
ring in zijn hoofd. 

Er èreigen grote gevaren voor de landbouw. Eisenhower heeft 
de vorming van een blijvende markt voor Amerikaanse overtol
lige landhouwproducten in het vooruitzicht gesteld. Dit kan al
leen ten koste van de landbouwproductie in West-Europa, ten 
koste van precies zo'n gedeeltelijke vernietiging van de landbouw 
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als boven geschetst. In dat geval zou 'dus Amerika, terwijl het 
zijn eigen deur goed dicht houdt voor landbouwproducten, zijn 
crisis exporteren, en tegelijkertijd de West-Europese landen ster
ker afhankelijk van zich ~unnen maken!! 

Toch had de raKlospreker in zekere zin gelijk, al zette hij de 
boel op zijn kop, en verzweeg hij de belangrijkste kant van de 
zaak, n.l. wanneer wij de zaak eens nationaal bekijken - en 
daarmee hebben we in de eerste plaats te maken. Het kleine be
drijf moet zijn bezitters toch altijd een minimum-bestaan garan
deren, willen niet duizenden boeren in de bitterstè armoede ver-

• vallen, gedwongen worden een nieuw, onzeker bestaan te zoeken 
als arbeider of als emigrant. De prijzen van de landbouwproduc
ten en de subsidiepolitiek moeten zo'n minimum-bestaan garan
deren, en ten óele richten de prijzen zich dan ook naar "het 
slechtste" bedrijf, bestaat er althans een verband tussen. 

Zouden de allerkleinste boeren verdwijnen, dan zouden de 
midirenboeren aan bod komen om als minimumlijders te gaan 
fungeren. Het inkomen van de hele landbouw zou ten opzichte 
van de stad nog verder zinken, en het zou zelfs de vraag zijn of 
de grote boeren zich door vergrote uitbuiting schadeloos zouden 
kunnen stellen. Verhoging van de productiviteit door het vernie
tigen van de minst rendabele bedrijven is de voor alle boeren 
meest nadelige vorm van productiever hoging. (Dit geldt ook voor 
de middenstand). Speciaal nadelig is ze natuurlijk voor de kleine 
en middenboeren. Geen sanering van "onrendabele" bedrijven, 
maar een landbouwpolitiek die er op gericht is een maximum
aantal personen, .en zeker het aantal boeren nu aanwezig, een 
redelijk bestaan te verzekeren. Dit is mogelijk, door de prijzen
politiek en de steun dusdanig te richten, dat de kleine en midden
boeren er ook inderdaad het meest van profiteren. Zij hebben het 
het meest nodig, en niet de grote boeren of zelfs de handel. 

Verhoging van de productiviteit? Dat kan evengoed nog, zon
der het verminderen van het aantal boeren. De Nederlandse boer 
heeft trouwens nooit aan de kant gestaan bij het verhogen van 
de productie. Bij de verhoging van de productiviteit moet met 
de Nederlandse tradities op dit gebied rekening worden gehou
den, dus verhoging der productie door een verdere intensivering 
van de bestaande bedrijven, b.v. door ruimer gebruik van stik
stof, verdere uitbreiding van de veeteelt. Vergroting van de 
kleinste bedrijven bij herverkavelingen, en met behulp van de 
landuitbreidingen is ook mogelijk. 

En de afzet? Wanneer de consumptie van de bevolking, spe
ciaal van de arbeiders, niet tot een minimum beperkt blijft, wat 
betreft hoogwaardige voedingsmiddelen als zuivelproducten, 
vlees en eieren, dan zou ook bij gelijkblijvende export, de afzet 
gegarandeerd zijn. We komen hier echter weer op de kern van de 
zaak terug. Want dit betekent hogere reële lonen voor de arbei
ders, en de hoogte van de lonen hangt weer samen met de afzet, 
en dus de prijzen en de' welvaart van de boeren. Bij het streven 
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naar een behoorlijk bestaan vinden zowel de boer als de arbeider 
dezelfde vijand op hun weg, de Nederlandse grootondernemer. 
Bij het bestaande hoge peil van-- landbouw, blijkt de welvaart 
van de boer niet af te hangen van de productiviteit van zijn be
drijf in de eerste plaats, maar van de kracht waarmee de boeren 
en arbeiders in staat zijn die vijand te bedwingen. Dit geldt wel 
zeer speciaal voor de kleine en middenboeren. 

Bij het nauwkeurig bekijken van de toestand op het platteland, 
blijkt wel heel duidelijk, hoe de belangen van boeren en arbei
ders parallel lopen. Het is goed, ons dat aan de hand van de fei
ten, te realiseren. Het bondgenootschap tussen de arbeiders en 
boeren, dat beslissend is voor de overwinning van het socialisme, 
is niet gebaseerd op een wensdroom, maar op de werkelijke 
klasseverhoudingen in de imperialistische landen. De moeilijk
heden van de boeren komen niet van de "markt", of het "pu
bliek" maar zijn het gevolg van de doelbewuste politiek van de 
imperialistische machthebbers van de voornaamste vijanden van 
de arbeiders. De strijd tegen deze gemeenschappelijke vijand is 
de basis, en een krachtige basis, voor het bondgenootschap tussen 
boeren en arbeiders. 

Bij de 13e verjaardag van de 

Februari-staking 
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Een Sowjet-sclzrülster aan /zet woord 

VrÏjheid van seheppend werk 

in het land van de Sowjets 

JN een gesprek met een van mijn buitenlandse collega's kwamen wij op 
het onderwerp van de vrijheid van scheppend werk. 
,.Jullie zijn geen gelukkige mensen," zei hij, g~deeltelijk als een grapje, 

gedeeltelijk in ernst. "Jullie kunnen niet schrijven wat je wil. Je moet je' 
aan een plan onderwerpen. Wie tegen de wil van de Staat ingaat, wordt ~ 
in het openbaar gecritiseerd. Dat gebeurde met Sjostakowitsj, die zijn 'mea t 
culpa' moest belijden. In het openbaar. Allerlei hindernissen moet de kun- r · 
stenaar bij jullie overwinnen!" . [ 

Ik antwoordde op dezelfde t'oon: ,.Als u gelijk hadt, zou dat betekenen f 
dat de toestand van de kunstenaar en de schrijver bij ons heel moeilijk is. r, 

Gewoonlijk zijn er niet veel liefhebbers voor een hele moeilijke positie.! 
Maar het is opvallend, dat er in ons land geen tientallen of honderdtallen, l 
maar duizenden mannen en vrouwen zijn, die het beroep van schrijver, f 
beeldende kunstenaar of componist kiezen. Elke dag ontvangen onze re- ~ 
dacties en uitgeverijen pakken manuscripten. Iedereen schrijft over alles ' 
en nog wat. Iedereen heeft iets te vertellen in verzen of in proza. In de 
meest afgelegen gebieden en dorpen verschijnen componisten, dirigenten, · 
virtuozen. Elk jaar worden in de kleine provinciestadjes tentoonstellingen 
van het werk van plaatselijke schilders en beeldhouwers gehouden. De 
bedrijven hebben hun eigen schrijvers~ en kunstenaarsclubs en hun eigen 
orkesten. Hoe zou de kunst zich in het gehele land in een dergelijke mate 
hebben kunnen ontplooien, als het leven van de kunstenaar zo moeilijk 
zou zijn, als u zegt, als hij onder een juk door zou moeten gaan en niet vrij 
was? 

S:::heppen behoort niet alleen tot het gebied van de kunst. Er zijn legio 
mensen, die zich scheppers hebben getoond in hun beroep. Wat betekent 
onze vernieuwersbeweging in de fabrieken en op de bouwwerken ànders 
dan een reusachtige drang tot scheppen? U zegt, dat u dit bekend is. Maar 
vroeger was dat niet zo. Neem bijvoorbeeld onze geleerden. Vroeger 
moest elke afgestudeerde in de eerste plaats aan zijn carrière denken; 
hij moest geld verdienen voor zich en de zijnen. Degenen die voor schep· 
pend werk op de universiteit bleven waren uitzonderingen. Maar wat ge· 
beurt er op het ogenblik? De jonge afgestudeerden beschouwen het weten
schappelijk werk aan de universiteit als een doel, dat de grootste inspan· 
ning waardig is. Kortgeleden las ik in de krant, dat de voorzitter van een 
kokhos een zoö~technische stelling verdedigde; hij had practisch werk, 
leidde een kokhos en deed tegelijkertijd experimenten in verband met een 
nieuwe voedingsmetbode voor varkens. Over dit onderwerp heeft hij een 
wetenschappelijk werk geschreven. De grote meerderheid van ons volk 
spant zich in om zijn werk persoonlijk, op scheppende wijze te verrijken. 
Zou dit mogelijk zijn, als de Sowjet~mens hierbij geremd en tegengehou
den werd of onderworpen was aan welke reglementatie dan ook?" 

Mijn bezoeker schudde zijn hoofd. Misschien hadden deze feiten enige 
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betekenis voor de ,.eenvoudige mensen", maar hij had het oog op de 
bizondere en gecompliceerde aard van de beroepsschrijver en ~kunste~ 
naar ... Daarmee eindigde ons onderhoud. Maar de gedachte aan de 
onbekendheid met ons leven en de psychologie van onze schrijvers, die 
men in het buitenland dikwijls ontmoet, liet mij niet los. Ik wilde mijn 
collega een even diepgaand antwoord geven alsof ik mezelf dit probleem 
stelde. ' 

Wat betekent de ,.vrijheid van scheppend werk"? 
In geen enkel land of maatschappelijk stelsel wil de kunstenaar uitslui~ 

tend voor zichzelf scheppen, zich tussen vier muren opsluiten, zijn werk 
aan niemand laten zien, het boek dat hij geschreven heeft niet laten druk
ken, het schilderij dat hij gemaakt heeft niet tentoonstellen. De uitzonde
ringen op deze regel zijn zo gering in aantal. dat men zich er niet mee 
bezig hoeft te houden. De schrijver of kunstenaar in elk land, op elk gebied 
van de kunst, die lezers, toeschouwers, toehoorders wil hebben, komt 
onvermijdelijk in aanraking met een aantal omstandigheden, waarmee hij 
min of meer rekening moet houden. 

Deze omstandigheden houden verband met het maatschappelijk stelsel, 
waaronder hij leeft. Om de vrijheid van scheppend werk van onze schrij
ver of kunstenaar te begrijpen, moet men ook de omstandigheden begrij~ 
pen, die ons maatschappelijk stelsel hem biedt. 

Men zal het mij niet kwalijk nemen, dat ik teruggrijp op mijn ervaring 
als schrijfster; ik oefen dit beroep sinds lange tijd uit en kan er met kennis 
van zaken over spreken. Ik ben 65 en ik heb de eerste dertig jaar van 
mijn leven doorgebracht in het oude tsaristische Rusland. Toen ik vijftien 
was begon ik te schrijven en te publiceren. Onder het tsaristische stelsel 
heb ik twee dichtbundels, twee bundels verhalen en verschillende opstel
len, lezingen en critische artikelen gepubliceerd. 

Wat waren toen de omstandigheden, waarmee ik rekening moest hou
den? 

De eerste, en verreweg de belangrijkste, betrof het aantal en het bizon~ 
dere karakter van onze lezers. De grote massa van de bevolking van het 
oude Rusland kwam niet binnen ons bereik, daar zij geen boeken kocht. 
noch kon kopen. Zij bezocht geen schouwburgen en kon deze niet bezoe
ken, in het bizonder omdat talrijke steden, om niet te spreken van de dor
pen, geen schouwburg hadden. Zij bezocht geen tentoonstellingen, die 
zelfs niet in de voornaamste provincieplaatsen werden gehouden. Zij 
bezocht geen concerten om dezelfde redenen. De artistieke behoeften van 
deze volksmassa werden slechts bevredigd door declamatie, verhalen en 
liederen. 

Onder de Russische arbeiders waren er veel die van boeken hielden, 
maar hun levensomstandigheden lieten niet toe, dat zij ze kochten; wan
neer het mogelijk was leenden zij deze in de bibliotheken. De enkele uit~ 
geverijen voor vooruitstrevende lezers beschikten slechts over een fractie 
van de middelen die de burgerlijke uitgeverijen hadden. 

Het spreekt vanzelf dat het hun onmogelijk was om boeken aan die 
millioenenmassa te verkopen. Zij hadden slechts een beperkte lezerskring: 
de intelligentsia van de steden, de rijke grootgrondbezitters, de ambtenaren 
en de studenten. 

Onze lezers waren dus weinig talrijk en de oplage van onze boeken was 
• gewoonlijk niet meer dan 3000 exemplaren. Om het aantal onverkochte 

boeken zo klein mogelijk te houden, concentreerden de uitgeverijen zich 
op boeken, die in de mode waren, en met het oog_ hierop volgden zij aan
dachtig de smaak van het publiek. 

Er werd voor het eerst iets van mij gedrukt in de tijd toen de regering, 
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na de ongelukkige oorlog tegen Japan en de revolutie van 1905, haar 
reactionnaire politiek verscherpte. Een deel van de lezers uit die tijd 
wilde de harde werkelijkheid vergeten en verlangde een kunst voor ont
spanning. Het andere deel daarentegen, verwachtte van de kunst een ver
diepte en waarachtige critiek op het leven. De uitgevers waren royaal 
wat de boeken van de eerste categorie betreft, terwijl de schrijvers van 
de boeken van de tweede categorie vervolgd werden door de tsaristische 
règering. Zij werden gerechtelijk aangeklaagd, gearresteerd, gedeporteerd. 
Het vereiste moed om deze weg te kiezen. 

ledereen heeft over het leven van Maxim Gorki gehoord. Zelfs toen 
hij beroemd was werd hij herhaaldelijk door de tsaristische regering ge
arresteerd of uit de hoofdstad verjaagd. 

Iedereen heeft over het leven van de grote Russische schrijver Leo Tol
stoj gehoord. Toen uit alle delen van de aarde duizenden bewonderaars 
bij hem kwamen, toen zijn boeken in alle talen vertaald werden, werd hij 
door de Russische kerk geëxcommuniceerd, door de priesters op de kansel 
vervloekt, mochten de onderwijzers in de scholen zijn naam niet noemen 
en verbood de censuur zijn romans zoals "Opstanding". 

Dat was het lot, dat het genie onderging. De kleine en middelmatige 
talenten hadden nog meer te lijden van het oude regime. 

In deze omstandigheden moesten de schrijver en de kunstenaar vóór de 
October~revolutie leven. Maar er was nog een belangrijke omstandigheid: 
de openbare mening en haar oordeel. De klassieke Russische literatuur 
heeft steeds de grote vraagstukken aangesneden van het maatschappelijke 
leven, de rechtspraak, de rechten van de mens, de verdediging van de 
onderdrukten. De Russische intelligentsia, die in de geest van de klassieke 
literatuur was opgegroeid, beoordeelde de boeken en hun schrijvers uit dit 
oogpunt. Het vooruitstrevende deel van onze maatschappij was veel~ 
eisend. Lichte, banale lectuur werd door ons niet gewaardeerd. De schrij· 
vers van deze boeken boezemden slechts minachting in, hoe hoog hun 
inkomsten ook waren. 

Er stond dus een officiële censuur tegenover een niet~officiële censuur, 
de censuur van de openbare mening. Dit waren de omstandigheden, waar
in ik begon te werken. Ik nam een bescheiden plaats in en mijn vak gaf 
mij de gelegenheid om aan de kost te komen. Ik moest mij onderwerpen 
aan de eisen van de krant, die mijn broodheer was. Maar ik verlangde 
iets beters, de tradities van de grote Russische literatuur leefden heel sterk 
in mij en ik wilde geen banaliteiten schrijven. Ik had het gevoel dat ik 
vastgeklemd zat in de tang van een permanent compromis. Met de groot
ste moeite moest ik .een smal pad banen tussen de Charybdis van de cen
suur en de Scylla van mijn geweten. Als gevolg daarvan droeg mijn 
werk het stempel van onduidelijkheid en dubbelzinnigheid. Ik voelde mij 
steeds gehinderd bij het werk. Voortdurend was er de smaak van iets 
bitters, een ontevredenheid over mezelf. Het leek me dat ik minder deed 
dan waartoe ik in staat was. Heb ik me in mijn scheppend werk ooit vrij 
gevoeld? Geen ogenblik. 

Na de October Revolutie veranderde het maatschappelijke stelsel en 
tegelijkertijd de omstandigheden voor het werk van de schrijver. 

De eerste en belangrijkste van deze omstandigheden was, de radicale 
wijziging in de samenstelling en het aantal van onze lezers. 

Tegenwoordig hebben wij met millioenen mensen te maken, die zich 
na de Revolutie op de boeken hebben geworpen. Deze millioenen lezers 
hadden een enorme ervaring, veel groter, veel diepgaander en veel rijker 
dan de ervaring van de schijver zelf. Om aan de wensen van dit puliek te 
voldoen, moest men op een manier schrijven, die tegelijk eenvoudig, 
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serieus en waarachtig is. Er was geen sprake meer van onbetekenende 
onderwerpen. Om zijn lezers te behouden moest men het belangrijkste, het 
wezenlijkste, datgene wat het leven voor deze millioenen mensen bete~ 
kent, beschrijven, waarbij men niet kon steunen op dat wat wij in ons 
hoofd hadden, maar op het leven, op de actuele onderwerpen, die belang~ 
rijk waren voor het volk. In het land was een vorm van eigendom, de 
particuliere eigendom, vervangen door een andere vorm, de maatschappe~ 
lijke eigendom. Millioenei:l mensen moesten wennen aan het idee dat zij 
meester waren van een groot gemeenschappelijk bezit, zij moesten leren de 
reusachtige korenvelden van hun kolchozen, de gebouwen en woningen 
in de steden, de treinen en hotels, de wegen en de scholen, met dezelfde 
zorg te beheren als hun persoonlijke bezit. Dit leert men niet op slag. 
De Sowjet~schrijver, die deze veranderingen waarnam en er aan deelnam, 
beschreef de' zware strijd tegen de oude gevoelens bij de mensen, die op 
een nieuwe manier begonnen te leven en te werken. 

Het nieuwe leven baande zich een weg door de strijd, en onze boeken 
spraken steeds over strijd. Als hun onderwerpen de lezers boeiden, was 
dat omdat zij deze harde strijd tussen het oude en het nieuwe goed weer~ 
gaven. Zij maken een indruk van leven en optimisme omdat, bij ons, het 
nieuwe steeds zegeviert in de werkelijkheid, al is de overwinning niet 
altijd makkelijk. En terwijl wij zulke boeken schreven werden wij zelf 
meegesleept door ons onderwerp. 

Het gebeurde wel eens dat sommigen van onze schrijvers de theorie 
van "het ontbreken van het conflict" verkondigden, omdat bij ons het 
"goede" vervangen zou zijn door het "beste". Uit dit feit volgde volgens 
hen, dat er geen motief voor conflict zou zijn. De hele openbare mening 
in de Sowjet~Unie heeft zich tegen deze theorie gekeerd, die de schrijver 
van de waarheid afbrengt. En het conflict, de dramatische botsing, de 
strijd tussen het oude en het nieuwe bleven in de Sowjet~boeken in het 
middelpunt staan. Hierbij moet men opmerken, dat de stem van het pu
bliek, de echo's van de millioenen lezers die men verneemt door middel 
van brieven en van de kranten, en in de discussies op de lezersconferen~ 
ties die door de clubs en bibliotheken worden georganiseerd, nuttige cor~ 
recties aanbrengen in de beoordelingen van onze letterkundige critici. 

Vóór de Revolutie leek het leven vastgeroest. Zelfs de uiterlijke vor
men van dat leven veranderden zelden. Men kon 5~6 jaar uit een stad weg~ 
gaan en bij zijn terugkomst alles bij het oude vinden. Maar na de Revolu~ 
tie vond een stormachtige ontwikkeling plaats, alles veranderde van uiter
lijk en het kleinste hoekje van ons leven bergt talrijke uiterst interessante 
situaties in zich, die de schrijver boeien. 

Dit is de verklaring voor het feit, dat zoveel Sowjet-mensen gingen 
schrijven, die geen schrijvers van beroep zijn. In een rusthuis maakte ik 
onlangs kennis met een filosoof. een leraar aan een van onze instituten 
voor hoger onderwijs. In de loop van een gesprek vertelde hij: "Tot 
mijn 22ste jaar was ik een herder." Denk eens aan het wonderbaarlijke 
leven van die man, die op zijn 45ste jaar professor in de filosofie werd. 
En dat is geen "model-levensloop", maar een veel voorkomend feit in het 
land van de Sowjets. Het spreekt vanzelf dat de mensen trots zijn op hun 
leven, dat zij er over willen vertellen, zijn groei, zijn kracht en ontwikke
ling willen uitdrukken. 

Laten wij terugkeren tot mijn buitenlandse collega. Misschien zegt hii: 
"Allemaal goed en wel! Maar wat zou er gebeuren als een van uw 

schrijvers een boek wil schrijven, dat de superioriteit van het particulier 
bezit tegenover het maatschappelijk bezit bewijst, wanneer hij als held 
een voorstander van het oude, een vijand van het nieuwe wil nemen?" 
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A.ls er onder de Sowjet~schrijvers iemand zou zijn, die de terugkeer naar 
de vroegere tijd wil verkondigen, zou hij zich in een moeilijke situatie 
bevinden. Want zijn ideeën, die vijandig zouden zijn aan de algemene 
ontwikkeling van ons land en de wil van ons volk, zouden geen enkele 
weerklank vinden en door het volk veroordeeld worden. Hij zou geen 
lezers hebben. Maar als een Sowjet~schrijver willaten zien hoe een ,.par
ticulier bezitter" in onze Sowjet~omstandigheden geld bij elkaar tracht te 
schrapen om een kapitalist te worden, dan aarzelen de uitgeverijen niet 
om hem uit te geven en men lacht om de komische figuur. Twee uitste~ 
kende schrijvers, die niet meer in leven zijn, schreven in de jaren '30 een 
roman van dit soort, ,.Het gouden kalf" 1 ), die herhaaldelijk werd her
drukt. Het is een boeiende avonturenroman, vol met geheimzinnigheden, 
misdaden en fantastische voorstellingen. In dit boek zoeken mensen, die 
de mentaliteit van een bezitter hebben en er op uit zijn om zich te ver~ 
rijken, naar een verborgen schat. Zij vinden hem en bezitten plotseling 
bergen geld. Maar hier begint een tragi~comedie. Zij kunnen er niets meer 
mee doen. In onze maatschappij~orde kan men geen productiemiddelen 
kopen, men kan zijn kapitaal niet laten ,. vruchtdragen", men kan geen 
werk van een ander uitbuiten. Een grote som gelds, die iemand in handen 
valt, zal zich dus niet vermenigvuldigen, zal niet in kapitaal veranderen, 
Alles wat men er mee kan doen is, hem uitgeven om eten, drinken en 
de dagelijkse levensbehoeften te kopen. Daar zitten onze leerling~kapita~ 
listen, die gedwongen worden om records van . . . consumptie te breken. 
De lezer heeft schik om het verhaal van hun avonturen. En de schrijvers 
van het boek ook. Voor henzelf en voor de lezer hebben zij de macht 
van het geld onttroond. Hun gouden kalf is een kalf van blik. 

,.Maar," werpt mijn vragensteller weer tegen, ,.als uw schrijver melan~ 
choliek is, bezeten door de dood, als het Sowjet~stelsel hem niet bevalt, 
als hij verlangt naar onze kapitalistische levenswijze, wat dan? Bij ons 
geeft men ~omans van socialisten uit, die tegen ons stelsel zijn gericht. 
Waarom geven jullie niet dezelfde vrijheid aan jullie schrijvers, waarom 
laten jullie geen boeken gericht tegen jullie stelsel drukken?" 

Men kan natuurlijk opmerken, dat er een verschil is tussen de schrijver 
die het oude stelsel. dat onmachtig is om de meerderheid van de mensen 
geluk te verschaffen, bestrijdt en de schrijver die zich keert tegen het 
nieuwe stelsel. dat een gelukkig leven mogelijk maakt voor de grote meer~ 
derheid van de bevolking; de eerste wordt door zijn volk een progressief, 
en de tweede een reactionnair schrijver genoemd. 

Maar ik zal niet op deze manier antwoorden, omdat dit misschien 
weinig overtuigend is voor de mensen die een andere opvatting hebben 
dan ik. 

Ik zal dit antwoorden .. Sinds meer dan een derde eeuw leven en schrij~ 
ven wij in een land, dat absoluut nieuw, socialistisch is. Wij zijn aan onze 
manier van leven gewend en wij houden ervan, zoals sommige mensen in 
de kapitalistische landen van hun manier van leven houden. Verscheidene 
generaties van onze schrijvers zijn na de Revolutie geboren en hebben 
geen andere levenswijze gekend. Het zijn vurige patriotten. Ons leven 
is voor ons buitengewoon interessant; het ontwikkelt zich zo snel, zonder 
enige mogelijkheid tot stilstand en verveling, dat het zelfs niet bij ons op~ 
komt om naar een ander leven te verlangen. Bij ons zijn er en kunnen er 
geen schrijvers zijn, die vijandig staan tegenover ons maatschappelijk stel~ 
sel en ons volk. 

1) In het Nederlands uitgegeven onder de titel: ,.De dertien stoelen", 
door Tif en Petrow. 
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In de buitenlandse pers leest men dikwijls dat onze Staat druk op ons 
zou uitoefenen, dat hij ons werk zou leiden en daardoor de vrijheid van 
de Sowjet~kunst zou beknotten. Ja, wij krijgen raadgevingen van ons volk 

' en van zijn leiders, maar het zou werkelijk geen kwaad kunnen als alle 
kunstenaars dergelijke raad ontvingen. Waar bestaat deze uit? 

Toen onze schrijvers naar J. Stalin gingen en hem vroegen over welke 
onderwerpen en op welke manier zij moesten schrijven, antwoordde hij: 
"Schrijf de waarheid!" De leiders van onze Staat en het volk hebben 
steeds van ons de getrouwe en onverschrokken weergave van de werke~ 
lijkbeid verwacht, het vermogen om deze te onderkennen, om deze een 
juiste artistieke vorm te geven. Als een of ander boek, schild<>rij of com~ 
positie door de critiek slecht beoordeeld worden, stelt deze vooral de 
kloof in het licht tussen het werk en de werkelijkheid, elke tekortkoming 
in de waarheid. En de critiek op het formalisme? Men moet zich duide~ 
lijk voor ogen stellen waarom het in de steek laten van het realisme, het 
doen overwegen van een ingewikkelde, barokke, abstracte vorm onge~ 
wenst is voor onze kunst. 

Om het te begrijpen is het voldoende een blik te werpen op de litera~ 
tuurgeschiedenis van welk volk dan ook. Neem Frankrijk in· de tijd van 
Molière, toen er nfeuwe toeschouwers en lezers ...- de jonge bourgeoisie, 
de derde stand ...- op het toneel van de historie verschenen, en de adel, 
die genoegen schepte in ingewikkelde raffinementen, in alles waar Molière 
in zijn toneelstukken de draak mee stak, nog de wet voorschreef in de 
schouwburg en de dichtkunst. Zei men niet dat Molière vulgair, laag~bij~ 
de~gronds was? Maar onze tijd kent zelfs de naam van zijn beschuldigers 
niet meer, terwijl de stukken van Molière ons blijven boeien. 

Neem ook de Sowjet~Unie in de eerste helft van de 20ste eeuw. Mil~ 
lioenen mensen werden in een nieuw leven geboren. Zij zijn de meesters 
van het leven geworden, scheppen hun cultuur, hun literatuur. Kan men 
hun toespreken in de gekunstelde taal van de decadenten aan het eind 
van de 19de eeuw? Zou men zich later de schrijvers herinneren, die in 
deze tijd zouden terugkeren tot de woord~acrobatie? 

Men hoeft geen communist te zijn om deze vraag ontkennend te beant~ 
1'Xlorden; daarvoor is gezond verstand voldoende. 

Daar wij millioenen lezers hebben is de oplage van onze boeken enorm. 
Een jaar geleden publiceerde het tijdschrift "Nowy Mir" een lijstje cijfers 
van de oplagen, die onze letterkundige werken de laatste 35 jaar bereikt 
hebben. Ik hoor niet tot de groep van de meest gelezen, de meest popu~ 
laire schrijvers. V ergeleken met de andere is de oplage van mijn boeken 
zeer bescheiden. Maar toch zijn mijn boeken in 25 jaar 89 maal gedrukt in 
een oplage van 1.306.000 exemplaren. 

Zó groot is het publiek van de Sowj'et~schrijver. Onze lezer onder:
scheidt zich van de lezer vóór de Revolutie niet alleen door het aantal, 
maar ook door de kwaliteit. Hij is een mens met een nieuwe moraal, met 
een grote gezichtskring. Hij heeft veel ervaring en verlangt dat het boek 
in elk opzicht op de hoogte van zijn verwachtingen, van zijn levenskennis 
is. Om hem te bevredigen streven wij onophoudelijk naar zuiverheid en 
eenvoud van de taal, naar diepte en actualiteit van de inhoud. 

Als onze schrijvers en musici met verwarde en troebele werken zouden 
aankomen, zou het publiek eenvoudig ophouden met hen te lezen of naar 
hen te gaan luisteren. Dat was op een zeker ogenblik het geval met de 
muziek van Sjostakowitsj. In de periode waarin de componist zich overgaf 
aan onvruchtbare en forrueie experimenten verliet het publiek de concert~ 
zalen. Hetzelfde gebeurde met enkele niet~geslaagde boeken. Men kocht 
deze niet meer. 
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Op deze wijze is het volk onze voornaamste rechter en criticus. Zijn 
critiek is verstandig, zijn eisen zijn gezond. De schrijvers, kunstenaars en 
componisten in de Sowjet~Unie kunnen niet nalaten daar rekening mee 
te houden. Bovendien zijn wij een deel van het volk, wij denken en leven 
zoals het volk denkt en keft. 

Als men een juist begrip van de situatie van de kunstenaar in ons land 
wil hebben, moet men niet vergeten dat elk maatschappelijk stelsel ge
determineerd wordt door een economische wet, die er aan ten grondslag 
ligt. Vanaf de eerste dagen van de Revolutie kwam de fundamentele ec~ 
nomische wet van ons maatschappelijk stelsel tot uitdrukking in alle be
sluiten van onze regering. Deze wet geeft weer, dat onze productie ernaar 
streeft om zoveel mogelijk de groeiende materiële en culturele behoeften 
van onze maatschappij te bevredigen. Dat is het doel waarvoor wij bou
wen, waarvoor wij produceren, waarvoor wij scheppen. En dat is ook 
het doel waarvoor wij onze boeken schrijven. 

Dit is de wet van ons leven. Ze is ons even noodzakelijk en vertrouwd 
geworden als de lucht die wij inademen. Kan men zeggen dat iemand niet 
vrij is omdat hij moet ademen? Hetzelfde geldt voor de uitoefening van 
een maatschappelijke functie, die voor ons even eenvoudig en noodzake
lijk is geworden als. de ademhaling, en waarvan men niet kan zeggen dat 
zij onze vrijheid beknot. Wij schrijven voor levende mensen, die geschie
denis maken, en daarin ligt onze roeping, daarop richt· zich onze wil, ons 
talent en ons verstand. 

Gewoonlijk begrijpen onze buitenlandse collega's niet dat wij er genoe
gen mee nemen om hevig gecritiseerd te worden en dat wij daarna in het 
openbaar onze fouten inzien. Men sprak over hypnose, angst, kudde
instinct en wat al niet meer. En toch gaat het om iets heel eenvoudigs en 
zeer diepgaands, iets dat doordringt tot de diepte van het menselijk he~ 
wustzijn. 

Een schriï'ver heeft een boek geschreven. hij is er heel tevreden over. 
En plotseling komt een scherpe, heftige critiek. In het begin krijgt hij 
een schok. Hij lijdt eronder, maar hij tracht het te begrijpen. Wat is er 
gebeurd? Hij heeft zichzelf tekort gedaan, hij heeft zijn talent verraden, 
hij heeft een werk geschreven dat nie~ beantwoordt aan de verlangens van 
het volk, dat niet zijn maatschappelijke functie vervult. Het misvormde 
de werkelijkheid of gaf een verkeerde verklaring voor de feiten. Kortom, 
het werk was niet geslaagd, en in de vorm waarin de schrijver het had 
gepubliceerd voldeed het niet aan de behoeften van onze maatschappij. 

Op dat ogenblik kan de schrijver twee dingen doen. Hij kan zich af
scheiden van het volk, zich isoleren, zeggen dat hij gelijk heeft en dat het 
hele volk het bij het verkeerde eind heeft. Als hijl dat doet kan hij zich 
niet verder ontwikkelen. Hij sluit zich op in zijn zelfgenoegzaamheid, 
blijft ronddolen in het duister van zijn oppositie tegen zijn volk, tegen 
zijn kameraden en zijn eigen geweten. Maar de veeleisende en hooÇJ
staande critiek van ons volk heeft ons geleerd, vertrouwen in onze krach
ten te hebben en van onszelf het maximum van wat wij kunnen geven te 
verlangen. Als wij door het collectieve oordeel gecritiseerd worden, zijn 
wij al zó gewend om diepgaand in onszelf te schouwen, dat wij de juist
heid van deze critiek wel moeten inzien. De schrijver die de stem van 
zijn volk en van zijn geweten in zich verstikt is tot een klagelijk bestaan 
veroordeeld. Dat is het lot van de lafaard. 

De tweede mogelijkheid is, moedig te erkennen dat men er inderdaad 
niet in geslaagd is het maximum te geven, dat men het doel gemist heeft 
en dat het gevolg daarvan een slecht werk is. Zodra men dit heeft in
gezien, d.w.z. zodra het eigen oordeel steunt op het criterium van d~> 
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maatschappelijke rede en van het eigen geweten, . voelt men zich onmid~ 
dellijk meer op zijn gemak omdat men zich bewust is van een grote kracht 
Een fout erkennen betekent in feite dat men sterker is dan die fout, dat 
men voldoende scheppend vermogen heeft om nog eens alles ter hand 
te nemen en het beter te doen. Dat is de reden waarom men bij ons zijn 
fouten erkent en nieuwe, betere werken schrijft. 

De grote Sowjet~schrijver Alexander Fadejew schreef een prachtige 
roman over de Vaderlandse Oorlog, .. De Jonge Garde"; maar deze roman 
had enkele zwakheden en gaf een onjuist beeld van de activiteit van een 
van zijn hoofdfiguren, die werkelijk hebben geleefd. De critiek wees de 
schrijver op deze gebreken. Alexander Fadejew werkte opnieuw aan zijn 
roman en verbeterde de fouten. 

De talentrijke schrijver Valentin Katajew publiceerde een grote roman 
over het leven in Odessa onder de fascistische bezetting. Er waren enkele 
mislukte, verkeerde pagina's tussen andere, die briljant waren. Twee jaar 
lang verbeterde, bewerkte Katajew zijn roman en deed hem opnieuw uit~ 
geven. 

Wat mij betreft, ik heb practisch mijn roman .. Hydrocentrale", die in 
1930 werd gepubliceerd en in de jaren na de oorlog tientallen keren werd 
herdrukt, in 1948 herschreven. • 

Misschien schrijven wij ieder voor zich minder nieuwe boeken dan onze 
buitenlandse collega's, maar wij besteden daardoor ook veel meer aan~ 
dacht aan een reeds geschreven boek, dat zich in de loop van de tijd, met 
ons leven en onze ervaring verrijkt. 

Zijn de Sowjet~schrijvers vrij in hun scheppend werk? Een ding weet 
ik zeker: pas na de Revolutie zijn wij als kunstenaars werkelijk vrij ge~ 
worden. Zo heb ik geleerd om de belangrijke rol van de schrijver te be~ 
grijpen, om deze te vervullen met die volkomen vrijheid van keuze, met 
die vertrouwenwekkende steun van het publiek, met dat bemoedigende 
gevoel van zich nuttig te weten, die elke ktmstenaar, elk scheppend mens 
het recht geeft op een rustig geweten en de waardering van zijn volk. 

MARIETTA SJAGINIAN 
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Boekbespreking 

GORKI: ONDER DE LEVENDEN 

Een dichter is degeen die in de kl'assenstrijd 
Zij14 vlam gpeft aan het arsenaal van 't proletariaat 

(Majakowski) 

vooR iemand die Gorki nog riiet kent, moeten deze verhalen - in een 
prachtige vertaling van Wils Huisman ·en verlucht door zeer goede 

pentekeningen van EI. De Roode 1 ) - een openbaring zijn. Er is geen 
andere schrijver, die zo voortdurend heeft geput uit de rijke en goede 
schatkamer van het menselijk hart. 

Vertrouwen in de vertrapte en dikwijls door de omstandigheden mis
vormde mens, een onverwoestbaar geloof in zijn mogelijkheden - dat is 
het kenmer~ van het hele werk van Gorki, vanaf zijn vroegste verhalen, 
De kluizenaar (in deze bundel op een na het laatste} en De ·oude lzergilj, 
tot en met zijn latere romans en leidinggevende essays. In de tijd dat hij 
op zoek was naar een weg, toen hij zichzelf nog niet als een schrijver 
durfde te beschouwen (want daarvoor moest men alle geheimen van het 
menselijk hart kennen, meende hij), schreef hij reeds in De kluizenaar: 

Niemand is ooit een heel leven slecht, soms heeft ook een slecht 
mens recht op een prijzend woord. Een mens is geen steen en zelfs 
een steen verandert op den duur. 

En in De oude lzergilj, waarin het prachtige sprookje van het brandende 
hart van Danko 2 ) is opgenomen, is de grootste straf voor "de zoon van 
de adelaar", de harteloze egoïst, dat er geen plaats meer voor hem is 
onder de mensen. , 

Met elke vezel van zijn eigen hart was Gorki met de mensen verbon
den, met hun geluk en verdriet, hun verwachting en overwinning. Gorki's 
romantiek is niet het geloof "in iets dat boven de realiteit uitgaat", zoals 
Dr. Proost in zijn biografie over Gorki schrijft, maar een geloof in de 
grootheid van de menselijke natuur die de beperkingen van het kapita
lisme zal doorbreken, d.w.z. een diep gevoel voor de zich ontwikkelende, 
revolutionnaire werkelijkheid. In dat teken staan zijn Sprookjes der wer
kelijkheid, waarvan er hier een zestal zijn opgenomen. Uit Het doel is 
bereikt, het verhaal van ·een jonge Italiaanse arbeider, die deelgenomen 
had aan het graafwerk voor de Simpion tunnel, waaraan zijn vader was 
bezweken, citeren wij: 

1) 0 n d e r d e 1 e v en de n, verhalen door Maksim Gorkij, v. Loghum 
Slaterus, f8.75. (Het laatste verhaal De clown werd door Theun de 
Vries vertaald.) 

2) "Wat kan ik voor de mensen doen?" riep Dan,ko boven de donder 
uit. En plotseling scheurde hij met beide handen zijn borst open, rukte er 
zijn hart uit en hief dit hoog boven zijn hoofd. Het hart straalde helder als 
de zon, ja, nog helderder dan de zon, en heel het bos verstomde toen het 
door de fakkel van mensenliefde beschenen werd ... 
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. . . . . . de kleine mens is een onoverwinnelijke macht, wanneer hij 
wil werken. 

Ik ging naar zijn graf, stampte met mijn voet op de grond en zei, 
zoals hij me dat gevraagd had: 

"Vader!" zei ik, "we heb'ben het doel bereikt! De mensen hebben 
overwonnen. Het doel is bereikt, vader!" 

"Het leven verlangt licht en waarheid," schreef Gorki, toen hij tegen 
de symbolisten optrad, "het heeft geen behoe1te aan lelijke schilderijen, 
aan nerveus~ziekelijke gedichten zonder enige sociale betekenis, die on~ 
roetelijk ver staan van echte kunst." (Aangehaald door Dr. K. F. Proost 
in Maxim Gorki, Van Loghum Slaterus, 1952.) Gorki bràcht licht en 
waarheid, hij was een werkelijke "ingenieur van de ziel", die de toekomst 
zag in het heden, die zijn grote talent in dienst stelde van de mensheid. 
Wij denken hierbij aan het Grafschrift voor Gorki van Bertcilt Brecht, 
in 1936: 

Hier ligt 
De gezant uit de hongerwijken 
De kroniekschrijver van de pijn en de nood 
En de overwinningen van het voLk 
Hij die de universiteit van de landwegen afliep 
De laaggeborene 
Die het stelsel van hoog en laag hielp afschaffen 
De leraar van het volk 
Door het volk onderwezen 

· In Onder de levenden zijn twaalf verhalen gebundeld, die stuk voor stuk 
onvergankelijk.zijn. Wij wensen Van Loghum Slaterus geluk met deze 
schitterende uitgave! 

S: P. 

UIT HET RIJK 

DER DUIZEND EILANDEN 

IN de jaargangen van Politiek en Cultuur i.s regelmatig aandacht besteed 
aan het koloniale vraagstuk en in het bijzonder aan de politieke vraag

stukken van de Indonesische bevrijdingsstrijd. 
Het boekje "Uit het rijk der duizend eilanden" van de hand van Joop 

Wolff *), die deel uitmaakte van een EVC-delegatie, welke in 1952 het 
congres van de Indonesische vakcentrale, de SOBSI, bezocht, brengt. ons 
dé levende en veelzijdige werkelijkheid van deze strijd. Op populaire wijze, 
en in een stijl die direct doordringt tot de lezer, vertelt J. Wolff over de 
de indrukken die men van het volk en van zijn strijd krijgt. 

Hij ontmoet arbeiders en boeren, burgemeesters van steden en vooraan
staande politici. Hij bezoekt dessa's en de olievelden op Sumatra, spreekt 
met directies en arbeiders. -

*) Joop Wolff: "Uit het rijk der duizend eilanden", Pega.sus 1954, f 2.50. 
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Wij lezen over de wegkwijnende inheemse industrie, de kretek (kruid· 
nagel sigarettenfabrieken) en batikerijen. Maar het meest treffende zijn 
de indrukken die men van het volk krijgt en zijn strijd. 

In het meer dan 3 eeuwen openlijk door de Nederlandse imperialisten 
onderdrukte land, waar geen enkele organisatie, hoe gematigd ook, de kans 
kreeg zich te ontwikkelen, omdat deze stelselmatig vervolgd werden door 
do koloniale overheersers, bestaan nu grote vakorganisaties, boerenbonden, 
culturele-, jeugd en vrouwenorganisaties. 

Deze organisaties getuigen ervan, dat alle lagen van de bevolking door 
de strijd voor onafhankelijkheid in beroering zijn gekomen. 

Van deze mensen en hun strijd en de bijzonderheden van hun levenswijze 
verhaalt dit boekje. 

De trein die de Hollandse bezoekers door Java rijdt, is uitsluitend be
mand met leden van de SOBSI. Dit heeft de vakbond afgedwongen. Op 
de stations wordt overal gestopt, en er staan massa's mensen om een 
glimpje van dit bezoek van vrienden uit Holland op te vangen. De mee. 
tings die er gehouden worden, brengen het tijdschema in de war. Het zijn 
gedeelten uit dit werkje die het hart verwarmen. 

Een bezoek aan een dessa op Sumatra, waar Javanen wonen wier voor
ouders tijdens de Poenale Sanctie werden gedwongen om slavenarbeid te 
verrichten op Sumatra, leert ons dat ook de eenvoudige dessa-bewoners, 
die grotendeels analphabeet zijn, ervaringen in de strijd hebben opgedaan. 

De SOESI-bestuurder spreekt de vergadering toe en zegt: 
"Deze Nederlanders zijn onze vrienden. Accoord?" "Accoord!" ant

woordt de vergadering. 

"Zij komen niet v:an de Nederlandse ondernemers hè?" roept een oude 
boer. "Nee, ze komen namens de Nederlandse arbeiders/' Er wordt niet 
geklapt. Als de vergadering het er· mee eens is, roept iedereen: "J ééé -
Ja". De bijeenkomst heeft het karakter van een persoonlijk gesprek. 

Aangrijpend is de beschrijving van het z.g. Minus-gebied Wonosari, 
waar de grond uitgemergeld is en de bevolking lijdt aan gebrek aan wa.. 
ter, en velen sterven aan hongeroedeem. Het zijn schrikbeelden van ~ 
koloniale erfenis en de koloniale uitbuiting van dit rijke land, welke ver. 
der gaat ondanks de z.g. souvereiniteitsoverdracht door Nederland. 

Het land is rijk aan natuurschatten, maar de mensen hongeren, terwijl 
millioenen guldens nog steeds in de zakken vloeien van de Nederlandse 
imperialisten. 

Het boekje van J. Wolff geeft een scherpe kijk op de toestanden en de 
problemen van de onafhankelijkheidsstrijd van het Indonesische volk. Het 
is een appèL aan het solidariteitsgevoel van de Nederlandse arbeiders
klasse en alle progressieve Nederlanders, om deze gerechtvaardigde strijd 
te ondersteunen, hetgeen tegelijkertijd in het belang is van de strijd van 
ons eigen volk voor nationale onafhankelijkheid, vrede en welvaart. 

Het boekje dat 140 blz. omvat, is goed verzorgd met een fleurige plastic 
emslag in kleuren en foto's. Het is geïllustreerd met een aantal interessan. 
te ter plaatse genomen foto's, die nog niet eerder in ons land gepubliceerd 
zijn. 

Op bl:?J. 49 is een storende fout geslopen doordat de woorden "op Java" 
zijn weggelaten, waardoor men geen juist beeld krijgt van de cijfers die ge. 
r<oemd worden. 

Het is een boekje dat ieder moet lezen, die iets te weten wil komen of 
sympathie voelt met de strijd van het Indonesische volk. 

A.A. 

118 



I I 

OVERZICHT SCDII..DEBS 17e EEUW 

De Gouden Eeuw, ingeleid door W. Enzinck. (Uitg. 

Heinemann, Den Haag.) 

DIT boekje uit de Apollione reeks laat ons de Nedel'Landse schilderkunst 
uit de Gouden Eeuw zien. Voordat we het boek zelf bespreken een 

paar woorden over het speciale belang dat deze schilderkunst voor ons, 
Nederlandse communisten, heeft. 

Hoe duidelijker en waarachtiger iemand zijn gevoelens herkent in een 
kunstwerk, des te mooier zal hij het vinden. Dat betekent niet, dat we 
niet tot op zekere hoogte objectief kunnen oordelen over kunst;, maar 
ieder heeft zijn eigen voorliefdes. Wat voor een individu geldt op <dit ge
bied, geldt ook min of meer voor een klasse; ook een klasse wil zichzelf 
terugvinden inde kunst en heeft daardoor e'en speciale voorkeur. Wanneer 
die behoefte om zich te willen herkennen tot in het ongerijmde zou wor
den volgehouden, zou dit voor het individu betekenen, dat hij alleen zijn eigen 
werk mooi zou vinden en voor een klasse, dat hij slechts zou houden van 
kunst, die door hem zelf was voortgebracht. Dat is natuurlijk onzin. Wie 
de :riweite neemt over geschiedenis in het ,algemeen en over kunstgeschied
nis in het bijzonder te lezen, zal de ongewone vormentaal gaan verstaan 
en ook de kunstuitingen uit het verl,eden gaan begrijpen en waarderen. 

Doordat de schilderkunst uit de Gouden Eeuw door en door Nederlands 
is en we allemaal iets van de 17e eeuw, die de grondslag legde voor ons 
nationaal bestaan, afweten, is deze kunst voor ons makkelijker te begrij
pen dan die uit andere landen of vroeger tijden. Dat is een groot geluk, 
want er valt voor ons zeer veel in te waarderen. Ten eerste, omdat wij ons 
opnieuw bewust zijn geworden van de waarde van ons land en onze cul
tuur, en de Gouden Eeuwers, zij het misschien minder doordacht, even 
trots op Nederland en zijn beschaving waren. Ten tweede, omdat hun kunst 
blijk geeft van een apvechte levensvreugde en de schilders zich niet be
paalden tot hun eigen persoonlijke gevoelentjes, maar zich onbewust ge
dragen wisten doorde opkomst en de overwinning van hun klasse. Dit gaf 
hun de moed het leven uit te beelden zoals het is. Zo'n realisme is ict.s 
waar de arbeidersklasse en allen, die zich daarmee ver'bonden voelen, be
hoefte aan hebben. De arbeidersklasse is immers ook een klasse in op
komst en heeft in vele landen de overwinning al behaald. 

Nu iets over het boek zelf. De ver~amelde reproducties zijn wel represen
tatief. Het is alleen jammer dat op het landschap te weinig nadruk wordt 
gelegd. Hercules Beghers en Jan van Goyen ontbreken dan ook. De stil
levenschilders zijn helemaal niet vertegenwoordigd. De zwart-wit repro
ducties zijn net wat we voor de prijs (f 2.95) verwachtten. De kleurrepro
ducties (11 stuks) zijn wat flets en goedkoop uitgevallen. 

Het karakter van de schilderkunst in de Gouden Eeuw wordt in de in
leiding van W. Enzinck goed omschreven. Aan een werkelijke preciese 
verklaring van de zo plotselinge bloei is hij niet toe gekomen. Hij zegt iets 
over de geweldige economische voorspoed - van een kleine groep burgers 
wel te verstaan - maar over de ontzettende armoede, wa,arin ook dik
wijls de schilders verkeerden, wordt gezwegen. Het werkje is voorzien van 
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een lijstje bijzonderheden over elk der gereproduceerde schilders. Het is 
jammer, dat, naast de goede karakteristieken, slechts bij enkelen hun af. 
komst, levensomstandigheden e.d. vermeld zijn. 

Ondanks deze bezwaren kunnen we toch dit boekj'e aanbevelen, omdat 
het 't enige in het Nederlands gestelde overzicht geeft voor een dergelijke 
prijs. 

M.S. 

Rembrandt (1606-1669) -Boerenfamilie. 
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nieuw! 

Wij ontvingen een ni~>uwe voorraad 
werken in de Duitse taal op het gebied 
van het wetenschappelijk socialisme. 

uit onze uitgebreide voorraad 
noemen wij: 

Marx, Engels, lenin, StaJin ZUR DEUTSCHEN GESCHICHTE 
Band I Von der Frühzeit bis zum 18. 
Jahrhundert. Deze uitgav~>vanallehistorische 
geschriften van de vier grore theoretici van 
het Marxisme verschijnt in drie delen. 
Band I 783 blz. luxe-uitgave f. 10.-

Marx-Engels, DIE DEUTSCHE IDEOLOGIE 
664 blz. gebouden f. 7.25 

Marx-Engels, DIE HEILIGE FAMILIE UNO ANDERE 
PHILOSOPHISHE FRÜHSCHRIFTEN 
407 blz. gebonden f. 4.-

Karl Marx, HERR VOGT 
4::8 blz. gebonden f. 5.25 

Fr. Engels, ANTI-DÜHRING 
529 blz. gebonden f. 5.75 

Fr. Engels, DIALEKTIK DER NATUR 
451 blz. gebonden f. 5.50 

W. I. Lenin, AUSGEWÄHL TE WERKE 
Uitgave van 2000 blz. in twee luxe -banden 
in kunstleer, groot formaat 

Tezamen f. 17.50 

J. Stalln, FRAGEN DES LENINISMUS 
740 blz. f. 6.75 

Al deze werken zijn uitgaven van Dietz-Verlag Berlijn. 
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·-c: 
Uit het rijk der duizend eilanden 

door Joop W olff 

f. 2,50 
139 blz. 

16 Fotopagina's 
op kunstdrukpapier 

smaakvolle, 
geplasticeerde band 

joop Wolff, die als lid van eN 

vakverenigingsdelegatie een rei. 
van enige maanden door Indonesi 
maakte, vertelt in dit boek 
boezende wijze van zijn er.,;•arzn~e~ 

V oor wie iets weten wil over 
machtige rijk der duizend eilan 
den, is dit boek onontbeerlijk. Hefe 
geeft echter niet alleen nieuwe, i 
Nederland nog onbekende feiteil 
het is ook een pleidooi voor d~e 
vriendschap tussen de volkere 
van Nederland en Indonesië in dl I 
strijd tegen hun 
lijke vijanden. 
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9de JAARGANG (Nieuwe reeks) No. 3 MAART l954 

Politiela 
en Cultuur 

Maandblad gewijd aan dP theorie en practijk van het marxisme·leninisme 
onder Ieiding van ,het Partijbestuur der C.P,N. 

De rol van de CoJDJDunistis~he 

Partij 

in de Nederlandse politiek 

HET behoeft geen ibetoog dat de verkiezingen voor de Provin
ciale Staten in April a.s. meer dan provinciale betekenis 

hebben, dat zij grate invloed hebben op de politieke kraeh.tsver
houdingen in landelijke maatstaf. 

Uit de :publicaties in ,De Waa:rheid" is onze lezers zonder 
twijfel bekend hoe aan de vooravond van deze verkiezingen de 
K.V.P. onder leiiding van Romme druk op de P.v.d.A. uitoefent. 

VoLgens de gebruikelijke methode van de ,katholieke poli
tiek", speelt zicth aan de oppervla1kte de strijd af in de ,1geeste
lijke sfeer". 

Romme verklaart met ten hemel geslagen ogen dat de P.v.d.A. 
een ,onzuiver element" is in het politieke leven. 

Als men zijn ibetoog over dit onderwerp in de Partijraad van 
de K.V.P. tot materieel-tastbare waa:rden herleidt, betekent dit 
dat hij de P.v.d.A. verwijt in haar propaganda van godsdienstige 
camouflage gebruik te maken, hetgeen thij als oneerlijke concur
rentie met de confessionele partijen beschouwt. 

A:m deze oneerlijke concurrentie sclhrijft Romme de stemmen
winst toe die de P.v.d.A. bij de Tweede Kamer-verkiezingen in 
1952 ten koste van de K.V.P. wist te behalen. 

Hij verbee1dt zich nu die katholieke stemmen terug te kunnen 
winnen, of er althans niet no:g meer te verliezen, door de 
P.v.d.A. te dwingen ,klare wijn" te scihenken inzake ihaar al of 
niet godsdienstige grondsla!g. 

De leiders van de P.v.d.A. nemen tegenover de aanval van 
Romme een terugwijkende houding aan. 

Zij betogen orp.nieuw dat hun partij geen eensgezinde ideologi
sche grondsla!g bezit en dat de drie ,geestelijke stromingen", ihet 
vrijzinntg-protestantisme, het katholicisme en het humanisme, in 
haar rijen een ,1gesprek-centrum" vormen en samenwerken tot 
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verwezenlijking van de staatskundige verlangens van die partij. 
Daarbij gaan zij van ,,gemeenschappelijke zedelijke normen" 

uit, die zeer troebel zijn en evenmin de opwekkende eigenschap
pen van wijn bezitten. 

Op zichzelf schijnt dit geestelijke dispuut van weinig belang. 
Heinrich Heine schreef eens een weer,galoos vers over een 

dergelijk dispuut tussen een rabbi en een monnik, waarbij hij tot 
de conclusie kwam ,dasz sie aile beide stincken". 

Men zou er in dit geval net zo over kunnen denken, ware het 
niet dat hier opnieuw de !eiders van de P.v.d.A. als helpers van 
Romme optreden doordat zij voor het volk het reactionnaire 
kanikter, het klasse-karakter en de concrete politieke en econo
mische inhoud van het offensief van Rom me -verhullen. 

Het is immers oud en bekend dat de K.V.P., en Romme per
soonlijk, gei'nspireerrl worden door de R.K. Ke11k en het Vaticaan. 

Het is eveneens bekend welk een heterogene organisatie de 
P.v.d.A. is. Zij was dit ook reeds in 1945 toen, naar Romme in 
zijn boekje ,~atholieke politiek" schrijft, het gevaar bestond 
dat ,de lonen in de hoo.gte zouden vliegen". Zij was dit ook in 
1948 toen haar medewerking vereist werd om de Amerikaanse 
greep op Nederland door middel van het Marshall-plan en het 
Atlantische Pact te verstevigen. Zij was het zelfs nog in 1952, 
toen Romme voor de verkiezingen Drees en zijn partij alles- wat 
goed is wenste omdat Drees met een zak vol wapenorders uit 
Amerika teruggekomen was en bereid was om de herbewapening 
der Duitse Nazi's, de E.D.G. er door te drijven. 

Men vraagt zich af waarom Romme thans opeens ontdekt dat 
de ziel van de P.v.d.A. niet vlekkeloos zuiver is? 

Waarom hij thans, voor het eerst sinds de oorlog, de katholieke 
P.v.d.A.-kiezers voor de gewetensvraag stelt om hen te bewegen 
de' K.V.P. opnieuw te steunen? 

Is de P.v.d.A. veranderd? Neen. De economische toestand is 
veranderd. 

E>ndanks aile wapenproductie en militarisatie, en juist daar
door, nemen de crisisverschijnselen in de kapitalistische wereld 
toe. Vooral nu de crisis in de Verenigde Staten, de citadel van 
het wereldkapitaal, onrustbarende vormen heeft aangenomen. 

De grote kapitalisten, wier belangen Romme onder de dekking 
van religieuse camouflage client, voelen hun topwinsten be
dreigd. En voor hen is er altijd maar een weg om die topwinsten 
te beschermen en zo mogelijk nog te verhogen, nl. de verscherpte 
uitbuiting van de arbeidersklasse. 

Zij voe]en hun politieke macht bedreigd. Want de economische 
· teruggang heeft onvermijdelijk politieke gevolgen; radicalisering 
van de arbeiders en de middengroepen, van de arme plattelands
bevolking. 

Ook hiervoor kent het ~grote kapitaal maar een medicijn: reac
tie, kneveling en intimidatie van de werkende massa. 

Wij gaan nu hierop niet dieper in, omdat in ons tijdschrift 
hierover reeds uitvoeriger is geschreven en wij laten ook de 
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algemene ontwikkeling op wereldschaal buiten beschouwing; de 
. toeneming van de kracht van het kamp van het socialisme en de 
vrede, de achteruitgang en de tweespalt van het imperialistische 
kamp. · 

Ofschoon deze laatste factoren een eerste plaats innemen, niet 
in het minst bij de orientering van het Neder1andse grate 
kapitaal. 

Dat zit er aohter het offensief van Romme. Het richt zich 
allereerst tegen de arbe1dersklasse en tegen de andere lagen van 
de werkende bevolkjng met het doel deze te intimideren, terug 
te dringen, van verzet tegen de aanval van het grate kapitaal 
op hun levenspeil af te schrikken. 

Het richt zich tegen alle democratische en vooruitstrevende 
Nederlanders, met het doel hen rijp te maken voor verdere 
afbraak van hun vrijheid, van hun politieke rechten en van de 
gewetensvrijheid. 

Het richt zich tegen de groeiende vredeswil onder de Neder~ 
landse bevolking, tegen de opleving van het nationale bewust
zijn zoals dat rand de kwestie van de vijfde Mei en bij het toe~ 
nemende protest tegen de EDG tot uiting komt, :p1et het doel de 
oorlo.gspolitiek verder te verscherpen. 

Hieruit vo1gt dat de voornaamste inzet van de verkiezings
strijd, evenals van de politieke en economische strijd in het 
algemeen, het terugslaan van het offensief van Romme is. 

Hier ligt de naastbijliggende taak van de Nederlandse arbei~ 
dersklasse, van de democratische massa's. 

Hun hierbij vooraan te gaan en leid1ng te geven, dat is de taak 
van de Communistische Partij. 

Wie voor de strijd tegen Romme op de P.v.d.A. hoopt, komt 
bedro.g~n uit. 

De P.v.d.A. leent er zioh voor om Romme's spel mee te spelen 
en de strijd tot het ,geestelijk" terrein te beperken, waar hij 
voor de ,grate massa niet te volgen is. Hij verbergt de diepere 
economische en politieke gronden van Romme's offensief. 

Waarom doet zij dit? 
Omdat zij de volksmassa meer vreest dan Romme. 
Zij wil die massa .er het liefst buiten houden, zij kent maar 

een gevaar, nl. dat de massa van socialisten en communisten 
gemeenschappelijk tot de tegenaanval tegen Romme zullen over
gaan en hun onderlinge verdeeldhe1d zullen overwinnen. 

De leiding van de P.v.d.A. ontwijkt Romme's aanvallen en 
krabbelt er zoveel mogelijk voor terug, omdat zij vast van plan 
is voor hem te capituleren. 

Een voorbeeld daarvan hebben wij in 1952 .gezien. ,Schenk 
Drees uw vertrouwen", riepen de aanplakbiljetten de Neder-
landers toe. · 

Toen een 'grater aantal dan tevoren dit ,gedaan had, toen daar
bij oak velen waren die zich van Romme hadden afgekeerd, gaf 
de leiding van de P.v.d.A. aan Romme terug wat zijn eigen 
kiezers hem ontnomen hadden. 
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De verliezer Romme werd kabinetsformateur. De winnende 
P.v.d.A. nam in de nieuwe re.gering genoegen met minder :inr 
vloed dan in de vorige; zij schonk in het winnende kabinet de 
verliezende K.V.P. meer invloed dan in ihet vorige. 

Ook thans levert de P.v.d.A.-leiding maar een scihijngevecht 
tegen Romme. Hoe de ve~:kiezingsuitslag voor haar ook moge 
uitvallen, zij zal ermee door.gaan Romme's ,katholietke politiek" 
slaafs te dienen. 

Wie meent tegen Romme's offensief te kunnen optornen door 
de P.v.d.A. te steunen, ,zal onvermijdeijlk nog erger bedro1gen 
worden dan in 1952. 

De C.P.N. is de enige kraciht die in staat is paal en pe~k te 
stellen aan de zwarte reactie van Romme. 

De en1ge manier om het levenspeil en de vrijheid van het 
volk te verdedigen i_q de versterkin:g van de positie van de C.P.N. 

Natuurlijk hebben wij hier de smalende te.genwerping te ver
wachten van !hen die oppervlakkig redeneren, of op de opper-
vlakkigheid van anderen speculeren. ' 

Zij zullen het grote stemmenaantal van de P.v.d.A. en van de 
K.V.P. ver,gelijken met het zoveel geringere aantal van de 
C.P.N. en ons met de regels van Bartjes v66r-rekenen dat de 
C.P.N. maar weinig invloed op de gang van zaken kan uitoefenen. 

Wie dit doet, miskent de rol van de Communistische Partij in 
de Nederlandse politieke verhou:dingen. 

Vergelijkingen ,g&an altijd mank, dat weten wij. Maar tocih 
zijn zij soms onmisbaar om, hoe mank dan ook, ingewikkeLde 
dingen duidelijk te maken. 

Neem bijvoorbeeld een Lichter, breed en groot gebouwd en 
diep geladen. 

Hoe zal men die in de gewenste richting verplaatsen? Probeer 
het eens met blazen of met duwen, desnoods met ,bomen" en 
het zal u niet gelukken. 

Maar zet er een sleepboot voor, veel kleiner van omvang maar 
met een machtige motor uitgerust, met een bemanning die ken
nis heeft van navigatie en die tegen moeilijkheden is opgewas
sen, en de sleep komt vooruit. Zij komt desnoods ook vooruit 
wanneer er slec:hts een kleine sleepboot achter wol'dt geplaatst 
die de lichter een krachtige duw .geeft op de plek waarvoor 
scihippers meestal een minder nette uitdrukking plegen te 
gebruiken. 

Hoe krachtiger de sleepboot, hoe sneller de last voorwaarts 
komt. 

Het minste wat wij hiermee bewijzen willen, is dater verschil 
is tussen politieke partijen, zoals er verscihil is tussen boten. De 
Communistische Partij is geen pa~rtij als een andere. 

N emen wij vooreerst haar geestelijke ,grondslagen. De confes
sionele partijen, en ook de V.V.D. en de P.v.d.A., berusten op 
een .godsdienstige ideologie die, of zij katholiek of protestant is, 
in wezen versleten en a:£geleefd, en verre ten achter is bij de 
hoge vlucht die de wetenschappelijke leer van de kennis in onze 
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tijd heeft .genomen. Ook het zogenaamde humanisme vaH bier
onder, want dit is oak een ke,rk, zij ihet een kerk zonder kruis. 

De wormstekigheid van de theologisohe grondslagen van al 
deze partijen verklaa:rt de in hun rijen heersende verwarring en 
onzekerheid, hun angst voor al wat nieuw is, ihun krampachtig 
vastklampen aan het bestaande. 

De communistische ideologie, het dialectisohe materialisme, 
geeft onze partij de vaste blik, het vertrouwen in de toekomst, 
ihet inzicht in het heden en het onverwoestbare optimisme dat 
oak onze ergste vijanden in het communisrne erkennen. 

Sinds de opkomst van het communisme in de artbeidersbewe
ging ging het van overwinning tot overwinning en breidde zich 
uit over de wereld. De communistische ideologie geeft haar aan
ihangers een grate voorsprong hoven de vertegenwoo:r:digers van 
de afstervende ideeen, of het nu de kwaliteit van de Sowjet
teohniek, de diplomatie van Molotow, de kunst van Bezrodny, de 
bekwaamheid ·van Botwinnik of de staatsmanskunst van Tog
liatti en Maurice Thorez betreft. 

De communistische ideologie dringt door tot de ontwikke1dste 
dragers van het intellect, bevrucht hun denken, brengt hen in 
opstand tegen het kapitalisme en beweegt hen tot samenwerking 
met de communisten of tot toetreding tot de partij. 

Het communistische maatsc:happij-inzicht stelt iemand in staat 
de gang van zaken in de economie verre vooruit te zien. 

Terwijl de burgerlijke economisten en staatslieden als struis
vogels hun kop in l::et zand steken, verrast en verschrikt over de 
ontwikkeling van een economische crisis die de grand onder hun 
voeten doet scheuren, lhebben de communisten de onvermij
delijkheid ihiervan lang van te voren gezien en er zich op 
georien tee:vd. 

De communistische partij steunt zich hoofdzakelijk op de 
meest vitale klasse van de maatschappij, op het proletariaat, dat 
niet alleen de meeste daadkracht bezit van alle maatschappelijke 
kringen, dooh tevens het meest kwetsbare deel van de productie, 
het bedrijf en het transport, binnen het bereik van zijn han
den heeft. 

Dat proletariaat trekt al wat levenskrac:htig en verdrukt is 
uit de andere maatschappelijke lagen aan, en vormt de kataly
sator waaromlheen ,de nieuwe staat en maat·schappij gevormd 
wordt. Het is dan oak begrijpelijk dat de Communistische Partij 
de nachtmerrie van de reactie is. 

Alleen al het bestaan van de partij dwingt de reactie rekening 
te houden met de wensen van de we11kende massa, om ,de com
munisten de wind uit de zeilen te nemen". 

Sinds het einde van de oorlog, en in het bijzonder na de in
vasie van het Amerikaanse kapitaal en de Amerikaanse wapens 
rond 1948, heeft de reactie alles in het werk gesteld om de 
Communistische Partij buiten het politieke leven te sluiten. 

,Isoleer het communisme!" Dat is sindsdien de strijdkreet van 
Romme, van zijn medeplichtigen in de P.v.d.A. en van alle 
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groeperingen van het ,groot-kapitaal gebleven. Men begon met 
de communisten uit die organen, zoals wethouders-colleges, te 
sluiten waarin zij als .gelijkgerechtigde partij openbare bestuurs
functies konden uitoefenen. Romme bedreigde de communisti
sche Parlementsleden als ,revolutionnaire vertegenwoordtgers" 
met het vervaUen verklaren van hun mandaat. 

Men bedreigde door middel van het ambtenaren-verbod de 
communisten, of wie men daarvoor willaten doorgaan, in over
heidsdienst met ontslag. 

In het bijzonder werd een stroom van laster over het commu
nisme uitgestort, waarbij de communisten van aile denkbare 
misdrijven, van landverraad en spionnage tot anti-semitisme toe, 
werden beschuldigd. 

Terwijl zij op deze wijze de massa van het communisme pogen 
af te schrikken, zien de kapitalisten en hun politici zich gedwon
gen de werkers zekere concessies te doen. 

Romme heeft in zijn boekje ,Katholieke politiek" nauwkeurig 
uiteengezet dat de bestrijding van de Communistische Partij en 
de poging om haar te isoleren er toe dwingt de P.v.d;A. in de 
,brede basis"-regering te handhaven, en aan de eisen van de 
werkers tegemoet te komen om de · socialistische massa van de 
communisten ,gescheiden te houden. De ondernemers worden 
geremd in hun uitbuiting en worden gedwongen tot verbetering 
van loon- en arbeidsvoorwaarden als gevolg van het optreden 
van de communisten in de bedrijven, in het N.V.V. en in de 
E.V.C. 

In haar rol als oppositie, en als enige oppositie die de reactie 
vrees inboezemt, is de Communistische Partij reeds van onschat
bare betekenis voor het werkende voLk in zijn geheel en oefent 
zij een heilzame inv loed ten goede uit op de algeme'ne politieke 
verhoudingGn. 

Doch het is er ver vandaan dat haar rol hiertoe beperkt blijft. 
De C.P.N. is er bij eLke gelegenheid op bedacht haar gewicht 

in de schaal te werpen tot het verkrijgen van, ook de geringste, 
verbeteringen voor de werkers. 

Zij laat nooit na elk voorstel in Kamers, Provinciale Staten of 
gemeenteraden, dat enig voordeel voor het werkende voLk in
houdt, te ondersteunen, onverschillig van wie het komt. 

Doch ook bij de botsingen tussen de regeringspartijen blijft 
zij niet als passieve toescihouwer terzijde staan. 

Het kan de Communistiscihe Partij niet onverschillig laten, 
hoe een college van wethouders wordt samengesteld. Herhaal
delijk heeft zij gepoogd deze samenstelling zo gunstig mogelijk 
voor het werkende voLk te bei:nvloeden door steun te verlenen 
aan de P.v.d.A. of anderen, als dit de Romme-reactie kon ver
zwakken en de positie van de werkende massa kon versterken. 

Evenmin kan de samenstelling van de regering de C.P.N. 
onverschillig laten. · 

Zij is bereid, elke, ook de geringste, versohuiving in de rege
ring te ondersteunen, welke de reactie in een ongunstiger en de 
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P.v.d.A. in een gunstiger positie brengt, wanneer deze zich tegen 
Romme teweer wil stellen. 

Hoe groter de invloed van de C.P.N. zal worden, des te krach
tiger kan zij in deze ric:hting optreden. 

Zij, die graag zouden zien dat de P.v.d.A. zich tegen het reac
tionnaire offensief van Romme zou keren, kunnen dit aileen 
doen door de C.P.N. te ondersteunen. 

Een vooruitgang van de C.P.N. bij de verkiezingen zou het de 
leiding van de P.v.d.A. moeilijker maken het spel van 1952 te 
herhalen en verder voor Romme door de knieen te gaan. 

Zulk een vooruitgang zou een opstuwende uitwerking op de 
gehele P.v.d.A. hebben, de massa van haar aanhang zou, met de 
steun van de C.P.N., van haar leiding eisen dat zij meer rekening 
houdt met haar economische en politieke verlangens. 

De poging van de heersende kringen om de Communistische 
Partij in de afgelopen jaren buiten het politieke leven te sluiten 
en als actieve factor in de N eder landse politiek te verlammen, 
zijn mislukt. 

Natuurlijk bleef de C.P.N. niet gespaard voor een zeker stem
menverlies. Maar het gros van haar aanhang bleef stand houden. 
Haar verbindingen met de arbeidersklasse, en ook met de intel
lectuelen zijn uitgEJbreid. 

Nu gaat het erom haar positie te versterken en uit te bouwen 
opdat zij haar rol van actieve factor in de Nederlandse politiek 
met steeds groter succes zal kunnen vervullen en zij een steeds 
groter gewicht in de schaal werpen kan ten gunste van de af
weer van het reactionnaire offensief, van de verdediging van de 
vrede en de democratie, van de verbetering van het bestaanspeil 
van het volk en ter voorbereiding van een nieuwe orientering 
van de landspolitiek, van de ovel'lgang van de politiek van oorlog 
en reactie naar een politiek van vrede, welvaart en democratie. 

P. DE GROOT. 
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De leer van Stalin • rijke bron 

van inspiratie 

Op 5 Maart is het een jaar geleden dat het internationale 
pmletariaat een van zijn grootste aanvoerders verloor. 

Tihans een jaar later, bij de herdenking van dit feit en het 
overzien van de gebeurtenissen in dat jaar, kan met trots .gezegd 
worden dat de Communistische Partij van de Sowjet-Unie, 
daarbij onverbTekelijk verbonden met het heldhaftige en be
wonderenswaardige Sowjet-volk, de weg van Stalin onwankel
baar verder gaat. In het afgelopen jaar heeft het Sowjet-volk 
onder de leiding van de Partij van Lenin en Stalin grote en 
historische overwinningen behaald. Ret draagt de onverwinne
lijke banier van het Stalinisme met ere verder op de weg naar 
vrede, democratie en nationale vrijheid voor alle volken. 

Grote politieke overwinningen werden behaald in de strijd 
voor de vrede, grote nederlagen werden aan de oorlogspolitiek 
van de imperialistisdhe machthebbers in Amerika toegebracht. 

Kosten noch moeite spaarden de oorlogskrachten om .gebruik 
te maken van het grote verlies voor het internationale kamp 
van de vrede en de democratie. Hun pers, radio en film hetsten 
en lasterden als nooit te voren, hun sabotage- en spionnagedien
sten werkten onder ihoo.gspanning. De jammerlijk mislukte pro
vocaties van Berlijn zijn er een voorbee1d van. 

De oorlogsreactie onder leidi111g van Washington dacht deze 
conferentie te kunnen gebruiken om de spanningen in de wereld 
te ver,groten. Maar het resultaat was ·het bewijs dat er onder
handeld kan worden en verder onderhandeld zal worden! Het 
resultaat was ve11der, dat Washington .gedwongen werd met de 
Chinese Volksrepubliek in contact te treden en aan een tafel te 
gaan zi tten. 

De slag waarvan zij alles hadden verwacht, de greep naar de 
macht door Beria, werd tot een der .grootste politieke nederlagen 
van het oorlogskamp. Met Mm slag werd hun jarenlang gevoerde 
propaganda over het ibestaan van een persoonlijke dictatuur in 
de Sowjet-Unie de bodem i111geslagen. Bewezen werd dat de 
Sowjetmaciht de macht van ihet volk is en niet een macht van 
personen. 

Juist omdat Beria een persoonlijke dictatuur wi1de instellen 
was zijn poging tot mislukking gedoemd. 

Een socialistisch volk gedoogt geen persoonlijke dictatuur, het 
regeert zelf. Door de kraoht waarmede het Sowjet-volk deze 
aanslag op zijn levensbelangen afsloeg,, bracht het de imperialis
ten een verniettgende slag toe. Ret werd tevens een triomf van 
de marxistisch-leninistiscilie theorie. De juistheid en doeltref
fendheid van de leer der partij zoals Lenin en Stalin die hebben 
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uitgewerkt op basis van het marxisme, werd hier nog eens in 
de practijk hewe:?:en. 

Deze theorie leert ons dat de partij een deel is van de arbei
dersklasse, haar leidende voonhoede, en dat zij de ve11binding 
met de massa moet bewaren, wil zij niet ten onder,gaan. Deze 
tmeorie leert ons dat er slechts een discipline in de partij kan 
zijn, die ,geldt voor de leden en voor de leiders. Die theorie leert 
ons dat de co1lectiviteit een der voornaamste voorwaarden is om 
de historische taken der partij ,goed te kunnen vervullen. Tege
lijkertijd besohermt deze theorie de partij tegen verraad en 
verval in e~gen rijen. 

Dat is juist het grote onderscheid met de opvattingen over de 
partij zoals die <;loor de rechtse sociaal-democratische leiders 
gehuldigd worden en die tot de ondergang van die partijen als 
partijen val). de arbeidersklasse hebben geleid. 

De kapitalisten verrekencien zich toen zij dachten dat het 
verlies van Stalin het vredeskamp in verwarring zou brengen 
en dat zij gemakkelijk de toestand zouden kunnen verscherpen. 
Zij poogden de koude oorlog te verscherpen, de splitsing in de 
wereld te verdiepen en onderhandelingen te verhlnderen. Nu, 
een jaar later, zijn de uitkomsten ,heel anders dan de Ameri
kaanse imperialisten hadden gedacht. De consekwente vredes
politiek van de Sowjet-Unie, ondersteund door millioenen vrede
lievende mensen in a1le delen der wereld, dwong de oorlogs
krachten aan de conferentietafel te Berlijn plaats te nemen. 

Bij de herdenking van kameraad Stalin beseffen we, aan de 
hand van de resultaten van de strijd in het afgelopen jaar, n6g 
meer de grote betekenis van zijn werk. De juistheid van zijn 
theoretisch werk, zijn inzichten, zijn ontleding van de maat
schappelijke ontwikkeling, is door de 1geschiedenis bevesttgd. 
Waaruit is de 1grootheid van kacrneraad StaUn en de juistheid 
van zijn conclusies te ve~klaren? 

Het is te verklaren uit het feit dat kameraad Stalin zijn leven 
en werken in dienst stelde van het werkende volk, van de arbei
dersklasse, de klasse der toekomst, in de Sowjet-Unie reeds de 
draagster van de maatschappelijke orde. Het is te verklaren uit 
bet feit dat kameraad Stalin een der grootste vertegenwoordi
gers was van de meest revolutionnaire wetensc!happelijke tbeo
rie, het marxisme-leninisme. 

Het is te veiiklaren uit het feit dat hij deze theorie niet opvatte 
als een verzameling, voor alle eeuwen 1geldende, dogmatische 
stellingen, maar als een levende tbeorie, als een scilieppende 
theorie. 

Zijn leven, werk en strijd gaven vorm en gestalte aan het 
verlangen en lhet streven van millioenen in de gehele wereld 
naar vrede en betere maatscha:ppelijke verlhoudingen. Zijn leven 
is het duidelijkste bewijs voor de juistlheid van de marxistische 
geschiedenisopvatting, dat niet de uitblinkende persoonlijkhe
den, de heiden, bet vo1k vorm.en en de gescihiedenis maken, maar 
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dat integendeel het volk de uitblinkende persoonlijk:heden voort
brengt en de ,gesohiedenis maakt. 

Stalin's werk, een voortdurende hulp in onze strijd 

Stalin's revolutionnaire activiteit is een voortdurende, schit
terende verbinding van de practiscihe activiteit met de theoreti
sche studie en theor~tisc:he ultwerking der problemen. Theorie 
en practijk gaan geheel dit leven hand in hand. Zijn activiteit 
en strijd zijn een voortdurend appel aan de practici om tot studie 
te komen, zij zijn tevens een voortdurend appel aan de studeer
ikamergeleerden om uit de studeelikamer te komen en aan de 
practische strijd deel te nemen. 

Stalin heeft de schatkamer van de marxistisch-leninistische 
theorie op grootse wijze verrijkt. De kennis van zijn tlheoretische 
geschriften geeft ons de sleutel tot de overwinning op onze 
tegenstanders. 

Zijn werken van historiscihe waarde zoals de ,Geschiedenis 
van de C.P.S.U.", ,Het koloniale en nationale vraagstuk", zijn 
,Problemen van het Leninisme" moeten behoren tot de geeste
lijke bagage van iedere functionaris van de bewuste arbeiders
beweging. 

Wij wil1en hier echter de aandacht vestigen op zijn laatste 
theoretische studies, ,Het marxisme en de vraagstukken van de 
taalwetenschap" en ,De economische vraagstukken van het 
socialisme in de Sowjet-Unie". Deze studies betekenen zeer veel 
in het wetenschappelijke leven van de Sowjet-Unie, zij beteke
nen een nieuwe overwinning van de meest vooruitstrevende 
wetenschap en een nieuwe bijdrage tot de verdere ontwiklkeling 
van het marxisme-leninisme. Voor de communistische en arbei
derspartijen in de gehele wereld zijn zij een beslissend wapen 
in de ideologische strijd voor de ontwikkeling van het socialis
tisch bewustzijn van de arbe1dersklasse en andere werkers. In 
deze werken komt de geweldige rol van kameraad Stalin als 
voortzetter van het werk van Marx, Engels en Lenin opnieuw 
tot uitd.rukking. 

In zijn werk ,Het marxisme en de vraagstukken van de taal
wetenschap" geeft Stalin het antwoord op vele ingewikkelde 
vraagstukken over ihet wezen, de functie en de ontwikkeling 
van de taal. Tegelijkertijd wordt met dit werk onze kennis over 
de wetten van de maatschappelijke ontwikkeling, over de wer
king van de tegenstellingen in de maatschappelijke ontwikkeling 
en in het bijzonder over de verhouding tussen de economische 
basis en de daarbij behorende ideologische bovenbouw verrijkt 
en verdiept. Voor de eerste maal wordt met dit werk eeh afge
ronde, marxistische theorie voor de taalwetenschap uitgewerkt 
en de belangrijkste leidende gedaohten van het marxisme
leninisme over het vraagstuk van de ve:tihouding en wisselwer
king tussen basis en bovenbouw uitgesproken. 

Dit werk van kameraad Stalin is niet. aileen van de grootste 
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betekenis voor de taalwetensohap, maar eveneens voor andere 
wetenschnppen, in het bijzonder voor de filosofie, de gesahiede
nis en de paedagogie. 

Het wetenschappelijk werk van kameraad Stalin brengt in 
,Het marxisme en de vraagstwkken van de taalwetenschap" en 
in ,De economisohe vraagstukiken van het socialisme in de 
Sowjet-Unie" tegelijkertijd de grote verschillen op het gebied 
van de wetenschap van de twee kampen in de were1d aan het 
lic:ht. In het kamp van het socialisme, de democratie en de vrede, 
bestaat een bloeiende wetenschap, in dienst van het vo1k. In het 
andere kamp bestaat een aan de oorlo,gspolitiek ondergesohikte 
en daardoor vernederde wetenschap. In de kapitalistisohe wereld 
zien we een voortdurend toenemende militarisering van de 
wetenschap. De wetenschappelijke instituten worden door de 
grote monopolies en trusts beheerst, die vrije wetenschappelijke 
onderzoekingen verhinderen. In de Sowjet-Unie daarentegen 
ziet men op aile gebieden van de wetenschap een stormachttge 
ontwikkeling, hetgeen in de eerste plaats te danken is aan het 
feit, dater een openhartige, vrije discussie over de meningen en 
opvattingen wordt gevoerd. Vrij en openhartig worden de oude 
steilingen en methoden onderzocht en moedig worden nieuwe 
theorieen en stellingen ontwikkeld. Het werk van kameraad 
Stalin is daarvan en daarvoor een inspirerend voo11beeld. 

Het betrouwbare kompas voor de tegenwoordige strijd 

In zijn ,Economische vraagstukken" ontleedt kameraad Stalin 
op schitterende wijzf' het karakter van het moderne kapitalisme. 
Het laat ons zien, dat het moderne kapitalisme de maximum
winst absoluut nodig heeft voor zijn bestaan. Hij formuleert de 
voornaamste kenmerken en eisen van de economische grondwet 
van het moderne kapitalisme op de volgende manier: 

,Verzekering van de kapitalistische maximum-winst door uitbui
ting, ru'inering en verarming van de meerderheid van de bevolking 
van het betreffende land, door knechting en stelselmatige uitplun
dering van volkeren van andere Ianden, in het bijzonder van achter
gebleven Ianden, tenslotte door oorlogen en militarisering van de 
volkshuishouding, welke tot veiligstelling van de hoogste winsten 
gebruikt worden." 

(Ned. uitgave, derde druk, biz. 39--40). 

Deze wet openbaart en verklaart de diepste tegenstellingoo 
van het monopolie-kapitalisme en hij legt aile wortels van de 
agressieve politiek van de kapitalistische staten bloot. De wer
king van deze grondwet leidt tot een verdieping van de algemene 
crisis van het kapitaJi&me, tot een onvermijdelijke verdieping en 
verscherping van alle tegenstellingen in de kapitalistische maat
schappij, hetgeen tenslotte tot uitbarstingen moet leiden. 

De ontde~king van de economische groudwet van het moderne 
kapitalisme door kam. Stalin is niet alleen van zeer grote theore
tische betekenis, maar deze ontdekking heeft ook een mach.tige 
mobiliserende uitwe:r1king voor de strijd van de arbeidersklasse 
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in de kapitalistische landen. Met behulp van deze economische 
grondwet van het moderne kapitalisme kunnen wij beter dan tot 
nu toe de onderdrukkingspolitiek van Amerika. onthullen. Het 
vormt een bijdrage in de strijd te.gen de agressieve politiek van 
het· Atlantisch Pact, de EDG en de politiek van een verenigd 
Europa. De fo~mulering van de economische grondwet van het 
moderne kapitalisme verschaft ons de mogelijkheid, aan de 
al'beiders op duidelijke en klare wijze te laten zien, dat het 
kapitalisme geen toekomst meer heeft. 

De strijd tegen Romme 

De doorwerking van het streven r,aar maximum-winst in ons 
· land uit zich in toenemende uitbuiting van de arbeidersklasse, 

verdere daling van Jlaar levenspeil, terwijl daal'bij de kapitalis
ten er voortdurend naar streven de arbeiders langer en Jlarder 
te laten werken. Maar niet aileen de arbeidersklasse lijdt onder 
dit streven naar maximum-winst. Ook. de boeren, de midden
standers, de intellectuelen en zelfs een deel van de bourgeoisie 
heeft er onder te lijden. 

Om de weg te vinden in de ingewikkelde verihoudingen van na 
de oorlog, om daanbij de hoofdvijand te kunnen ondersclheiden, 
is het nodig dat de Partij uitgaat van de door Stalin ,gegeven 
grondwet van het moderne kapitalisme. Op basis daarvan is de 
politiek van Romme, de man van de grote ondernemers, duide
lijker te doorzien. 

Zijn politiek streven naar grondwetswijzigingen, zijn politiek 
van doorvoering der P.B.O., zijn streven naar vrije loonvorming, 
zijn drijven naar beperking der democratisohe wetgeving en 
instellingen, komen voort uit het verlangen der grote kapitalis-

. ten om een toestand in Nederland te scheppen, die hen in staat 
stelt een maximum-winst te behalen. 

Deze Romme-politiek is gericiht tegen de belangen van de 
gehele arbeidersklasse en 0ok tegen de belangen van de boeren, 
de middenstand en de intellectuelen. Uit angst voor de tegen
stand van het werkende volk, in het bijzonder de arbeiders
klasse, zet Romme de rechtse leiders van de P.v.d.A. onder druk. 
Hij wil met zijn aanval op de P.v.d.A. de posities van de arbei
dersklasse ondermijnen. In die strijd tussen P.v.d.A. en K.V.P. 
worden de werkelijke vraag.stukken voor het volk verbo!'gen 
gehouden. Men spreekt over de kleurloosheid van de P.v.d.A., 
over de neutraliteit van die partij e.d., over het feit of een partij 
op confessionele basis juist is of niet. 

Maar dat zijn niet de wenkelijke vraagstukken waarom ihet 
gaat. Het gaat om het directe levenspeil van het werkende volk. 
Dat verzwij,gt de P.v.d.A. en daarmede houdt ze haar leden 
en aanhang buiten die strijd en mobiliseert ze deze krachten niet 
tegen Romme. 

Het is de taak van onze Partij om deze vraagstukken voor de 
arbeidersklasse uit de doeken te doen, om de arbeidersklasse te 
mobiliseren, in het bijzonder de aanhangers en leden van het 
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N.V.V. en P.v.d.A. Het is de taak van onze Partij, aan het hoofd 
van het werkende vo~k, om de politiek van de grote onderne
mers, voortspruitend uit hun streven naar maximum-winst, een 
halt toe te roepen en daartegenover een politiek van verhoging 
van' het levenspeil voor de werkers te stellen en door te voeren. 

Ogensohijnlijk zijn de tegeillkra~hten maohtiJg, maar wij weten 
op grond van onze marxistisch-leninistische kennis dat het 
kraohten zijn, die het afstervende kapitalisme vertegenwoordi
gen. Het zijn de kracihten van de onder,gang die zich tegen de 
opmars van de arbeidersklasse verzetten. 

De herdenking van kameraad Stalin zal nieuwe kracht en 
bezieling geven voor ,de strijd van de vrede en nationale zelf
standigheid, het zal ons nog sterker doordringen van de grate 
zegevierende ideeen van de grondleggers en meesters van het 
wetenschappelijke socialisme, Marx, Engels, Lenin en Stalin. 

H. VERHEY. 

De lialiaanse So~ialisien 

en de eenheidspoliiiek 
In het onderstaande artikel trekt Pietro Nenni, de Ieider 

van de Italiaanse Socialistische Partij, bepaalde lessen uit de 
samenwerking tussen socialisten en communisten in Italie, die 
van belarig zijn voor d6 gehele arbeidersbeweging. Vanuit zijn 
standpunt brengt hij openhartige kritiek op sommige kanten 
van de communistische politiek uit het verleden; hij toont aan 
dat de samenwerking en eenheid van actie beide partijen ten 
goede zijn gekomen. - Red. P. en C. 

SINDS de algemene verkiezingen van 7 Juni is de Italiaanse 
Socialistische Partij het onderwerp van toenemende discus

sies ,geweest. Omstreeks 1950 was men algemeen van mening, 
dat de beide scheuringen van 1947 en 1948 de genadeslag be
tekenden voor de Italiaanse Socialistische Partij, die zich nu in 
een levenloze toestand bevond. (lk spreek hier natuurlijk over 
de sdheuringen die hun naam aan Saragat en Romita te danken 
ib.adden en die leidden tot de formatie, of liever tot de herforma
tie in Italii:~ van een Refo:ronistische en Sociaal-Democratische 
Partij- iets dat vroeger, in 1922, een paar weken voor de mars 
naar Rome door Mussolini's fascisten al eens eerder heeft plaats
gevonden.) 

Tach dateert de wederopleving van de ltaliaanse Socialistische 
Partij juist vanaf 1950, na de noodzakelijke reorganisatie van 
haar leidend kader als gevolg van de scheuringen. Daarom was 

133 



~--- ---- ------------=;:::.;•""""'"'""""' -----..-...,...===--==~=-~-~~.=~~=-~~~~·~=~-~~--~-~-~~------· 

de uitslag van de verkiezin:gen in 1953 een verrassin:g voor de 
sociaal-democraten. De Sociaal-Democratische Partij van Saragat 
leed een nederlaag, zij kreeg slechts 1.200.000 stemmen in 1953 
tegenover 1.800.000 in 1948. De Italiaanse Socialistische Partij 
kreeg 3Yz millioen stemmen, met 75 zetels in de Kamer van 
Afgevaardigden, tegenover 42 daarvoor. Hierbij moet vermeld 
worden dat de politieke vooruitgang van onze partij onder de 
massa's in het a1gemeen ,grater is dan blijkt uit het aantal be
haa1de stemmen, dat grater had kunnen zijn; en het zal grater 
zijn wanneer wij aile lacunes in onze o11ganisatie ihebben ver
holpen, vooral in het Zuiden. 

Naar ·onze mening is het relatieve succes van onze partij (ik 
zeg relatief, omdat wij ons stemmenaantal van 1946 niet .gehaald 
hebben) te danken aan de politiek van eenheid van de massa's, 
die het kenmerk van onze partij is. Men heeft in het buitenland, 
op .grand van de analyse die de sociaal-democraten maakten, 
gezegd dat ons succes een succes was van de politiek van socia
listiscihe autonomie, die ten eerste m01gelijk was door het feit dat 
er .geen socialistisch-communistisch blok in de ve1~kiezingen was 
(zoals in 1948), en ten tweede door ons verkiezingsprogram, het 
,Socialistische alternatief", dat door het 31ste Nationale Congres 
van de Italiaanse Socialistische Partij werd uitgewerkt in Mila an, 
J anuari 1952. . 

Natuurlijk doet de kiezer die op de socialisten of op de com
munisten stemt, een politieke keuze, en in dit opzicht is elke 
socialistische stem in de practijk een verklaring van autonomie 
aan de kant van de socialisten tegenover alle andere partijen, 
met inbegrip van de Communistische Partij. Maar socialistische 
autonomie betekent in de Italiaanse politieke discussie van de 
laatste jaren een politiek die tegen de eenheid gericht en anti
comrnunistisch is, en het is niet mogelijk om de resultaten van 
de 7 Juni-verkiezingen in deze zin te verklaren. I·mmers, de 
Communistische Partij ikreeg 6.200.000 stemmen, en zij won 
on:geveer 1Yz millioen stemmen ver,geleken met 1946, iets dat 
heel verklaarbaar is als wij de kracht van haar organisatie, haar 

· compac1Jheid, en het feit ,zij geen scheuringen van enige betekenis 
heeft gekend, in rekening brengen. 

W at zien wij nu, als wij de stemmen voor het Volksfront in 
1948 vergelijken met de communistische en socialistische stem
men in 1953? Wij zien dat het aantal kiezers dat links stemde, 
toegenomen is van ongeveer 8 millioen in 1948 (voor een Volks
frontlijst, waarbij het aantal socialistische stemmen, in verband 
met de zetelverde.Iing, op 2-2Yz millioen werd ,geschat) op 
ongeveer 10 millioen. Dit betekent een aanzienlijke vooruitgang 
voor de eenheidspolitiek in zijn ,geheel. Deze vooruitgang zou 
voor ons, socialisten, veel grater zijn geweest als de scheuringen 
van 1947--48 er niet waren geweest, die tot gevolg hadden, dat 
ten eerste een aanzienlijk aantal socialistische anbeiders en 
boeren teleurgesteld werden door de scheuringen en overgingen 
naar de Communistische Partij, en ten tweede, dat de Socialis-
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tisdhe Partij haar aanhang onder de middenstandsgroepen ver
loor, waarbij deze aanhang uiteenviel zonder zelfs maar naar de 
sociaal-democraten over te gaan, zoals blijkt uit het kleine aantal 
stemmen dat deze laatsten uit de mtddengroepen kregen. 

De juistheid van de algemene politiek, die door de Italiaanse 
Socialistische Partij wordt gevoe11d, worot op een soortgelijke 
manier bevestigd. Deze politiek wordt venklaard en gereohtvaar
digd door de omstandigheden waarin de klassenstrijd plaats
vond en plaatsvindt in Italie en door de leer van het marxisme, 
die de Italiaanse Socialistische Partij bijna onafgebroken heeft 
gei:nspireerd. 

Het is waar dat de politieke strategie en tactfek van de 
Italiaanse Socialistiscihe Partij anders is dim die van de andere 
Europese socialistische partijen. Dit geldt echter voor bijna de 
gehele geschiedenis van de arbeidersklasse en de socialistische 
beweging in Italie, het is een direct en onvermijdelijk gevolg van 
de heviglheid van de klassenbotsingen, die in ons land sclherper 
waren dan in Engeland, Frankrijk of Duitsland, om nog niet eens 
te spreken van de Scandinavische landen. Op dezelfde manier is 
de strijd voor de politieke democratie in zijn ·geheel voor ons 
altijd zwaarder 1geweest en is nog steeds zwaarder dan in de 
bovengenoemde landen, met uitz;ondering van Duitsland. 

Zo heeft de ltaliaanse Socialistisohe Partij altijd een linkse 
politiek gevoe11d, vergeleken met de anderesocialistische partijen 
in Europa en de wereld. Zij heeft anarchistische oorsprongen, 
waarvan de invloed steed~ heeft nagewerkt, tenminste tot de 
laatste jaren. Zij accepteerde met de grootste belangstelling en 
enthousiasme alle revolutionnaire nieuwigheden, om te beginnen 
met het syndicalisme van Sorel, dat in Frankrijk slechts enkele 
groepen intellectuelen en arbeiders interesseerde, maar in ItaW~ 
- tussen 1906 en 1910 - enthousiast werd aangehangen door 
brede lagen van de arbeidersklasse. 

De Italiaanse Socialistiscihe Partij heeft in de strijd tegen de 
koloniale oorlo,gen altijd vooraan gestaan, vanaf het eerste 
koloniale avontuur van onze bourgeoisie in 1885 in Eritrea, dat 
de socialisten bestreden met Andrea Costa's leuze ,Geen man en 
geen cent voor de oorlog in Afrika", tot en met de oorl01g van 
1911 in Libie, waartegen oppositie werd ~gevoerd door een alge
mene staking en een hevige politieke en parlementaire strijd. 
(De oppositie tegen Mussolini's avontuur in Ethiopie in 1935-36 
droeg een ander karakter, gezien het feit 'dat alle vormen van 
openlijke oppositie sinds tien j aar onderdrukt waren, maar zij 
was niet minder krachtig en vastbesloten, als een gevolg van 
het protest en het initiatief van de politieke emigranten en de 
illegale groepen in het land zelf.) 

Bovendien was de ltaliaanse Socialistische Partij een vast
besloten tegenstander van de imperialistisohe oorlog 1914-18, 
en hoewel haar the6retiscihe en practische grondslagen minder 
stevig waren dan die van de anti-imperialistische leer, uitge
wenkt door Lenin, kwamen zij er toch diohtbij. Ook was de 
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Italiaanse Socialistische Partij eensgezind bij haar ve~breken 
van de band met de Tweede Internationale, evenals zij in 1919 
de eerste socialistiscihe partij in Europa was die lid werd van de 
Derde Internationale. Vanaf 1921, dat wil zeggen vanaf de op
richting va:n een Communistische Partij in Italie, was zij bestemd 
om scherpe meningsversohillen met de Derde Internationale te 
hebben, in verband met problemen die sohijnbaar een kwestie 
van vorm waren, :maar· in feite fundamentele zaken betroffen, 
die ecihter geen invloed hadden op de spontane en oprechte bijval 
van de Italiaanse socialisten voor de Octoberrevolutie of op hun 
verdediging daarvan. 

In Italie waren de strijdpunten tussen socialisten en commu
nisten niet minder hevig en dramatiscih dan in Frankrijk of 
Duitsland, maar er leefde altijd een gevoel dat deze strijdpunten 
uit verkee:nd begrip voortkwamen en dat ze historisch noch 
ideologisch gerechtvaardigd waren. Zelfs midden onder de 
scherpe meningsverschillen, die in de eerste periode van de anti
fascistisohe em:iJgratie, van 1927--'-1934, een hoogtepunt bereikten 
van vergramdheid en hevigheid aan de zijde van de communis
ten, behielden wij, wat ons betreft, altijd de overtutging dat er 
een gemeenschappelijke basis voor begrip en samenwerking 
gevonden kon worden. 

Deze basis werd in 1934 gevonden, en in tegenstelling tot 
andere socialistische partijen (bv. de Franse en Spaanse), is de 
Italiaanse Socialistische Partij nooit van deze basis afgeweken, 
behalve in de periode 1939-40, die vo1gde op het Duits-Sowjet 
niet-aanvalsverdrag en de verandering in de politiek van de 
Comintern, tot aan de tijd van Hitler's agressie tegen de USSR. 

De socialisten en sociaal-democraten maken in het aLgemeen 
veel fouten bij ihet beoo11delen van de motieven die in 1914 de 
ontmoeting van de socialisten en de communisten op de gemeen
schappelijke ,grondslag van de anti-fascistiscihe strijd en de 
politiek van het Volksfront tot stand brachten. Velen zijn over
tuigd, dat de verandering in de politiek van de Communistische 
Internationale tussen zijn 6de en 7de Congres beantwoordde aan 
de tactische behoeften van het ogenblik. In werkelijk:heid was 
deze verandering echter geen formele maar een wezenlijke, 
hoewel ze, wat de communistische partijen betreft, vasthield aan 
de buitenlandse politiek van de Sowjet-Unie. Maar de verande
ring viel, behalve in de periode van 1939-40, altijd op spontane 
wijze samen met de buitenlandse politiek van de Sowjet-Unie, 
evenals ze dit in feite vanaf Jalta tot nu heeft ,gedaan. 

Het 6de Congres in Moskou (Juli-Augustus 1928), dat van 
de verkeerde verwachting van een op_,handen-zijnde revolutie 
in Europa uitging, versciherpte de strijd tegen de sociaal-demo
cratie, met inbegrip van de linkervleugel, en gaf hieraan de 
naam van ,sociaal-fascisme". Terwijl de besluiten van het 6e 
Congres in Moskou wat Frankrijk betreft schadelijke gevo1gen 
had· op ihet gebied van de vakbeweging, de politieike en parle
mentaire strijd (waar de communisten geen onderscheid meer 
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maakten tussen rechts en links); terwijl in ltalie, en vooral in 
de anti-fascistische em:i!gratie, de ,gevolgen tot uiting ikwamen in 
een verscherpte communistische polemiek, kreeg de situatie in 
Duitsland snel het karakter van een ramp. Daar werden bij de 
methodische en tactische fouten van de rechtervleugel der 
sociaal-democratie de methodische en tactische fouten van de 
communisten op:geteld, hetgeen onder andere tot gevo1g had dat 
de linkse invloed billnen de sociaal-democratie verzwakt en bijna 
vernietLgd werd. Het gevolg was de overwinning van Hitler in 
Januari 1933 en de critieke toestand in Fmnkrijk in 1934, met de 
reactionnaire paging tot een ,putscih" tegen de parlementaire 
democratie. 

Ret gevaar zelf dwong de socialisten en communisten om hun 
politieke en klasse-verhoudingen opnieuw te waarderen. In de 
Labour- en Socialistische ~nternationale werd de kwestie van 
gemeenschappelijke actie tussen socialisten en communisten door 
mij .gesteld op de confereritie van socialistische partijen, die door 
de Labour- en Socialistische Internationale werd bijeengeroepen 
in Augustus 1933; en dit vond een brede ontwikkelin:g, vooral in 
Oostenrijk, door het werk van Otto Bauer, en in Frankrijk op 
het initiatief van Zyromski. Daarvoor ·was het L.S.I. Manifest 
van 19 Februari verschenen, dat de Derde Internationale uit
nodigde em op te treden in overeenstemming met zijn verant
woordelijlclleid en om de gedaCihte op te geven, die de eenheid 
van actie als een mtddel om de socialistische partijen te splitsen 
beschouwde. Mijn voorstel op de Parijse conferentie was ,gericht 
op het organiseren van een gemeenscihappelijke bijeenkomst van 
de beide Internationalen om de kwestie van de eenheid tegen het 
nazi-fascisme en voor de verdediging van de vrede te bestuderen. 

In de eenheid van actie waren de massa's, zoals ·altijd, verder 
dan de partijen. Met name was dit het geval met de massa van 
het Franse volk, dat met succes de eenheid in Februari 1934 won, 
in de algemene staking tegen de fascistische ,putsch" van 6 
Februari, en die daarmee het oordeel van Marx bevestigde, dat 
hun wezenlijke hoedaniglheid van politieil.re voorhoede van de 
internationale arbeidersklasse uitmaakte. De gevo1gen hiervan 
in Frankrijk waren direct en positief, en ze kwamen zelfs nog 
eerder tot uitdrukking onder de Italiaanse emtgranten, die sterk 
werden be'invloed door de drang naar eenheid vanuit de anti
fascistische bewegingen binnen in ItalH~, en door de gebeurte
nissen in Duitsland en Frankrijk. 

De eerste overeenkomsten tussen socialisten en communisten 
Werden in de lente van 1934 ondertekend door de Italiaanse 
Socialistische Partij en de Italiaanse Communistische Partij, en 
tussen de Franse Socialistische Partij (S.F.I.O.) en de Franse 
Communistische Partij. Het eerste verdrag van eenheid van actie 
kwam tot stand tussen de beide Franse partijen in Juli 1934 en 
het werd gevolgd door het ve11drag tussen de beide Italiaanse 
partijen in Augustus 1934. Twee jaar later werd het verdrag van 
eenheid van actie tussen de Spaanse socialisten en communisten 
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getekend, tijdens de bungeroorlog. Ondertussen ihad ihet 7de 
Congres van de Communistische Intermati:onale in Juli-Augustus 
1935 de daaraan voorafgaande politiek herzien en de politiek van 
een eenheidsfront aanbevolen in een plan voor samenwerking 
tussen de communistiscihe en socialistische partijen en voor 
saanengaan met de Jill!kse bourgeoisie in een vo1ksfrontbeweging. 
,Wij moeten ons niet ibeperken," zei Dimitrow in zijn referaat op 
dit Congres, ,tot oproepen zonder meer tot de strijd voor de 
proletarisCihe dictatuur. Wij moeten die leuzen en vormen van 
strijd vinden en propageren, die voortkomen uit de levensbehoef
ten van de massa's, uit lhet peil van hun strijdvermogen in het 
huidige stadium van ontwi:kkeling." 

De bijeenkomst yan socialisten en communisten vond plaats 
op basis van duidelijke, openlijke democratische strijd, iets wat 
wij, Italiaanse socialisten, wat ons betreft, steeds hadden aan
bevolen en nagestree:£d. De verandering van politiek beantwoord
de aan de bijzondere behoeften, die ontstonden met de komst 
van het hitlerisme in Duitsland, met de reactionnaire dretging in 
Frankrijk (in 1936 te.gengehouden door de verkiezingsoverwin
ning van ihet volksfront en de . vorming van de regering Blum) 
en met Franco's aanval in Spanje. Maar deze beantwoordde val
gens ons aan beihoeften, die fundamenteel en niet tactiseh waren, 
en waarvan verwacht kon worden dat ze zouden blijven bestaan, 
en die in ItaliE~ ook zijn blijven bestaan, de bijzondere beweeg
redenen die 20 jaar geleden de nieuwe politiek ihebben voort
gebraoht. 

In landen zoals ItaliE~, waar zij is toegepast en diep geworteld 
is, heeft de eenheid van actie in het verleden, evenals tegenwoor
d.Lg, een diepgaande democratische inhoud. Dit is duidelijk te 
zien als wij de gemeenschappelijke strijd beschouwen, die de 
massa van het Italiaanse volk en zijn voorhoede uit de arbeiders
klasse in de af,gelopen twintig jaar heeft gevoerd. Deze acties 
kunnen in vier afzonderlijke perioden worden ingedeeld, waar
van een ~et begonnen is. 

De eerste periode, v::.:n 1934---1943, was de periode van de 
illegale strijd tegen ihet fascisme en de fascistische oorlog; de 
bweede, van 1944---1947, was de periode van de verniet:Lging van 
het fascisme, van de partisanenoorlog, van het ontstaan van de 
democratisdhe en republikeinse staat door middel van een reus
acihtige volksbeweging, die zijn ihoogtepunt vond in de republi
keinse overwinning van 2 Juni 1946. De derde periode begon in 
1947, met ihet uiteenvallen van de socialistische en vakbewe
gingseenheid en de samenwerking van communisten, socialisten 
en christen-democraten in de regering (onder premier De 
Gasperi). Dit alles werd tot stand gebraoht door een actie, die 
bevorderd werd door de Amerikanen, het Vaticaan en de con
servatieve krachten der bourgeoisie, welke laatste zich onder
tussen op economisch .gebied, en als .gevoLg daarvan op politiek 
gebied, ihadden hersteld. Vanaf die tijd begint een periode van 
achteruitgang van de democratische staat, die in hoofdzaak het 
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. gevolg is van beweegredenen van de inte11nationale politiek, dat 
! wil zeggen door de hotsing die ontstond tussen de Verenigde 
Staten en de Sowjet-Unie. In deze laatste zes jaar werden wij 
gewikkeld in een dagelijkse strijd voor de ve:rdediging van de 
vrede en de neutraliteit van ons land; tegen de bedreiging van 
de vrede die een gevoLg is van de Arrnerikaanse en Atlantisoh 
Pact politiek; voor de verdediging van de bur;gerlijke vrijheden 
die onder de voet ,gE-lopen worden door de verrunedkaniseerde 
clericale meerderheid waarmee de sociaal .... democraten zich con
.sequent ve:vbonden hebben; in de actie om de plaag van de werk
loosheid te bestrijden en de armoede tegen te gaan, die in Italie 
zijn meest acute faze iheeft bereikt en die de er.gste in Europa 
is, behalve Griekenland en Spanje. 
· 7 Juni is het begin van de vierde periode. De verkiezingen 
hebben niet de vorige situatie in haar tegendeel veranderd, maar 

. de krachten v·an de arbeidersklasse en het volk hebiben .gunstiger 
voorwaarden <geschapen voor verzet en offensieve tegenacties. 
Vanaf 7 Juni bestaat de mogelijkiheid van een socialistisch alter
natief voor de politiek van de laatste zes jaar. Als wij, socialis
ten, een millioen stemmen meer hadden ,gekregen - zoals wij 
waarsohijnlijk zouden doen als er nu verldezingen waren - zou 
ihet socialistisch alternatief zijn toegepast zoals men een wis
kundige wet toepast. Op de basis van de tegenwoordige krach
tenverhouding in het parlement is het socialistisch alternatief 
echter alleen mogelijk als wij erin slagen om de christen .... demo
craten uit hun positie van onbewegelijke verbondeniheid met de 
centristiscihe politiek te brengen naar een positie waar zij gunstig 
staan tegenover een overeenkomst met Links. Dit is ons huidige 
doel in de strijd in bet parlement en in de verenigde strijd van 
de massa's in ihet land, zonder welke de parlementaire activiteit 
spoedig in opportunisme zou verzanden. 

Zo verkrij.gt de eenheidspolitiek van de Italiaanse Socialisti
sche Partij opnieuw een concrete vo:vm in een onwankelbare, 
consequente, democratiscihe politiek, die de 'gehele wbeiders
klasse en de .boeren van ons land b:rengt naar een positie van 
democratiscihe strijd voor de vrede en voor het geven van een 
doeltreffende inhoud van economische democratie aan de poli
tieke democratie. 

Vanuit dit standpunt is de waa11de van de 20-jarige ervaring 
der Italiaanse Socialistisohe Partij niet alleen nationaal, maar 
internationaal. Bovenal is onze politiek niet aileen maar ver
bonden ·.rr.et mijn persoonlijikheid, zoals oppervlakldge publicis
ten in het buitenland en ook in het binnenland lbetogen, maar 
zij is een uitdrukking van de groeiende behoeften van de arbei
dersklasse en de volksbeweging. 

(P. NENNI) 
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Bii het vierde leerhoekje van de arheidersheweging 

Bet Nederlandse bnperialism.e 
in lndonesie 

IN het vierde deel van !het leeliboekje voor de Nederlandse arbei
dersbeweging is uiteraard veel aandaCiht besteed aan de na

oorlogse politiek van het Nederlandse imperialisme tegenover 
Indonesie. Deze politiek was erop 1geridht de Republiek Indo
nesie, die in 1945 werd uitgeroepen, te vernietigen en de vroegere 
koloniale overheersing en uitbuiting te herstellen. Naast de 
geslepen diplomatie om de Republiek door onderhandelingen te 
ondermijnen, wnd het Nederlandse imperialisme troepen over
zee om met wapengeweld de Republiek omver te werpen. De 
twee lroloniale oorlogen tegen de Republiek mislukten echter als 
gevo1g van de kraoht der vrijheidsbeweging en de mil~taire 
zwak1Je van thet Nederlandse imperialisme. Toen het Nederlandse 
imperialisme inzag, dat de Indonesische vrijheidsbeweging niet 
te onderdrukJken was en dat ook de verdeel- en heerspolitiek 
met het oprichten van de deelstaten geen succes had, erkende 
het in feite zijn militaire nederlaag; het ging over tot onder
handelen met zijn Indonesische lakei en besloot tot een groot
scheepse schijnmanoeuvre. Er werd een souvereiniteitsover
dracht in scene gezet en met veel raffinement maakte het 
Nederlands imperialisme kabaal rond haar bereidwilligheid om 
Indonesie ona:fihankelijkheid te schenken. De Indonesische 
lakeien van het Nederlandse imperialisme (met aan het hoofd 
Hatta) hadden echter op de Ronde tafel conferentie, die in 
1949 werd ,gehouden onder oppertoezicht van de Amerikaan 
Merle Cochran, de Republiek aan het Nederlandse imperialisme 
uitgeleverd. In werkelijkheid werd de Republiek Indonesia geen 
onafhankelijke republiek en werd de overheersing onder andere 
vormen voor1Jgezet. Op de verschillende vormen tot overheer
sing door het imperialisme had Lenin reeds gewezen, toen hij 
in het imperialisme als !hoogste stadium van het kapitalisme 
schreef: 
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,.. . , waar men spreekt over de politiek van het tijdperk van het 
kapitalistische imperialisme, moet men opmerken, dat het finan
cierskapitaal en de daaraan beantwoordende internationale politiek, 
die op de strijd tussen de grate mogendheden om de economische en 
politieke verdeling van de wereld neerkomt, een gehele reeks van 
o v erg an g svormen van staatkundige afhankelijkheid scheppen. 
Voor dlt tijdperk zijn niet slechts de twee hoofdgroepen van Ianden: 
kolonien en kolonienbezitters, kenmerkend, maar oak afhankelijke 
Ianden van allerlei vorm, die politiek, formeel zelfstandig, in werke
lijkheid evenwel in de netten van financiele en diplomatieke afhan
kelijkheid zijn verstrikt". -



In naam werd tussen Nederland en Indonesie de verhouding 
kolonie~koloniebezitter o;pgeheven en werd Indonesie zelfstandig, 
maar in feite bleef Indonesie in een politieke en economische 
afhankelijkheid van ihet Nederlandse imper.ialisme. Deze poli
tieke en eoonomische a:lihankelijkiheid heeft zijn legalisatie ver
kregen in de RTC-overeenkomst en vindt zijn rwerkelijkheid in 
het Nederlandse bedrijfsleven en Nederland's overwegende in
vloed op regeringsor.ganen in Indonesie. Zijn diplomatieke 
afhankelijkheid vindt Indonesie in. de RTC-overeenkomst. De 
Jtepubliek Indonesie is opgenomen in een Unie-statuut en: ,Aan 
het hoofd der Unie staat Hare Majesteit Koning.i:n Juliana, 
Prinses van Oranj e Nassau en bij opvo1ging Hare wett:iJge op
volgers in de Kroon der Nederlanden" (artikel 5). 

In het Unie-statuut is ,geen bepalmg opgenomen, dat Ind.onesie 
het recht op zelfbeschiklking heeft (dus uit de Unie ikan treden), 
maar er wordt gesprOiken over de ,duurz3Jffie samenwerlcing 
tussen de dee1genoten". In de RTC-overeenkomst zijn verder 
regelingen opgenomen over de buitenlandse betrekkingen, de 
defensie, de financiele en economische betrekkingen en de 
culturele betrekkingen. Al deze bepalmgen zijn overheersings
instituten, eenzijd1g in het lbelang van het N ederlandse 
impe.rialisme. · 

Economisoh is de Indonesische Republiek overgeleverd aan het 
N ederlandse imperialisme, dat de machtigste factor is in Indo
nesie. We zullen in dit artikel in het bijzonder de economische 
positie van ihet Nederlandse imperialisme in Indonesie onder de 
Ioupe nemen, omdat de economische 01verheersing de belang
rijikste vorm van koloniale overheersing van een land is. Dat 
wordt 66k door de Nederlandse :iJmperialisten erkend. In Decem
ber 1947 schreef de directie van de Nederlandse Handelsmaat
schappij in haar jaarverslag: 

,Intussen is voor ons niet aan twijfel onderhevig, dat, welke poli
tieke concessies ook zullen moeten worden gedaan, vastgehouden zal 
moeten worden aan volledige erkenning van aile bestaande rechten 
in Nederlands.Indie, terwijl redelijke zekerheid zal moeten worden 
verschaft van een veilige en ongestoorde bedrijfsvoortzetting". 

En inderdaad heeft ihet N ederlands imperialisme enkele 
concessies gedaan (de republiek Indonesia bestiult, al had het 
N ederlands mpedalisme dat liever ook anders gezien), maar het 
heeft zijn economische positie in IndonesH~ be>houden. 

Hoe deze positie is zullen we in grote lijnen in dit artikel 
uiteenzetten. 

* 

GEDURENDE de J apanse bezetting van Indonesie hebben de 
eigendommen van het N eder landse imperialisme veel schade 

geleden. Olie-installaties werden in brand gestoken, tilliffiijnen 
onder water .gezet en verder werden op de plantages aan gewas 
en gebouwen talrijike vernielingen aangebracht. Gedurende de 
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Neder1andse koloniale oorlogen werd .bovendien door de repu
blikeinse troepen de tactiek van de verschroeide aarde toegepast. 
De ,schade was dus enorm. In ihet boekje ,~ndonesie herleeft" 
(uitgave Nederlandse voorlichtingsdienst) wordt de schade, die 
het Nederlandse imperialisme in IndonesH~ tussen December 
1941 en Juli 1947 leed op vier en een half milliard gulden ge
raamd (tegen prijzen, die in 1938 gelden). Spoorwegen waren 
opgebroken, wegen onbruikbaar, havens vernield. Dit alles heeft 
het Nederlandse imperialisme aohter in een vrij korte periode 
herste1d. Eerst alleen in die <gebieden, die het van 1945 tot 1949 
onder zijn controle lhad, maar toen de zogenaamde souvereini
teitsoverdracht geheel Indonesie weer onder ihet bereik van de 
N ederlandse imperialisten bra<i!ht, door de gehele archipel. . 
Uiteraard was dit herstel voornamelijk een imperialistisch 
belang. 

Productie strategische grondstoffen 

In de eerste plaats valt het op, :da:t de productie van voor de 
oorlog strategische 1grondstoffen geweldig steeg in verhouding 
tot andere ,gr:ondstoffen. De productiecijfers voor tin, petroleum 
en rubber kwamen op voor-oorlogs niveau en hebben dat zelfs 
overschreden. Dit blijkt uit het vo1gende prod!uctie-staatje: 

1949 1950 1951 1952 1938 
Tin 29.033 32.102 30.924 35.003 29.728 
Petroleum 5.930 6.415 7.375 8.523 7.398 
Rubber 397.522 669.912 755.113 745.120 314.599 (1936) 

(Tin in long tons (1long ton = 1016 kg.), petrolenm in duizenden 
tonnen en rubber--exportcijfers in metriel{e tonnen.) 

Het <zijn grote Nederlandse monopolies, die het economisc'he 
leven van Indonesie beheersen en die niet alleen ihun grijparmen 
over Indonesie, maar ook over andere delen van de wereld uit
strek!k:en. Twee van zulke monsterverbonden, van wereldcon
cerns zijn de N.V. Billiton (voor tinexploitatie) en de N.V. 
Koninklijke Nederlandse Petroleummaatschappij . 

Over de rwereldtinproductie sc:hreef een rapport van de V.N. 
in 1953: ,Bffualve dat (de tinproductie) .geconcentreerd is in 
slechts enkele gebieden, worden de mijnbouw en het smelten 
van de tin ,gecontroleerd door een beperkt aantal ,grate maat
schappijen, in hoofdzaak Britse en Nederlandse". 

De Nederlandse maatscihappij is de N.V. Billiton en zij heeft 
meerde:t1heidsbelangen in een aantal andere maatsohappijen. Dat 
wil e:eggen, zij iheeft meer dan 50 % van het geplaatste aandelen
kapitaal van deze maatschappijen en controleert hen dus op deze 
wijze. Bijvoorhee1d de Kagera Mines Ltd., die mijnen in Zuid 
Rhodesia exploiteert. Verder heeft de Billiton belangen in 
Suriname en (haast vanzelfsprekend) in Indonesie. De tinexploi
tatie in Indonesie berust bij de N.V Gemeenschappelijk Mijn
bouwbedrijf Billiton en in deze maatsohappij nemen de Indo
nesiscihe regering en de N.V. Billiton deel. De bedrijfsvoering 
van de tinmijnen in Indonesie is door de N.V. Gemeenschappelijk 
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Mijnbouwbedrijf Billiton O[).gedragen aan de ... N.V. Billiton en 
zij heeft dus de tinpmductie onder controle. Volgens het over
zicht van de International Tin-Study-Group 1951-53 .ging in 1952 
drievierde van de Indonesisdhe tin..,grondstof naar Nederland, 
om te worden ·gesmolten, en een vierde naar de Verenigde 
Staten. De tin in Nederland wordt gesmolten in de N.V. Metal
lurgische fabriek Arnhem, die eigendom is van de N.V. Gemeen
schappelijke Billiton en waarvan de bedrijfsvoering bemst bij 
de ... N.V. Billiton. De tin in Amerika wo11dt gesmolten in een 
tin-fabriek in Texas, die in 1942 op kosten van de Amerikaanse 
regering door de Tin Processing Corporation werd ,gebouwd, bij 
welke maatsahappij ooik de bedrijfsvoering berust. De T.P.C. is 
een dochtermaatschappij v·an ... de N.V. Billiton. De Tin Proces
sing Corporation (de N.V. Billiton dus) iheeft het Techt om de 
Texas-fabriek over te nemen, als het bestaande contract in 1956 
eindigt. Enkele malen is deze kwestie al in het Amerikaanse 
congres ter sprake ,geweest, dat er niets voor voelt de fabriek 
aan een Nederlandse mij. over te dragen. 

Het .gaat de N.V. Billiton niet slecht, want de laatste jaren 
stegen de dividenden en reserves als vo1gt: 

1949 1950 1951 1952 
dividend 9% 9.5% 12% 15% 
reserves 15.000.000 18.000.000 21.000.000 25.000.000 

Enkele belangen van de N.V. Billiton blijiken uit het volgende 
staatje: 

N. V. Biliton Tin Processing Corporation 
) 

N.V. Gemeenschappelijke Mijnbouwmij. Billiton 
Kagera~Mines Ltd. 

N.V. Mijnbouwmaatschappij Nederland Nieuw Guinea (!) 
Adriaan Honig's Kunstharsindustrie 

Petroleum 

De petroleumproductie in Indonesie is in handen van de BPM 
en de Standard Oil en Caltex. De BPM is een dochtermaat
schappij van de Koninklijke/Shell en de beide andere zijn ·Ame
rtkaanse maatschappijen. Tussen de Nederlandse en Ameri
kaanse maatschappijen bestaat een concurrentie op leven en 
dood, die in Indonesie reeds dateert van begin 1900. De 
Koninklijke, die in de beginjaren van de olieproductie in Indo
nesie aile kleinere olie-maatscihappijen opslokte, ve:r<kreeg even
wei de steun van de Nederlandse regering. Na de tweede wereld
oo:rlog 1hebben ec:hter oak de Amertkaanse maatschappijen hun 
aandeel in de Indonesische pet:roleumproductie aanzienlijk ver
hoogt. Dit blijkt wei uit de vo1gende cijfe:rs: 

1949 1950 1951 1952 
Olieproductie Indonesie 5,93 6,45 
Aandeel B.P.M. 2,82 3,65 

(in millioenen tonnen) 

7,52 
4,23 

8,39 
4,23 

Het blijkt dus, dat de Amerikaanse maatschappijen de BPM 
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voor de helft van de petroleum.productie in IndonesH~ verdrongen 
hebben. Voor de oorlog bedroeg lhet aandeel van Indonesie aan 
de totale wereldolie-productie 4%. De wereldproductie v:an olie 
is echter dermate toegenomen, dat Indonesie (hoewel oak zijn 
productie steeg) in 1952 n01g maar voor 1.3 % bijdroeg. IndonesH~ 
is echter tussen de Perzisclhe Golf en Californie het eni:ge land 
met olie-raffinaderijen en zo de belangrijkste olie-producent in 
Azie. De N.V. Konirllidijke Petroleum Maatschappij is een Neder-
1andse maatschappij, al wordt er vaak de nadruk gelegd op zijn 
internationaal karakter, omdat zijn aandelen over de gehele 
(kapitalistisclhe) wereld zijn verspreid. In het jaarverslag van 

d
de Kboniniklijik:e over 1950 wordt ,g

1
ezegd: ,het zklij ihier opgemerkt, :.·J 

at ijna de helft van de aande en der konin ijke, welke zeer · 
wijd zijn ver.spreid, in handen is van houders buiten Nederland". I 
Ret merendeel der aandelen is dus evenwel in Nederlandse 
handen en Nederlandse kapitalisten controleren dit wereld
monopolie, dat een Nederlandse directie h.eeft. 

Hoe zit ihet concern van de Koninklijke/Shell in elkaar? In 
1907 besloten de N.V. Koninklijke Nede:rlandse Petroleummij. 
en de Engelse Shell Transport and Trading Company Limited 
tot een.samenwerik:ing en zonder hun zelfstandigftleid te verliezen 
tot de vorming van een ,;holding company". De N.V. Koninklijke 
leverde 60% van ihet kapitaal en de Shell 40 %. Achter de 
Koninklijke stond de Nederlandse en achter de Shell de Engelse 
regering. De Shell had dus het maohtiger Britse imperialiSIIDe 
achter zich en verwierf daardoor een grote.r invloed dan in de 
60--40 verhoudmg tOt uitdrukking komt. 

De holding-company heeft drie ibe1angrijke werkmaatsdhap
pijen opgericht: de N.V. Bataafsche Petroleummij. (zetel in 
NederLand), de Shell Petroieum Company Ltd. en de Anglo 
Saxon Petroleum Corp. Ltd. (beide: zetel in Engeland). Deze drie 
maatschappijen ihebben dezel£de .gemenglde Engels-Nederlandse 
directie. De inkomsten van de twee iholding-comrpanies (de 
Koninklijke en de Sihell) bestaan 'dus voor het grootste deel uit 

· dividenden, die zij ontvangen van de drie belangrijkste werk
maatsohappijen. Deze drie werkmaatsohappijen bezitten weer op 
hun beurt aandelen van andere maatschappijen, die in de ver
sohillende .sectoren der aardoHe- en chemische industrie over de 
gehele wereld verspreid werkzaam zijn. (Dit grate aantal maat
schappijen is dus in feite, hoewel ook andere ge1d. fourneren, 
eigendom·van de holding-company en dat wil dus weer zeggen 
van de Koninklijke/Shell- waarin de Nederlandse kapitalisten 
belangrijke invloed :bezitten. Dit (en de N.V. Billiton) zijn voor
beelden van de stelling van Lenin, dat ,grate financiersgroepen, 
met telkens net de meerderheid van de aandelen in andere 
maatscihappijen, hele ·groepen van ondernemingen kunnen con
troleren. Lenin noemde dit het participatie-systeem. De opbouw 
van de Koninklijke Petroleum Mij. blijkt wel uit het vo1gende 
sclhema: 
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N.V. Koninklijke Nederlandse 
Petrolewnmij. opger. 1890 

.rhe Shell Transport and Tra
ding Company Ltd. opger. 1897 

60% --------------.-------------40% 

I 
andere maatsch. 

Ondanks zijn rijkdom aan mineralen en zijn belangrijke mijn
bouw (Indonesie levert ook nog bauxiet en steenkool en is onder 
meer rijk aan .goud en ni~kel) is Indonesie een agrarisCJh. land. 
Zeventig tot taohtig procent van. de bevohldng is werkzaam in de 
landbouw. · 

Honderden ondernemingen van de N ederlandse imperialisten 
zijn over Java en Sumatra verspreid en tZij werken op de meest 
moderne wijze. Deze ondernemingen hebben honderdduizenden 
Indonesische arbeidskracihten in dienst, die worden onderhetaald 
en armoede en gebrek lijden. Voor ihet Nederlandse imperialisme 
is het natuurlijk van belang om over grond te beschikken voor 
zijn ondernemingen. Daartoe werden voor de oorlcig al mogelijk
heden 'geschapen door bepalingen als erfpacht, conversie, grond
huurordonnantie en dergelijke. De erfpaoht was een regeling, 
waarbij de Nederlandse imperialisten voor een tijd van 75 jaar 
bescihikking konden verkrij,gen over grond. Al deze wetten van 
de vroegere Nederlands-Indische regering bleven van kraoht na 
de souvereiniteitsoverdraciht en aile rechten en con<;:!essies van 
het Nederlands imperialisme bleven gehandihaafd. In de econo
misohe paragraaf van de RTC-overeenkomst wordt gezegd: ,Ten 
aanzien van de erkenning en het herstel van de rechten, conces
sies en vergunningen, naar het recht van Nederlandsch-Indie 
(Indonesie) bevoegdelijk verleend en nog van kracht op de 
datum der souvereiniteitsoverdracht, neemt de Republiek· der 
Verenigde Staten van Indonesie als uitgangspunt, dat deze wor
den erkend ... ". (en dat geldt natuurlijk niet aileen voor con
cessies van landbouwmaatseihappijen, maar ook voor recihten en 
concessies van olie- en andere maatseihappijen.) 

Zelfs .gronden, die door de boeren tijdens de revolutiejaren 
1945-1948 in bezit waren genomen, moesten worden teruggege
ven. Dit heeft tot talrijke conflicten geleid, omdat de boeren 
weige11den aan dit bevel te vo1doen. De Nederlandse imperialis
ten stelden het zo voor, alsof die ondernemingen zouden werken 
in ihet belang van Indonesie (de Indonesiseihe export), maar in 
een van haar jaarverslagen liet de Deli-m.aatschappij ziCJh. ont
glippen, dat door de grondoccupaties ,een vcan onze mooiste ~n 

145 



winstgevende ondernemingen" zal moeten worden gesloten. 
Toch heeft het N ederland.se imperiaHsm~, in vergelijking met de 
totale oppercvlalkte van Indonesie, maar een gering percentage 
in direct gebruik. Het blad Bengcultures ,.gaf in September 1953 
de volgende cijfers voor het beplant ondernemingsareaal in Indo
nesie (exclusief suiker en tabak) in ha.: 

Java/Madoera 
Overig Indonesie 

1939 
484.310 
584.621 

1949 
255.720 
360.504 

1950 
306.182 
391.701 

1951 
316.765 
426.999 

Er dient wel in ihet ong te worden gehouden, dat de N eder-
1andse ~mperialisten over meer ·grond besah~ken dan het beplant 
areaal aileen en dat ze ,grote delen van :hun grond eenvoudig 
braak laten ltg,gen. Bij de verbouw van suiker en tabak (maar 
vooral bij su~er) dwingen de grote ondernemingen via dorps
h.oofden of andere potentaten de boer tot verhuur van zijn grond. 
De laatste jaren wordt ook een ·ander systeem 1gevolgd. De 
boeren moeten zelf het suikerriet planten, waarbij dus het risico 
van een al ,of niet ,goede oogst voor de boer blijft en de onder
nemingen lropen lhet suikerriet O!P. In 1952 bedroeg de opper
vlakte van het door de Indonesische boeren met suikerriet be
plante areaal 20.000 ha. op Java. 

Naast de moderne ondernemingslandbouw bestaat odk de 
inheemse landbouw, die in de dessa'·s met achterlijke methoden 
wer\kt. De boer is hie:tbij in de mac.ht van de landheer en de 
woekeraar en het merendeel der boeren bezit geen grond. Hij 
verbouwt rijst, die hij aan zijn schu1deisers moet afstaan, maar 
ook producten voor de wereldmarkt, die de N ederlandse impe
rialisten via landJheren en woekeraars tegen lage prijzen opkopen 
en dan met hoge ·winst op de wereldmarkt brengen. 

Dit handhaven van het feodalisme is het handhaven van een 
der pijler.s van de macht van :het Nederlandse irllperialisme. 

De import en export in Indonesie wordt heheerst door vijf 
grote Nederlandse maatschappijen: De N.V. Jinternationale Cre
diet- en Handelsvereniging ,Rottei1dam" (Internatio); de N.V. 
Borneo Sumatra-Handelmaatschappij (Borsumij); de N.V. Ja
cobson en v. d. Be11g; de N.V. Lindeteves-Stokvis en N.V. Ruhaak. 
Deze maatschappijen hehben vertakkingen door ge:heel Azie en 
houden zich.niet aileen bezig met de handel, maar bewegen zicih 
ook op velerlei ander terrein. Zo is bijvoorbeeld de Borsumij. 
ook eigenaar van een aantal plantages, neemt zij voor 50 % deel 
in de ,Netherlands British Textile Industries Ltd.", is eigenaar 
van een rijwielenfabriek en accumulatorenfabriek en heeft een 
inkoopk,antoor in New York ondergebrac:ht in een Amerilkaanse 
doc:htermaatsdhappij. De Internatio wordt gecontroleerd door de 
RotteDdamse Bank N.V. in Nederland. In Amerika heeft zij 
verbindingen met de bank ,Brown Brothers Harriman & Co.", 
waarvan een van de directeuren Averell Harriman is. Internatio 
heeft vele dochtermaatsc.happijen als de ,Internatio-Rotterdam 
Incorporated" in New York en San Francisco. De Rotterdam.se 
Bank N.V. controleert be:haJve de lnternatio ook de ,Rotter-
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damse Lloyd", de KPM en de Holland-Arnerika Lijn. Internatio 
is in Indonesie hoofdagent van de Rotterdamse Lloyd. Ook het 
soheepvaartverkeer naar en van Indonesie is voor een belangrijk 
deel in Nederlandse handen, terwijl ihet sohe~pvaartverkeer 
tussen de ·ei1anden onderling geheel een Nederlandse aan:gele
genib.eid is. In 1951 was ihet aantal schepen onder Indonesische 
vllllg in het interinsulaire scheepvaartverkeer slechts bijna 2% 
en ongeveer 1 % ·voor het wereldvenkeer. Van de lmdemuren in 
Indonesie is 85% in Nederlandse handen, terwijl oolk de haven
installaties, kranen e.d. door Nede11landse m.ijen. worden beiheerd. 

Er zijn een aantal reuzen:banken, die hun ·zetel in Nederland 
heb:ben, maar die de handel, de industrie en de ondernemin:gen 
in Indonesie controleren. Ih het jaarverslaJg over 1950 sc:hTeef de 
Nederlandse Handelsmaatschappij: ,Ons bankbedrijf in In:do
nesie han:dlhaafde zijn vooraanstaande positie in de financierin:g 
van im- en e~porten en de daarmee behaalde resultaten stermnen 
tot tevredeniheid". De Handelvereniging. Amsterdam, die wordt 
gecontroleerd door de Amsterdamse Banik, heeft talrijke land
bouwmaatsdhappijen in Indonesie onder haar controle. De onder
nemingspmductie in Indonesie is in feite in ihanden van enkele 
grate banken en maatschappijen, die kleinere ondernemingen in 
beiheer hehben ,genome.n of vaak ~Ike 'VOorschotten verlenen, 
dat deze ondernemingen :geheel afhankelijk worden. Een van de 
grate maatsdhappijen is bij,voor:beeld ook de Deli~maatschappij 
N.V., die sinds ihaar oprichting reeds de N.V. Cultuurmij. ,De 
Oostkust" en :de N.V. Amsterdam Langkat Comp. opnam. Be
langrijk is ihaar deelname sinds 1946 in de Imperial Agriculture 
Camp. ( een Amerikaanse maatschappij), die in het verslag over 
1949-50 voor f 3.508.927,50 voo11komt plus nog een o>bl1gatiedeel
name van f 2.672. 712,50. Onlangs werd door de :besturen van de 
Deli mij., Deli-Batavia Mij. en Deli Batavia Ru:bber mij. tot een 
a}gehele fusie besloten. Deze fusie wordt in de vorm ,gegoten van 
een aanbod v;an de Deli-mij. aan de aandeel!houders van de Deli
Batavia-rubber-m.ij. om hun aandelen te ruilen tegen aandelen 
van de Deli-Mij. De nieuwe naam zal worden N.V. Verenigde 
Deli-Maatschappijen. 

Hoe ,groat zijn nude beleggingen van de Nederlandse imperia
listen in IndonesHi? Dat bedrag is moeilijk te bepalen en schattin
gen zijn er na de oorlog niet geweest. In het wetsontwerp ,cre
dietverlening Indonesie 1950" wordt :gezegd: ,Deze credietverle
ning dient (overigens) te worden ,gezien als een bijdTage om die 
investa:tie, welke no,g altijd een ibedrag vertegenwoordigt van 
f 5 a f 6 milliard voor Indonesie weer rendabel en dus voor 
Nederland weer inkomstengevend te maken. Zij is de:rhalve 
economisch stelliJg verantwoord". 

Uit de feiten il::iHjikt wel, dat Indonesie dus nog overheerst 
wor:dt door het Nederlandse imperialisme. De havens van Indo
nesie staan nag onder Nederlandse controle, Nederlandse scheep
vaartmaatsclhappijen onde:rhouden het verkeer, Nederlandse 
landbouwmaatscfuappijen zijn over Java en Sumatra verspreid, 
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Nederlandse ondernemingen controleren de import en export en 
N ederlandse banken !hebben een maohtige financHHe 1greep op 
aile bedrijvigheid. Indonesie is aan ihet N ederlands imperialisme 
gebonden door een aantal verdra:gen, die eenzijdig in zijn nadeel 
zijn, en een belangrijk deel van de handel met West-Europa 
loopt nog via Nederland. 

W at zijn de f.inanciele consequenties voor de Indonesische staat 
van de eoonomische overheersing door bet Nederlandse imperia
lisme en hoe profiteert het N ederlandse imperialisme nog van 
de koloniale uitbuiting in Indonesie? 

Winstovermaking 
Het huitelandse kapitaal in Indonesie streeft naar zo hoog 

mogelijke winsten en wil deze winsten uit Indonesie overmaken 
naar eigen land. Zulk een overmaken kost Indonesie deviezen 
en is natuurlijk merkbaar op de betaling.sbalans. De betalings
balans is het ihuishoudboekje van de staat, waarop de inkomsten 
en uitgaven met ihet huitenland worden ,genoteerd. Ook op dit 
huishoudboekje kunnen tekorten voorkomen en met Indonesie 
is dat de laatste tijd het 1geval. Tot de hehmgrijkste post voor 
inkomsten en uitgaven behoren de inkoop en verkoop van goe
deren, die tot uitdrukking komt op de ihandelsbalans. Door de 
prijsdaling van de wereldgrondstoffen heeft Indonesie een tekort 
gekregen op de handelsbalans, die oak van invloed is op de 
hetalingsbalans. Een ~ware druk 0\P de betalingsbalans vormt 
evenwel ook de winsttransfer naar het buitenland (practisch 
gesproken: Nederland). In de RTC-overeenkomst zijn bij het 
hoofdstuk financiele betrekkingen bepalingen opgenomen over 
transferregelingen, waa:rbij Indonesie transfer zou toestaan voor 
winsten, pensioenen, premies voor levensverzekeringen enz. Het 
gaat hier niet om geringe ibedragen. Enkele jaren geleden schatte 
prof. Romme op een partijcongres van de KVP de opbrengsten 
uit winsten, pensioenen, diensten, rente, enz. uit Indonesie op 
500 millioen guLden. Uit cijfers van het deviezeninstituut uit 
Djakarta blijkt, dat in 1951 de Nederlandse bedrijven in Indo
nesie 125 millioen Ned. .guldens winst naar Nederland transfe
reerden. Ongeveer 30 millioen Ned. guldens werd door onge
veer 30.000 Nederuanders naar Nederland ovengemaakt voor het 
levensonderhoud tijdens hun verlof, f 25 millioen voor premien 
en pensioenfondsen, f 10 millioen voor levensverzekeringspre
mies, f 33 millioen voor pensioenuitkeringen en f 15 millioen 
voor kapitaalremises. De Indonesische regering moest bovendien 
f 60 millioen voor pensioenen in Nederland en f 70 millioen rente 
voor de sta~tsschuld overmaken. In 1951 aileen bedroeg de winst 
van N ederlandse bedrijven in IndonesH~ f 263 millioen Ned. 
courant van hun kapitaalsinvestatie en van de sclieepvaart- en, 
petroleummij'en f 125 millioen *).In het verslag Javasche Bank 

*) Veel winst wordt bovendien in de bedr:ijven in Indonesie gelaten. Zo 
schreef de Ned. Handelsmaatschappij in 1950: ,De exploitatie-winst onzer 
cultuurondernemingen in Indonesie werd ter verdere versterking der fi
nanciele positie in de bedrijven gelaten." 
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1951-52 wordt gezegd, dat de betalingsbalans (voorts) ongun
stig werd bei:nvloed door ,de ten opzichte van eerdere na-oor
logse jaren hoge winsttransfers, welke een gevolg waren van de 
ve11beterde resultaten van de buitenlandse bedrijven over 1950". 
Oak uit het verslag van de Javasohe Bank over 1952-1953 blijkt 
hoe zwaar de verschhllende kapitaalsposten drukken. Er wordt 
gezegd: ,De belangrijkste bestanddelen van de post opbrengsten 
van investeringen zijn betalingen voor winstovermaking door 
buitenlandse hedrijven (Rupiah 330 .millioen) en interest voor 
de huitenlandse 3chuld van de regering (Rupiah 112 millioen)". 
Op de post ver.zekeringen die onder meer premies voor levens
verzekeringen en sc~1adeverzekeringen bevat, werd een bedrag 
van Rupiah 158 millioen o'Vergemaakt. Verder blijkt, dat de 
Indonesische regering onder de post ,andere regeringsuitgaven" 
bedragen moest uittrekken voor ondei1houd van de Nederlandse 
militaire missie, pensioenen en andere dienstenverkeer. 

Indonesie heeft een voortdurend tekort in zijn betalingsver
keer met Nederland. Dit betalingsverkeer is op bijzondere wijze 
gerege1d in een ,overeenkomst betalingsverkeer" die in 1950 
werd gesloten. In deze overeenkomst wero bepaa1d, dat bij de 
Nederlandse Bank een A-rekening zou worden 1geopend, waar
over worden ,geleid ,alle betalingen, waarvoor van de bevoegde 
deviezenautoriteiten ver.gunning is verkregen voor het goede
ren-, diensten- en financieel verkeer tussen Indonesie en Neder
land, voor zover in bijzondere gevallen ,geen andere betalings
wijze is overeengeikomen". 

Het handelsverkeer fussen Indonesie en een aantal belangrijke 
land en van West Europa loopt 66k via deze rekening. (Pas in het 
laatste jaar zijn enkele betalingsaccoorden tussen de Indonesi
sche regering en Finland, West-Duitsland, Hongarije b.v. recht
streeks geregeld, d.w.z. zonder tussenkomst van Nederland.) Het 
N ederlands imperialisme he eft zo dus in feite de Indonesiscthe 
handel met de landen van West-Europa onder controle; boven
dien is natuurlijk Indonesie provisie verschuldigd ,voor de be
m:iJddeling bij verrekening der transacties. Op de A-rekening is 
een manipulatie-crediet *) toegestaan van f 25 millioen. Voor 
bedragen daarboven moet er dekking zijn in de voor de rekening 
van Indonesie zeilend tin. Bovendien is de debiteur (Indonesie 
dus, in dit geval) rente verschuldigd hoven een debetstand van 
f 5 millioen ,gulden. In l1et ontwerp-credietverstreikking 1950 
werd het tekort van Indonesie in thet redhtstreeks betalingsver
keer met Nederland geraamd op een bedrag van rand 300 mil
lioen gulden. V erder werd er in thet wetsontwerp al gezegd, dat 
rekening moet worden geihouden met een ,vrij constant nadeHg 
saldo van de Indonesische betalingsbalans in de .guldenssfeer". 
Dit tekort werd gesohat ,in de orde en grootte van het tekort 
over 1950" (om en nabij 300 .millioen ·gulden dus). Het tekort zou 
ten nauwste samenihangen met de ,omvangrijke betaalingsver
plicthtingen van IndonesH~ jegens Nederland in de dienstensfeer" 

*) werk-crediet. 
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en de Nederlandse regering beschouwde dit toen ,gezien de 
structuur van de Indonesische economie als normaal." (!). 

1 
I 

Bovendien we~d gewezen op de mogelijklh.eid, dat Indonesie 
zijn guldenstekort wellicht zou kunnen voldoen door middel van 
dollars. In de betalingsovereenkomst werd opgenomen, dat ,bij 
overschrijding van het manipulatiecrediet de credi teur afdekking 
in een valuta acceptabel voor de crediteur (kan) eisen. De debi
teur zal ten allen tijde het recht lhebben zijn schuld op de 
rekening door ve:rlkoop van een voor de crediteur acceptabele 
valuta te ·vo1doen". Deze accepta;bele valuta voor Nederland 
(want dat is de crediteur) waren dus dollars ... en uit een 
monetair overziciht van ihet Roge Commissariaat in Den Rawg 
blijkt, dat Indonesie in 1952 118 millioen dollar naar Nederland 
overmaakte, ,omdat Indonesie in 1952 een groter tekort in het 
handels- en hetalingsverkeer had, dan ihet bestaande verdra:g 
toestaat". I 

Ret is in dit ve.I1band ook het vermelden waard, dat de goud- ' 
v:oorraad van de Javascile Bank snel is a£genomen sinds 1952 en 
dat de .goudvoorraad van de Nederlandse Bank steeg. Ongetwij-
feld ging veel van dit ,goud (en daar is in de pers oo!k OIP gezin-
spee1d) van de Javasche naar de Nederlandsche Bank:. Ret 
,mirakel" van het Nederlan;dse iherstel van de betalingsbalans 
is dus blijkbaar naast de doorgevoerde verarming van het Neder-
landse volk (:bezuinigingen - verla;ging levenspeil) verkregen 
uit de uitbuiting van het Indonesische volk. 

• In 1953 iheeft deze tendens zich voortgezet, want in een over-
zichtje ,deviezen" van 27 Januari 1954 wijst De Volkskrant erop, 
dat Nederland ondanks een tekort op de ihandelsbalans toch een 
aanzienlijke aanwas van de goud- en deviezenvoorraad vel1kreeg. ' 
Ret blad scihreef: ,De oplossing van dit ogenschijnlijk tegen-
strijdige heeld ligt in de omstandigheid, dat de deviezenvoorraad 
van Nederland niet uitsluitend ,gevoed wordt door uitvoer van . 
goederen. Gewezen kan worden op inkomsten uit buitenlandse 
beleggingen, transitoverkeer en driehoekshandel". 

Er is dus ,gebleken hoe de koloniale uitbuiting in Indonesie nog 
van belang is voor het Nederlandse :imperialisme en in welk een 
financiele afhankelijkheid Indonesie nag van Nederland ver
keert. Die financiele a£hankelijkheid komt ook nog tot uitdruk
king in de geweldige schuld, die de Indonesische staat aan 
Nederland heeft. :Sij het sluiten van de RTC-overeenkomst werd 
Indonesie door het Nederlands imperialisme met een schuld van i 
f 1.139.237.000 aan Nederland belast. Rier treedt de huiciheladh- 1 
ttge hebzuoht van het Nederlands imperialisme bijzonder soherp 
aan het Iicht. De leningen, die dus door ihet Nederla;nds imperia-
lisme waren gesloten, hadden_gediend om de Nederlandse onder-
drukiking van het Indonesische volk te financieren. Ret Indo-
nesische volk betaalt dus in feite de oorlog, die tegen hem werd 
gevoerd. Bovendien moest Indonesie een aantal sdhulden aan 
derde Ianden (door het Nederlands imperialisme gemaa:kt) 
overnemen tot een bedrag van j 420.424.000 (aan Amerika, 
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Canada en Australie). De to tale buitenlandse schuld beliep dus 
bij de souvereiniteitsoverdracht f 1.559.661.000. Hier kwam nog 
bij een binnenlandse schul:d van f 2.8 milliard, zodat het Indone
sisdhe volk door ihet N ederlandse imperialisme werd belast met 
een totale sohuld van f 4 milliard. 

De profijten, die Nederland van de lening trekt zijn de rentes, 
die Indonesie verplicht is te betalen (en die zwaar op zijn 
betalingsbaLans drukken, zoals we al zrugen) *), terwijl bij het 
verst·rekken van de lening bovendien als voorwaarde was ge
steld, dat ,Indonesie zijn transferverplichtingen uit ihoofde van 
de financiele en economische overeenkomst der Ronde Tafel
conferentie zal nakomen zonder een beroep te doen op de 
,escape-clausule", welke die overeenkomst bevat". Bovendien 
moest Indonesie voor elke dispositie direct de helft terugstorten 
in een voor Nederland ,accepta;ble valuta". 

Vrijheidsbeweging 

Het bestaan van de RTC~overeenkomst betekent natuurlijtk 
niet, dat de situatie nu maar onveranderlijk is. De kraciht van 
het N ederlandse imperialisme ligt ootk niet aileen in die orver
een!komst, maar in zijn werkelijke positie (zijn financiele en 
economisdhe greep en zijn handlangers) in Indonesie. De positie 
van het N ederlandse imJperialisme wordt evenwel bedreigd door 
andere imperialisten, en Indonesie is wel een van de landen, 
waar de imperialistische tegenstellingen zicih bet felst toespitsen. 
W est-Duitsland en Japan zijn daar ook weer op de markt ver
schenen, · terwijl Amerika en Engeland eveneens verwoede 
pogingen doen hun invloed te ver:gmten. Een heel belangrijke 
factor is echter de groeiende kraoht van de Indonesische vrij
hei:dsbeweging, die de Indonesische regering tot steeds sterker 
daden tegen het imperialisme dwingt. De imperialisten kunnen 
in Indonesie !hun macht nag slechts uitoefenen door middel van 
lakeien. De tegenstellingen van deze lakeien zijn oak de tegen
stellingen van de imperialisten en bovendien zijn er de door de 
imperialisten onderdrukte groepen (nationale bourgeoisie, kleine 
bourgeoisie, boeren en avbeiders). Deze onderdrukte :groepen 
gaan zich steeds sterker verzetten en hebhen hun invloed op de 
huidige gang van zaken kunnen vergroten. 

De RTC-overeenkomst en de betalingsovereenkomst zijn nog 
gesloten door Hatta en deelgenoten. N a Hatta kwamen de rege
ringen Natsir (met een stakingsvePbod in bet belang van het 
buitenlands kapitaal) en Sutkiman (die Indonesie in een Ameri
tkaans oorl01gspact wt1de dwingen en razzia's organiseerde, die 
mislukten). Beide regeringen werden door de Indonesische 
massabeweging ten val 1gebracht en vervangen door eerst de 
regering Wilopo (die edhter niet krachtig genoeg de door 
N eder landse imperialisten gei:nspireerde staa tsgreep van 17 

*) Volgens het verslag Javasche Bank betaalde Indonesie aan rente en 
aflossing op buitenlandse schulden in 1952 263,9 en in 1953 353,4 millioen 
rupiah. 
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October 1951 ontmaskerde en bovendien hoeren van :hun grand 
verdreef). Nu is er dan de regering Ali Sqptroamidjojo, die door 
de progressieve massa-or,ga:njsaties wordt ondersteund. Deze 
nieuwe re.gering Sastroamidjojo heeft h~ndelsbetrekkingen met 
de Ohi:nese Volksrepubliek aangeknoopt, verzet zich tegen ver
dere pogingen van het Amerikaanse imperialisme om ,gedwongen 
leningen te aanvaarden, vervangt reactionnaire figuren van 
Masjumi en PSI in het 1bestuursapparaat en zoekt nieuwe wegen 
in het belang van Indonesie. Geloven, dat Indonesie eeuwig in 
vel'houdingen zou blijven leven, die door de RTC-overeenkomst 
zijn ,gesohapen en dat de Indonesische arbeiders en lboeren (en 
ook de nationale rbouDgeoisie) hraaf de sclhulden zullen betalen, 
die het Nederlands imperialisme hun heeft opgelegd en verder 
maar goed zullen vinden, dat Nede11landse monopolies het land 
blijven uitzuigen, zou betekenen in wonderen ,geloven. 

Ret Indonesisdhe volk verzet ·zioh meer en meer tegen het 
dwangbuis van de imperialistisohe overheersing en het zijn 
objectieve economise/he wetten, die de Indonesische nationale 
bour,geoisie en lhet gehele Indonesisahe volk tot verzet drijven. 
Terwijl de grate monopolies de winst wegzuigen (en de schat
kist uitputten), 1bevindt Indonesie zioh in een voortdurende 
crisis. Er zijn aanzienlijike begrotingstekorten, het land heeft 15 
mi:llioen werklozen, er e;ijn rijsttekorten en de agrarisohe pro
ductie is nog niet orp vooroorlogs peil. De Indonesische impor
teurs en exporteurs kunnen zich niet handhaven tegen buiten
landse concerns, Indonesisc,he sigaretten- en battkbedrijfjes 
moeten rgesloten worrden. Naast de strijd tegen de monopolies 
v:oeren de Indonesische wbeiders en boeren strijrd tegen het 
feodalisme, dat een der pijlers voor de imperialistisohe overheer
sing is. Landhervorming zal nieuwe productiekrachten vrijma
ken, de koopkraoht verlwgen en mogelijkh.eden voor industria
lisatie sch~pen. 

Terwijl de RTC-overeenkomst nog bestaat en het Nederlands 
imperialisme de Indonesisohe economie beheerst, wordt al meer 
en meer naar zelfstandigheid gezorcht. De zelfstandige betalings
accoorden met Finland en Rongarije, de handelsverbindingen 
met de Chinese Volik:srepubliek, de onderhandelingen tot opening 
v·an een ambassade in Moskou en een (zij het ook geringe) 
wijziging bij het systeem van overmaking van gelden naar 
Nederland zijn uitingen van deze dr·ang. De strijd van het Indo
nesische v:ol!k richt zich in de eerste plaats tegen het Neder
landse imperiail:isme, want nog ·gelden bijzondere bepalingen 
voo:r ~et N ederlands imperialisme. 

De Nederlandse communisten ondersteunen de strijd van het 
Indonesische volik voor onafhankelijkheid en zijn tegen de RTC
overeenkomst en v66r normale betrekkingen met Indonesie. Ret 
Indonesisdhe volk moet zijn e~gen lot en etgen politiek bepalen. 
De Nederlandse communisten moeten ervan doordrongen zijn
en zij moeten rde Nederlandse arbeidersklasse en het gehele 
Nederlandse volk ervan doordringen - dat ihet Nederlandse 
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imperialisme nog een factor van betekenis in Indonesie is. Inder
daad heeft het Nederlandse monopoliekapitaal- de Nederlandse 
onvaderlandslievende bourgeoisie- Nederland voor dollars aan 
Amerik.a uitgeleverd, - maar tegelijikertijd verdedigt :het met 
hand en tand zijn positie in de internationale sfeer (Indonesie 
dus, onder meer) om zioh met maximum-winsten te verrijken. 
Voor het Nederlandse en Indonesisdhe volk .geldt daarom: strijd 
voor nationale onafhankelijikheid, strijd tegen het Nederlands · 
monopoliekapitaal, dat Indonesie over1heerst en Nederland voor 
dollars uitleverde. 

Het Nederlandse volk kan op scheppende wijze behulpzaam 
zijn bij de industrialisatie van Indonesie; het kan schepen bou
wen en kapitaalsgoederen maken voor Indonesie. Met een ver
scherpte uitwerking van de huidige crisis voor ogen liggen juist 
in de industrialisatie van Indonesie en Nederland kansen voor de 
Nederlandse en Indonesische arbeidersklasse om werkgelegen
heid te scheppen in de vredesindustrie. Nederland moet dan af
zien van zijn bijzondere voorrechten uit de RTC-overkomst, de 
Indonesische schuld kwijt schelden en betrekkingen onderhou
den op basis van gelijkberechtiging en wederzijds voordeel. 

Voor een broederlijke samenwenking tussen het Nederlandse 
en Indonesische volk ·strijden de Nederlandse en Indonesisohe 
a11beidersklasse en hun bondgenoten en ~ij zullen hun gezamen
lijke vijand, ihet Nederlan:ds monopoliekapitaal, overwinnen. 

Bronn en: jaarverslagen Javasche Bank 1951-52; 1952-53. Statis
tieknummer Bergcultures. Jaarverslagen Nederlands'e Handelsmaatschap
pij; N.V. Billiton en N.V. Koninklijke Petroleummaatschappijen. Besluiten 
RTC-overeenkomst en ontwerp crediet-verstrekking Indonesie 1950 (Han
delingen Tweede Kamer). 

H. DE VRIES. 
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De strijd voor de re~hten 

van de vrouw 

,Bij het proletariaat is het de exploitatiezucht van het ka
pitaal, die de vrouw tot loonarbeid dwingt en het gezin ver
nietigt. Door haar loonarbeid wordt de vrouw van de prole
tarier gelijkgesteld met de man van haar klasse. Maar deze 
gelijkstelling betekent, dat zij evenals de proletarier, aileen 
nog erger, door de kapitalist wordt uitgebuit. 

De emancipatiestrijd der proletariersvrouwen is derhalve 
niet een strijd tegen de mannen ·van haar eigen klasse, maar 
een strijd in vereniging met mannen van haar eigen klasse te
gen de klasse der kapitalisten. Het naaste doel van deze strijd 
is: paal en perk stellen aan de uitbuiting door het kapitaal. 
Zijn einddoel is de politieke heersohappij van het proletariaat 
ten dienste der opheffing van de klasseheerschappij en der tot
standkoming van de socialistische samenleving." 

Clara Zetkin, Gotha, 1896 (veTtaling van P. J. Troelstra in 
zijn brochure ,Bijdrage tot den strijd over Feminisme en 
Socialisme") . 

BOVENSTAANDE woorden, gesproken op het Congres der 
Duitse Socialistisc.he Partij, waren de leidraad voor de socia

listische vrouwen in hun strijd voor politieke en economische 
gelijkstelling en voor hun optreden in rde vrouwenbeweging, 
waarin de vrouwen uit de kringen van de intellectuelen en ge
zeten burgers de toon aangaven. 

Zij betoogden, dat aileen een samenleving, een productie
wij,ze, ,gegrond op rhet samenwerken van allen met allen, een 
maatschappij waar thet recht en de plioht om te werken aile 
indiv:iduen, ,zowel vrouwen als mannen, tot een ,grate anbeids
kracht vormen- dat rdeze aileen de vrouw de plaats kan geven, 
door de natuur voor haar bestemd. (Carnelie Huygens- Nieuwe 
Tijd, 1898.) 

Deze duildelijke stellingname was nodig, want de vrouwen uit 
de burgerlijke klasse, die zo moedig de strijd hadden aa,nge
bon:den, gaven blijk geen brede kijk te hE!bben op de maatschap
pelijke omstandigheden, die aan de aohterstelling van de vrouw 
ten grondslag lag. Zij beperkten de strijd voor de 'gelijkstelling 
van de vrouw door ihet steilen van eisen, die niet in staat waren 
om de scheiding tussen de belangen van vrouwen uit de arbei
dersklasse, van de vrouwen en rdochters van boeren en kleine 
middenstanders en die der vrouwen uit de andere kringen der 
bevolking te ove11bruggen. Zij zagen de emancipatiestrijd als iets 
op zich zelf staands en hoewel zij de proletariscihe vrouwen ver
weten niet consequent te zijn, aanvaa11dden zij zelf niet de 
consequenties van de .strijd voor de bewijding van de vrouw. 
Zij richtten lhun acties in de eerste plaats op hun eigen belangen, 
op het verkrijgen van lhet recht op arbeid, het recht op opleiding 
voor een door haar zelf gekozen beroep. 
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Deze acties gingen aan de 1grote 'massa van vrouwen uit het 
volk voorbij, want 111 ihet bijzon:der voor de vrouwen en kinderen 
der arbe±ders is nooit sprake geweest van' een recht op arbeid, 
voor hen· was er altijd een moeten. Het lot van de wbeiiders
vrouwen was hetzelfde als dat van de mannen van haar klasse, 
zij verkochten hun arbei:dskracht zolang de ondernemers deze 
gebruiken koniden. 

De proletarische vrouwen hebben dan ook altijd in en met 
ihun partij, in en met hun vakbew~ging en ook in de vrou wen
beweging bij de strijd voor de rechten van de vrouw de nadruk 
gelegd op de strijd voor ho.gere lonen, gelijk loon voor ge1ijke 
arbeid, verkorting van de arbeiidsdag, aLgemeen kiesrecht, e.id. 
als onderdeel van de strijd voor de bevrijding van de arbeiders
klasse van het kapitalistiscihe juk. In een strijd, waarin telkens 
weer de vrouwen een belangrijke rol speeLden, o.a. bij de strijd 
tegen de oorlog in 1914-1918, bij de z.,g. aardappelenrelletjes op 
Kattel11bUiig en in de Jordaan, bij de strijd tegen ihet verlagen 
van de steun in 1934, ontwikkelden zij ziah soms tot bekwame 
en moedige leidsters in de anbeidersbew~ing. 

Het is echter niet zo, dat de strijd van de buligerlijke vrouwen 
geen vruohten heeft gedragen. 

Integendeel, sinds zij zioh begonnen te roeren en hun plaats 
naast de mannen opeisten is er heel veel veranderd. Men kan 
het grootste respect hebben voor de moed en het uithoudings
vermogen, ·welJke zij daarbij aan de dag legden. 

Name'n als die van Florence Nightingale, Sylvia Pankhurst, 
maar ook van Anna Reijnvaan, Jeltje v. d. Bosch Kemper, Wil
helmina Drucker, Aletta Jacobs e.a. herinneren ons aan de ver
beten strijd t~gen de fatsoensbegriJppen en vooroordelen van 
die tijd. 

Een meisje uit een net bur,gergezin hehoorue geen lonende · 
arbeid te verriCihten. Ze ihad haar piichten thuis. Er moest ge
naaid en gebreid worden en verder moest zij, al handwerkende 
en pianospelende, wacihten tot een •man ha:u kwam halen. 

Het ver.zet tegen dit lege bestaan, maar no:g meer tegen de 
afhankelijkheid en de armoede, kwam in de vorm van een be
weging van vrouwen die opkwamen voor haar recht om door 
eigen arbei:d een onafhankelijk bestaan te sc:heppen. Zij vielen 
de wetten aan, die de vrouwen machteloos maakten tegenover, 
zoa:ls zij het zeiden, ,de willekeur der mannen", zij verlangden 
het onderzoek naar .het va:dersehap en het opleggen van de 
verpliohting van de natuurlijke vader tot verzorging van zijn 
kind. (Er was n.l. een ve:rbod naar onderzoek van het vader
sohap.) De mannen zagen deze ibeweging als een gevaar, niet 
aileen v:oor hun bevoorrechting, maar ooik voor hun :positie, zij 
zagen deze arbeid voor zich opeisende vrouwen als concurrenten 
op de arbeidsmarkt en bestreden ihet streven der vrouwen met 
aile hun ten dienste staande middelen. 

Het kon dan ook niet an:ders of deze strijd, die voor de bur
gerlijke vrouwen een strijd was tegen de mannen van haar eigen 
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klasse, drong haar tot ihet opeisen van politieke rechten, het 
recht op deelname aan het bestuur van stad en land, het recht 
dus om te kiezen en ,gekozen te worden. 

Gesoheld, ,gelaster en gehoon ikon :hen niet afbrengen van hun 
doel en hoewel de .goegemeente zong: ,Leve, ]eve Mina Drucker 
en de kousen steeds ,maar stukker", werd in 1894 de ,Vereniging 
voor Vrouwenkiesrecht" opgericht. 

Echter ook nu konden'de burgerlijke vrouwen niet hoven hun 
klassebelan1g uitkomen en terwijl de arbeidersbeweging en 
daarmee de socialistiselhe vrouwen opkwamen voor het algemeen 
kiesrecht, beperkten zij zielh tot ihet eisen van kiesre~ht voor 
vrouwen en keerden zich niet tegen de beperkte vorm van ihet 
kiesrecht, waardoor niet aileen de vrouwen, maar· oak mannen 
beneden een lbepaa1de inkomstengrens van het kiesreelht waren 
uit;gesloten. 

Na het bereiken van ihet passief en actief kiesrecht bepaa1de 
hun activiteit zich tot het openste1len van alle beroepen voor 
de vrouw, rmeer vrouwen in de Kamer, e.d. 

Met het loslaten van het marxisme als theoretische 1grondslag 
voor de strijd van de arbeidersbeweging en de daarmee gepaard 
gaande verbungerlijking van de S.D.A.P. zagen ook de leidende 
soc. democratische vrouwen van een eigen standpunt in deze af. 
Onder ,hun leiding sloo>t de activiteit van de socialistische vrou
wenbeweging zidh steeds meer aan bij de opvattingen der 
burgerlijke wouwen betreffende de strijd voor de rec!hten van 
de vrouw. 

EEN opleving in de ibeweging voor de reohten van de vrouw 
kwarm in 1934 bij de aanval van de regering Marchant op 

deze rechten in de vorm van een wetsontwerp tot verplicht 
ontslag aan de huwende rijksambtenares, waartoe sinds 1920 
ook de onderwijzeressen werden gel'ekend, en dat in 1935 wel"d 
aangenormen. 

De actie kwam echter pas tot voile ontplooiing in 1936, toen 
de gemeentebesturen werden verplicht de nog werkende gehuw
de onderwijzeressen, voor zover ze geen kostwinster waren, te 
ontslaan. 

In 1937 kw:am minister Romme met nieuwe en verdeDgaande 
voorstellen tot beperkinig rvan de reohten van de vrouw, die zoals 
huichelaoht:i>g vool'gesteld werd, ,gericiht waren op de bescher
ming van !het gezin tegen ,het onnatuurlijike verlangen van de 
vrouwen om beroepsbezigiheden te verricihten: ,Naar natuurlijk 
bestel", zo iheette het, ,client de man de kostwinner van het ,gezin 
te zijn en heeft de vrouw tot taak de gezinsverzorging". Volgens 
Romme was het in ihet a1gemeen een misstand als de vrouw een 
werkkring buitenshuis zoekt. ,Het gezin is een zo waardevol 
element in de maatschappij, dat, waar mo1gelijk, tegen ongezonde 
gezinsverhoudingen moet worden opgetreden." 

Ook nu is deze Mr. Romme nog even royaal met waarderende 
woorden voor het gezin, dat, zoals hij het in zijn boekje ,Katho-
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lieke politiek" zegt, behoort tot de beste Nederla.lldse cultuur
monumenten. Hierbij onderstreept hij nog eens zijn orpvatting, 
dat de vrouw in de keuken thuishoo.rt door vast te stellen dat 
zij in het huwelijk onderdanig moet zijn aan de man en dat het 
haar taak is kinderen te baren en op te voeden. 

Zo sprak en spreekt ook nu nog de ma:n, die als leider van de 
voornaamste regeringspartij verantwomxlelijk moet worden ge
steld voor het feit, dat duizenden vrou:wen, noodgedwongen, 
,een werkkring buitenshuis" zoeken. 

Echter de reactionnaire aap kwam reeds in 1937 uit de mouw, 
want Romme achtte deze ,bescherming" alleen nodtg voor de 
gezinnen van de vrouwen die in fabrieken,. werkplaatsen, kan
toren, winkels, hotels, koffiehuizen, verpleeginrichtingen, e.d. 
werken en niet voor de gezinnen van de landarbe~dsters, de 
thuiswerkster, de dienstbode en werkster, en ook niet voor de 
gezinnen van de vrouwen, die seizoenarbeid verrichten, omdat 
het bedrijfsbelang het anders verla:ngde. 

Kortom, het kwam er op neer dat Romme aan de gehuwde 
vrouwen, voor zover thet bedrijfsbelang thet toeliet, de sociaal 
beschermde en beter betaalde arbeid wilde verbieden. 

De actie tegen dit wetsontwerp werd niet aileen gedragen 
door de bu11gerlijke vrouwen; ook aan de organisatie van deze 
actie namen de arbeidersvrouwen deel en grote aantallen van 
hen bezochten de massale protestbijeentk:omsten in Amsterdam, 
Rotterdam en andere .grate steden. 

IN de achter ons lig,gende oorlogsjaren is het politieke bewust
zijn van de vrouwen sterk toegenomen. De strijd tegen de 

maatregelen van de bezetters en vooral de strijd voor de bevrij
ding zelf plaatste ihuar voor zeer belangrijke beslissingen, die zij 
zelfstandig moest nemen. Dit gold voor arm en rijk, maar voor 
de 1grote massa van vrouwen uit de arbeidersklasse het meest, 
omdat de moeilijkheden voor de instandhouding van het gezin, 
de zorg voor het dagelijks brood, v:oor hen het .grootst waren. 

De avbeidersvrouwen van na de oorlog verzetten zic:h dan ook 
steeds sterker niet aileen samen met de mannen tegen de uit
buiting en de verontrechting van haar klasse, maar oak tegen 
het misbruik maken van haar liefde en verantwoordelij~heid 
voor haar ,geztn ten hate van de winstzucht van de kapitalisten 
en de po:gingen om haar uit te spelen tegen de mannen, teneinde 
het algehele loonpeil te drukken. 

Het waren de Amste11damse schoonmaaksters in ,gemeente
dienst, die in staking 1gingen voor 'hoger loon en gelijkstelling· 
met het loon van ihun mannelijke collega's. In J anuari van dit 
jaar voerden de meisjes van Ankersmit in Deventer met succes 
een actie voor gelijk loon bij gelijke arbei:d; de lonen van de 
betreffende arbeidsters werden met f 14.- tot f 16.- per week 
ve:t1hoogd. · 

Zo ziet men dat de skijd _voor de rechten van de vmuw steeds 
meer gedragen wordt door de proletarische vrouwen. 
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De bungerlijke vrouwen, die ziah niet of slechts gedeeltelijk 
los hebben kunnen maken van de opvattingen van hun voor
gangsters beperken zich tot het ,opvoeden van de vrouwen". Zij 
streven naar meer vrouwen in openbare :£uncties, ageren tegen 
de huwelijkswetgeving en de laatste tijd sterker tegen de enorme 
belasting van het inkomen van de vrouwen, tegen de bepaling 
dat het loon van de vrouw ,gerekend wordt tot het inkomen van 
de man, ,uit tweeerlei bron verkregen". Onder invloed van de 
economische druk op de ,gezinnen en het feit, dat steeds meer 
vrouwen door hun arbeid met deze bepaling te maken ihebben, 
werd er. een adres a an de regermg :gericht, teneinde een verlich
ting van de helastingdruk te verkrij>gen. 

Haar organisaties, o.a. de ,VrouwenvereniJging voor Vrouwen
belangen en ,gelijk staatsburgerschap", de Vrouwenbond van het 
N.V.V., de Plattelandsvrouwenbond en de politieke vrouwen
groepen heperken hun activiteit zorveel mogelijk tot h.et or,gani
seren van lezingen. cursussen en clubavonden. 

De vrouweno11ganisatie, die de weg naar de vrouwen zoekt 
via het opkomen voor de dagelijkse belangen, o.a. voor werk, 
voor brood, voor woningen en scholen, is de Nederlandse Vrou
wenbeweging. Zij is de enige onganisatie, die uitvoering traciht 
te :geven aan de oproep van de vrouwelijke a:£gevaardiglden op 
de eerste zitting v:m de Verenigde Naties. 

Het kapitalisme sleept in zijn ondel'gang de middengroepen 
mede. Steeds meer vrouwen uit bungerlijke kringen, in het bij
zonder intellectuelen, sluiten zich aan bij de strijd van de prole
tarische vrouwen, omdat ook zij ,gaan inzien, dat de strijd voor 
de bevrijding van de vrouw niet is los te ma:ken van de strijd 
voor de bevrijding van de a:r<beidersiklasse, zoals Clara Zetkin 
en Cornelie Huy,gens indertijd betoogden. 

De juistheid hiervan is bewezen door de ontwikkeling van 
de vrouwen in de Sowjet-Unie, in deVoliksdemocratisahe landen 
en wel in ihet bijzonder in het nieuwe Ohi!na, waar de politieke 
en economische gelijkstelling van de vrouw in de grondwet is 
vastgelegd en een verplichting tot het sti~hten van creches, kleu
tersciholen en sociale instelltngen en diensten dit recht tot een 
wezenlijk beziJt maken. Roever de Sowjet-vrouwen met :het ver
krijgen van haar rechten de vrouwen in andere delen van de 
wereld vooruit zijn, blijkt uit de woorden van Hilde Verwey
Jo.nker op het Vrouwencongres op 1 April 1946 in het Indisch 
Instituut te Amsterdam, over de positie van de vrouwen in de 
U.S.S.R. Zij zei dat dezen sinds 1917 in een uitzonderingspositie 
verkeerden, omdat zij een veel grotere rol spee1den in ihet maat
sahappelijke en politieke leven dan ihier te lande. 

DE strijd van de vrouwen voor haar reahten heeft ondanks zijn 
fouten en gebreken een grote beteikenis. Met hun acties iheb

ben deze vrouwen een niet te ondersahatten bijdrage geleverd in 
de strijd voor de democratische recihten van ons volik. 

Dit niet te erkennen leidt tot onderschatting van \het werk 
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onder de vrouwen niet aileen op het gebied van de rechten van 
de vrouw, maar oak op het gebied van de strijid voor de dage
lijkse belangen en de in die strijd tot stand te brengen eeruheid 
van actie. 

De acties van communistische en soc. democratische vrouwen, 
of !het nu om een actie tegen de belastingnavorderin:g 1gaat, of 
tegen de huurverha.ginlg, of tegen een huis-uit:z;etting, bevorderen 
de gedachte van de een:!heid in de strijd voor verder lilggende 
doeleinden, de strijd voor de vrede, tegen de oorlo1gspolitiek van 
de regering en tegen het a:flhankelijk maken van ons land aan de 
wil van de Amerikaanse ianperialisten. 

Steeds weer moeten de communisten zicih de waarschuwende 
wooriden van Dimitrof op het zevende wereldcongres der Com
munistische Inte:rmationale herinneren: 

,De communisten, en in het bijzonder de vrouwelijke communisten, 
mogen niet vergeten, dat er geen succesrijke strijd tegen het fas
cisme kan zijn, zonder daarin de brede massa van vrouwen te be
trekken." 

Dit betekent, dat zij steeds weer de acties van de vrouwen 
voor haar -rechten, voor ihaar dagelijkse belangen moeten ver
binden met de strijd voo'l' het naaste doel: een regering, die de 
zelfstandiglheid van ons lamd verzekert en een politiek voert vail 
vrede, werk en wor..-ingen. 

Aileen .op deze wijze zal oak de massa van de vrouwen de 
betekenis van de Ccmmunistiscihe Pantij leren begrijpen en ihaar 
leiding aanvaavden, aileen zo ,zal het hun duidelijk women, dat 
de arbeiders en arbeidersvrouwen samen met de mannen en 
vrouwen uit de boeren- en middenstand slechts onder leid:ing 
van de partij van de arbeidersklasse de strijd voor hun bevrij
ding met succes kunnen voeren. 

RIE KOGENHOP. 
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BuitenlanJse vrienJen schrjjven ons 

Filips van Marnix 

van Sint Aldegonde (1540-1598) 

Kanttekeningen hij een nienwe hiografie 

Repos ailleurs 

(devies van Marnix) 

FILIPS van Marnix van Sint Aldegonde is ongetwijfeld een der 
zeer grote figuren uit het nationaal verleden zowel van Bel

gie als van Nederland. Een der meest omstreden figuren ook. 
Tientallen bladzijden zouden nodig zijn om de literatuur op te 
sommen die aan Marnix en zijn oeuvre werd gewijd, sedert de 
Franse banneling Edgar Quinet in 1854, juist een eeuw geleden, 
te Brussel zijn beroemde biographie uitgaf onder de titel: ,Fan
dation de la Republique des Pro'l{inces Unies. Marnix de Sainte 
Aldegonde. Edition interdite en France et auto'l'isee pour la Bel
gique et l'etranger." 1 ) Het is de grote, de blijvende verdienste 
van Quinet de vrijheidsheld Marnix weer uit de vergeethoek te 
hebben gehaa1d, waarin meer dan twee eeuwen van clericale en 
vreemde overheersing hem hadden gedompeld. 

Zeer vele van de werken, die sedertdien werden geschreven, 
zowel in de 20e als in de 19e eeuw, baden in een atmosfeer van 
mateloze bewondering of uitgesproken vijandigheid. Daarom 
ondernamen onlangs twee ere-professoren van de Vrije Universi
teit van Brussel, de hh. Frans van Kalken en Tobie Jonckheere, 
eell) paging om voor de Belgische lezer ,een objectief en onpar
tijdig beeld" op te roepen van de grote rebel. Het resultaat van 
hun arbeid was een nieuwe biographie - bedoeld dus als syn
these en als ,critique des critiques" - welke verscheen onder de 
titel: Marnix de Sainte Aldegonde. Le Politique et le Pamphle
taire. Le Pedagogue 2 ). 

Het werk der twee Brusselse hoogleraren bestaat uit negen 
hoofdstukken, waarvan slechts het achtste, handelend over Mar
nix als paedagoog, werd opgesteld door de h. J onckheere (blz. 

1) ,Grondvesting van de Republiek der Verenigde Provincien. Marnix van Sint 
Aldegonde. Een uitgave verboden in Frankrijk en toegestaan voor BelgiC en het 
buitenland." 

2 ) ,Marnix van Sint Aldegonde. De politicus en de pamfletschrijver. De paeda
goog.~' Brussel, 1952. 
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66-89). Laten wij onmiddellijk zeggen dat de auteurs er in ge
slaagd zijn een kwestie op te klaren en! te vereenvoudigen, die 
door de passie en de heftigheid der polemieken was vertroebeld 
en eerder ingewikkelder geworden door een massa studies en 
commentaren. Het laatste woord over Marnix is verre van ge
zegd. Er ontbreekt nog steeds een volledige bibliographie der 
werken van en over Marnix. Een moderne heruitgave van Mar
nix' werken en een overzetting van sommige in modern Neder
lands zijn uiterst wenselijk. Maar voortaan toch, dank zij de hh. 
Van Kalken en J onckheere, beschikken allen die de Marnixstudie 
willen voorzetten over een prachtig werkinstrument. Het is noch
tans de bedoeling van onderhavige bijdrage niet aileen de onbe
twistbare kwaliteiten van de laatste Marnix-biographie te onder
strepen, maar ook te wijzen op zekere vergissingen en tekortko
mingen en meteen enkele aspecten van de zo omstreden figuur 
wat nader te belichten. 

DE h. Van Kalken neemt stelling tegen diegenen die, zoals 
:E!dgar Quinet, Marnix bovenmatig verheerlijkt hebben en 

in hem geen enkele zwakheid, geen enkele vergissing hebben 
ontdekt. Waar Quinet van Marnix ,het hoofd en de ziel van de 
opstand" wou maken, ziet Van Kalken · eerder in hem ( o.i. 
terecht) ,de rechterarm van de prins van Oranje en in zekere zin 
de theoreticus van het verzet", die zich nochtans steeds heeft ge
houden aan de hem door de Zwijger voorgeschreven gedragslijn. 

Heel wat meer aanleiding- het dient wel erkend- kreeg de 
h. Van Kalken om af te rekenen met de ,geboren tegenstanders" 
van N.farnix, diegenen die Marnix eeuwen na zijn dood zijn te lijf 
gegaan.met een waarlijkonaanvaardbarehaat en vooringenomen
heid. De drie voornaamste zijn, in chronologische volgorde, en 
voor wat Belgie betreft: P. P. M. Alberdingk-Thijm, hoogleraar 
te Leuven omstreeks 1875; baron J. Kervijn de Lettenhove (1817 
-1891) en ten slotte kanunnik Floris Prims, ere-archivaris der 
stad Antwerpen en lid der Koninklijke Vlaamse Academie. 

Alberdingk-Thijm publiceerde in 1876 De vrolijke historie van 
Philip van Marnix, heer van Sinte Aldegonde, en zijn vrienden. 
Deze met gal overgoten, ,vrolijke historie" heeft er zeker niet toe 
bijgedragen de roem van haar auteur te vergroten. 

In 1883 publiceerde de adellijke historicus Kervijn de Letten
hove een brochure getiteld: Marnix, la Capitulation d' Anvers 
(Marnix, de capitula tie van Antwerpen). Marnix is er een laag
heid, een intrigue en lafheid. Zijn Bienkorf is niets anders dan 
,een kreet van wraakzucht en haat", gevolg van een aanval van 
razernij. Over Kervijns buitenissigheden schreef de Nederlandse 
geschiedschrijver P. J. Blok in De Nederlandsche Spectator (1885, 
blz. 284-87): ,Schandelijker pamphlet onder het masker van on
partijdig historisch onderzoek kwam zelden uit". 

In onze hedendaagse historiegraphie is Marnix de Assepoes 
van E. H. kanunnik Floris Prims. Deze historicus beschouwt 
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Marnix als de meest verachtelijke belager die de katholieke gods
dienst ooit heeft ontmoet. Hij beweert dat Marnix een ,particule" 
gebruikt die hem niet toekomt, dat hij een arme parvenu is, op
dringerig bij de groten, en gekenmerkt door zijn verwaandheid 
en zijn domheid. Marnix is een verwilderd weeskind, een opstan
digi, mislukte student, een franskiljonse Brabander. Kortom, 
volgens Prims is Marnix een vreselijk ge'interesseerde overloper, 
daar waar Farnese zelf, in een boodschap aan Filips II van Mar
nix getuigt: Si bien es pobre, no lo veo interesado (,al is hij arm, 
tach houd ik hem niet voor baatzuchtig"). 

Oak het laatste katholieke werk dat aan Marnix' Bienkorf 
werd gewijd (J. G. Sterck, Brannen en Samenstelling van Mar
nix' ,Bienkorf der H. Roomsche Kercke", Leuven, 1952) - hoe
wei heel wat bezadigder- komt tot het volgende besluit: ,Een 
gentleman, oak alleeft hij in de 16e eeuw, gedraagt zich anders. 
De fijne humor maakte van Erasmus de grate levensphilosoof, de 
gloeiende verontwaardiging schiep Anna Bijns om tot zuivere 
dichteres, de blinde verbittering verlaagde de rijkbegaafde Mar
nix van Sint Aldegonde - althans in vele bladzijden van zijn 
Bienkorf - tot pamflettist van klein formaat". 

Tegenover de ,echt middeleeuwse en theologische haat-uitbar
stingen" der Prins-en en Prins-kens - volgelingen van de on
stuimige Jezui:et del Rio (1551-1608) - stelt Van Kalken de 
definitie van Aernaut van Buchell uit Utrecht, een geleerde tijd
genoot die Marnix afschildert als volgt: ,Een man van grooten 
bedrijve, besogne, memoire, ja singulier in alles." Zelf typeert 
hij hem met de meeste waardering. Wij hebben nochtans de in
druk dat de laatste biograaf van Marnix, meegesleept door zijn 
verlangen om hoven de partijen te blijven, als beoefenaar van een 
zgn. neutrale, objectieve geschiedschrijving, wat veel heeft ge
offerd aan zijn liberale en gewild tolerante opvattingen. 

Zo heeft hij ongelijk, menen ·we, tot in de titel zijner synthese 
te spreki:m van Marnix ,le pamphletaire". Het zijn nl. zijn cleri
cale afbrekers die Marnix steeds hebben verlaagd tot de rang 
van pamfletschrijver. Voorzeker heeft Marnix pamfletten ge
schreven, voorzeker kan zijn Bienkorf desnoods een pamflet ge
noemd worden (van circa 500 blz.!). Maar Van Kalken is dichter 
bij de waarheid wanneer hij erkent dat dit hartstochtelijk requisi
torium een enig literair document is in de Nederlandse letter
kunde en haast enig in de wereldliteratuur. En graag hadden we 
geziendat door Van Kalken en de overige Marnixianen wat meer 
aandacht zou besteed zijn aan de_banden die de Bienkorf verbin
den niet aileen met Rabelais, maar oak met Erasmus' Lof der 
Zotheid en Ulrich von Rutten's Epistolae obscurorum virorum 
(,Brieven van onbekende mannen"). En vergeten we oak niet 
dat de grate Fischart niet geaarzeld heeft de Bienkorf in het Duits 
te vertalen. 

Moedig neemt Van Kalken de verdediging op van de heftig
heid, het scherp en bijtend karakter van de Bienkorf. ,Om de 
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zaak juist te beoordelen"- zegt hij - ,moet men zich het tijd
stip indenken waarop de Bienkorf werd geschreven, en zich her
inneren in welke omstandigheden Marnix zijn offensief begon". 
Uitstekende methode, de enig aanvaardbare in zake geschied
schrijving, en ook de synthese van de hh. Van Kalken en Jonck
heere zou nog heel wat aan diepte en relief gewonnen hebben, 
indien ze begonnen was met een, zij het ook kort, hoofdstuk over 
het historisch, sociaal en zelfs ideologisch kader waarin het be
wogen leven van de grote Geus zich heeft afgespeeld. 

EEN zeer omstreden episode uit Marnix' leven is die zijner 
gevangenschap, na de tegenslag bij Maaslandsluis (1573). 

Marnix, gevangene van de Spanjaarden, bekomt een invrijheid
stelling van een week ten einde met de Prins, zijn meester, te 
onderhandelen over het afsluiten van ,quelque bonne paix" (de 
een of andere goede vrede). ,Verraad", juichen al diegenen die 
nooit de Bienkorf hebben verteerd. En de ongenuanceerde pane
gyristen (lofredenaars) blijken met het geval eerder verveeld. 
Ook na de verklaringen die Van Kalken brengt, blijft het moeilijk 
uit te maken of Marnix helemaal was ingestort en handelde uit 
defaitisme, dan wel of hij waarlijk overtuigd was van de onmoge
lijkheid om de strijd voort te zetten. 

Van Kalken legt de hoofdnadruk op Marnix' oprecht paci
fisme: ,Hij hield hartstochtelijk van de vrede, van de goede wil 
die er toe voorbestemt, en van de onderhandelingen vol finesse 
die er toe leiden". 

Wij denken oom niet dat er enig verraad is geweest van de 
zij de van Marnix. In ieder geval is er geen geweest voor hem, 
die er in: de eerste plaats moest over oordelen: Oranje zag nooit 
daden van lafheid, noch in de zaak van Maaslandsluis, noch in de 
pacifistische pogingen van Marnix die er op volgden. Amper drie 
maanden na Marnix' uitwisseling tegen Mondragon, belast 
Oranje hem reeds met een zending naar Heidelberg. 

Maar zwakheid is er wel bij Marnix geweest tijdens die. zo 
onverwachte en onthutsende gevangenschap. Hij zelf trouwens 
zal later, in zijn Reponse apologetique a un libelle fameux 3

) 

(1598) - tevens een soort autobiographie - loyaal de doodsang
sten erkennen_waarin hij leefde: ,Je fus pour le mains trois mois 
qu'a chaque soir je me recommandai a Dieu comme si c'eut ete 
ma derniere nuit" (Minstens drie maanden lang heb ik me iedere 
avond aan God aanbevolen, als werd het mijn laatste nacht). Er 
was echter vooral politieke dwaling bij Marnix, ten overstaan 
waarvan de Zwijger volkomen gelijk had onverzettelijk te blij
ven en onveranderlijk te antwoorden: je maintiendrai. Wat Van 
Kalken er ook over denke, op het politieke plan was het initiatief 

. van Marnix in geen geval te rechtvaardigen. Dit..-heeft het verder 
verloop der historische feiten bewezen. 

3) ,Verweer tegen een berucht schotschrift". 
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CANS anders is het o.i. gesteld met de overgave van Antwer
. pen in 1585, een even omstreden kwestie, die aan de cleric ale 

verguizers van Marnix eenzelfde hoon en eenzelfde spot ontlokte. 
Alles wijst er op dat Marnix- van militair standpunt uit- de 
waarheid eerbiedigt. waar hij schrijft, in zijn Brief recit de l'estat 
de la ville d' Anvers du temps de l'assiegement et reddition 
d'icelle ~): ,De prins van Oranje zond mij naar de stad Antwer
pen, waarvan hij toen het behoud als hopeloos beschouwde". 
Marnix leverde de stad over toen zij zich niet meer redden kon. 
En op politiek gebied bekwam hij de meest eerbare voorwaarden 
en een verdrag dat later door de protestantse historicus Van 
Meteren (1535-1612) (de zo belangrijke en zeer betrouwbare 
bran van Charles De Coster!) werd gekenmerkt als ,'t graecelijc
ste van alle d' overgegeven steeden". 

Van Kalken doet er goed aan dit ailes aan te voeren tegen: de 
Kervijns die het uitschreeuwen, weinig logisch met zichzelf: 
,Marnix heeft zijn vrienden verradet!l om de koning van Spanje 
te dienen!" Maar we volgen hem niet meer, waar hij de overgave 
van Antwerpen eveneens uitlegt met het volgend argument (blz. 
48): ,van bij de aanvang van de oorlog, betoonde Marnix minder 
interesse voor het gemeyn Vaderlandt dan voor het ware geloof. 
Hij was meer Calvinist dan Nederlander". Marnix zou de eed 
van trouw gezworen hebben aan om 't even welke vorst, zo deze 
maar de godsdienstvrede, de vrijheid van geweten wou aan
vaarden. 

Terwijl hij ten strijde trekt tegen de reactionnaire geschied
schrijvers, ondergaat Van Kalken hier de invloed van de oude, 
gans verkeerde opvatting die hun dierbaar is: zij die er in bestaat 
de ganse tragedie van de 16e eeuw te halveren tot een godsdienst
oorlog, hoewel zij enkel een uiting is van de klassenstrijd op het · 
nationale, het ideologische en godsdienstige plan. De strijd die 
tussen de Kerk en de nieuwe ideeen - niet aileen die van Luther 
en Calvijn maar oak die van Copernicus en de hele Renaissance 
- werd ingezet, is een strijd tussen een zeer sterke wereldse 
macht, wier ideologie de feodale orde tot uitdrukking bracht, en 
de opkomende klasse van die tijd, de jonge bourgeoisie. Deze 
haakt niet aileen naar de ideologische en religieuze, maar vooral 
naar de economische vrijheid. Zij wil zich vrijmaken van de veel
vuldige belemmeringen, die de feodale orde haar ontwikkeling 
en de ontwikkeling der productiekrachten in de· weg legt. Deze 
progressistische klasse, vooruitstrevend en verdraagzaam, had 
behoefte aan wetenschappen en techniek, niet aan theologie, om 
haar ondernemingen te doen slagen. 

Het protestantisme is slechts een aspect van de grate revolutie 
der 16e eeuw, van die dwingende behoefte aan liernieuwing op 
alle gebied. Spoedig zal het trouwens, door stelling te nemen 
tegen Copernicus, en later tegen Descartes, op zijn beurt het spel · 

4
) ,Korte beschrijving van de toestand van de stad Antwerpen ten tijde van 

haar belegering en overgave". 
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der reactie spelen. Maar ongetwijfeld vereenzelvigden vele 16e
eeuwse volgelingen het protestantisme met deze algemene ver
nieuwing waarnaar ze streefden. 

W at Philips II betreft, vaandeldrager van het catholicisme 
en van de reactie, hij trachtte de XVII Provincien in zijn macht 
te houden om redenen die zeer weinig te maken hebben met het 
geloof. Henri Pirenne reeds, in zijn bekende Geschiedenis van 
Belgie, heeft zeer goed de economische en sociale clrijfveren van 
de opstand der Nederlanden belicht. En de juiste beschouwings
wijze huldigde vooral Erich Kuttner in zijn Het Hongerjaar 1566 
(Amsteram 1949) waarin hij het beslissende jaar 1566, dat in de 
traditionele geschiedschrijving het wonderjaar heet, zelfstandig 
bestudeert. 

Philips II is niet aileen de ideologische onderdrukker, hij is 
vooral de vreemde bezetter van het nationaal grondgebied. Mar
nix, Oranje, Brederode, die edelen die de leiding nemen van de 
opkomende klasse, hebben dat heel goed begrepen en overeen
komstig gehandeld Zij willen een onafhankelijke staat stichten, 
een staat die aan de ,Nederlar.dse" burgers de mogelijkheid zal 
bieden zich ten voile te ontplooien. 

Philips II moet worden afgezet, zegt Marnix, ,niet omdat hij 
niet van onze godsdienst is, maar omdat hij in de eerste plaats de 
tyran is, de onderdrukker van onze wetten en onze vrijheden ... " 
En elders schrijft hij: ,Dit alles diende ter vei"Wezenlijking van 
een bepaald doel, dat reeds lang te voren door kardinaal Gran
velle uitgewerkt was, nl. de Nederlanden in een veroverd land 
te veranderen." 

Vergeten wij vooral niet dat Marnix de bezieler is van de be
roemde Pacificatie van Gent (8 November 1576), waar de XVII 
Provincien voor het eerst overeenkwamen om gezamenlijk tegen
over Spanje op te treden. Hier is het gemeyn Vaderlandt, de 
generaliteit der XVII Provincien, wel degelijk uit het stadium 
van de qroom in dat der practische verwezenlijking getreden. 

Marnix, evenals de opstand die hij met Oranje leidt, is in de 
eerste plaats ,Nederlander" en vervolgens Calvinist. ilij wil de 
XVII Provincien bevrijden van het uitheemse juk, en hun niet 
slechts de vrijheid van geweten en van de eredienst terugwinnen. 
Deze constante van zijn politiek wordt volstrekt niet tegenge
sproken door een of andere verklaring, van tactische aard, waar
door Marnix van Philips II zelf de Religionsfriede tracht te be
komen. 

Wanneer Van Kalken, in het voetspoor tredend van de Belg 
L. van der Essen 5), en van de Nederlander Van Schelven 6), ge
bruik maakt van het argument Marnix meer Calvinist dan Ne
deTlander, huldigt hij m feite een verkeerde en onwetenschappe-

5) Marnix van Sinte-Aldegonde en de Verdediging van Antwerpen in 1584-
1585, in het Gedenkboek Marnix van Sinte-Aldegonde, Brussel, 1939, biz. 49-78. 

6 ) Ph. van Marnix van St. Aldegonde (1540-1940). Neerlandia, 44e jg., IX, Sept. 
1940, biz. 115-118. 
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lijke stelling, en snelt hij diegenen te:r hulp die vandaag, ge
schiedenis schrijvend of niet, de rechtstreekse voortzetters zijn 
van de verdrukkers en obscurantisten der XVIe eeuw. Voor deze 
lieden was de mislukking van de opstand in de Zuidelijke Neder
landen fataal, omdat, zeggen zij, deze provincies katholiek wil
den blijven 7

). Zij houden geen rekemng met bet £eit, historisch 
bewezen door recente archiefstudies 8), dat in de stad Antwer
pen b.v., in 1585, ongeveer de helft van de bevolking tot bet pro
testantisme was bekeerd. Zij zijn er niet verre van af, in vele 
hunner publicaties, zich luidruchtig te verheugen over de Spaan
se overwinning in onze gewesten, overwinning die echt catas
trophale gevolgen had en in bet Zuiden een tijdperk van stagna
tie inluidde, een soort nieuwe Middeleeuwen die meer dan twee 
eeuwen zouden aanslepen. 

Zij die de brandstapels der Inquisitie haast vergoelijken en 
enkel oog hebben voor de excessen der beeldstormers, zij die de 
regering van A~berto en Isabella verheerlijken en Maurits van 
Nassau afschilderen als een vreemde indringer, allen huldigen 
zij de opvatting: ,Marnix meer Calvinist dan Nederlander". 

DEZE opvatting strookt ook niet met de door en door volkse 
orH~ntering van Marnix van St. Aldegonde. Ondanks zijn af

komst is Marnix helemaal gewonnen voor de zaak van het volk. 
Hij staat aan de zijde van de jonge, optimistische bourgeoisie, 
vertrouwend in haar kracht, anti-Spaans en anti-clericaal, en 
ook het opkomende proletariaat der industriecentra, dat van het 
Calvinisme meer gelijkheid, meer rechtvaardigheid en een ver
betering van zijn rampzalig bestaan verwacht, vindt in hem een 
ijverig verdediger. 

Het Van de Beelden afgheworpen in de Nederlanden in Augus
tus 1566, het eerste politiek geschrift van Marnix, uitgegeven in 
het Frans in 1567 n), vertoont al dadelijk deze volkse trek. De 
Beeldenstorm, die van 10 Augustus tot 6 September 1566 over de 
ganse Nederlanden raasde, na vertrokken te zijn uit de uiterste 
Zuidwest-hoek van Vlaanderen, was ongetwijfeld een sociale be
weging, wat zijn godsdienstige en politieke aspecten geenszins 
uitsluit. Zij die er aan deelnamen behoorden vooral, maar niet 

7) Zelfs een verdienstelijk en geschoold historicus als Godefroid Kurth liet onder 
zijn naam dwaasheden verschijnen als deze: ,Als de Belgen zagen dat men hen, 
onder voorwendsel hen vrij te maken, protestants wilde doen worden, weerstonden 
ze krachtdadig aan hun valse bevrijders" (Beknopte Geschiedenis van Belgie voor 
de lagere scholen door God. Kurth, vert. door J. de Smedt, 10e uitg., Gent, 1920, 
biz. 86). 

Willem de Zwijger, Marnix, Brederode, Maurits van Nassau, dat zijn ,valse 
bevrijders". De Malcontenten, die de landvoogd Farnese een handje toesteken, dat 
zijn de patriotten! 

8) Cf. R. Boumans, De getalsterkte van katholieken en protestanten te Antwer
pen in 1585, Belg. Tijdschrift voor Philologie en Geschiedenis XXX (1952), blz. 
741-798. ' 

0 ) Vraye narration e~ apologie des chases passees au Pays-Bas touchant le fait 
de la Religion en l'an 1566. 
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uitsluitend, tot de behoeftige bevolkingslagen. Overal heerste de 
economisahe crisis, die verwekt was en steeds meer verscherpt 
werd door: de vervolgingen. De Vlaamse textielnijverheid -
steeds zij! - was de eerste om het gelag te betalen. Zeer talrijk 
waren bijgevolg de wevers onder de Beeldenstormers, en de op
stand was het hevigst in Vlaanderen en te Antwerpen. Er werd 
weinig geroofd voor eigen rekening. Het lompenproletariaat, 
door zovele historische handboeken gebruikt als zondebok, had 
niet de leiding van· de beweging. 

Vele edelen - politieke bondgenoten van de Calvinistische 
burgerij - hebben zich over de loop van zaken verheugd. Maar 
Marnix is de enige, menen wij, die schriftelijk de verdediging der 
oproerlingen op zich heeft genomen en de moed had deze wan
hoopsdaad van het moe gesarde volk te verklaren. Hij had welis
waar het anonymaat bewaard, maar iedereen te Breda, waar 
Marnix toen verbleef, wist wie de auteur was van de Vray nar
ration ... 

Zonder de beweging goed te keuren, die noodlottig zou worden 
voor de eerste gewapende opstand tegen Spanje, zei Marnix 
dat het volk spontaan was opgestaan tegen het bijgeloof, tegen 
de onzinnige en immorele cultus van Baal. Zo werd hij eeuwen 
later, in de ogen der weldenkenden, ,l'apologiste du sac des 
monasteres et du pillage des eglises". 10

) 

Marnix denkt ook aan het volk wanneer hij de psalmen van 
David uit het Hebreeuws in het N ederlands vertaalde (de Psalm
berijming) en later Het Boeck der heylige Schriftuerlicke Lof
sangen - eveneens in de volkstaal vertaalde bijbelzangen - in 
het licht zond. Ook in het Nederlands publiceert hij, in 1589, zijn 
Trouwe Vermaninghe aan de christelicke Gemeynten van Bra
bant, Vlaanderen, Henegou ende andere omliggende landen. 

In de voorrede der Schriftuerlicke Lofsangen richt Marnix zich 
tot de bevolking van het bezette Zuiden en schrijft hij het be
roemde, pathetische distichon: 

Hoe cond' ick u, mijn Broeders, oyt vergeten 
daer wij doch zijn in eenen stronck geplant? 

En als in 1594, na zijn tweede ongenade, Marnix eindelijk ge
rehabiliteerd wordt, zal hij door de Staten-Generaal belast wor
den met de vertaling van de Bijbel in het Nederlands. Hij is ten 
slotte de vermoedelijke auteur van het Wilhelmus. 

Marnix, wiens moedertaal nochtans het Frans was, beheerste 
het Nederlands op haast wonderbare wijze. Hij was werkelijk een 
volmaakt tweetalige. Marnix wou een ,Nederlander" zijn. Hij 
voelde zich als zodanig. Hij dicht in het Nederlands. Trouwens, 
reeds in 1568 had hij de wil de Bienkorf te schrijven in de taal 
der provincies die zich aan de militaire greep van Spanje ont
worsteld hadden. En wat voor een taal schrijft hij! Zo levendig, 
zo kleur- en woordenrijk, zo volks. Ze is, zegt Van Kalken zeer 

10) ,De apologeet van de verwoesting der kloosters en plundering der kerken". 
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terecht, ,van een gans plebe'ische spontane'iteit ( d'une sponta
neite toute plebeienne). De Bienkorf krioelt van specifiek volkse 
wendingen en gezegden. Hier volgen enkele staaltjes: 

De tijd is voorbij - zegt Marnix - ,dat men het volk wijs 
make dat de catten ganseneyeren leggen" ... 

,De misse is een wonderlijke treckplaester, die niet aileen de 
sielkens uyt het Vaghevijer, maer oock het gelt uyt den buydel 
trecken kan ... " 

De priester is ,seltsaem vermomt ... met een kasack sander 
mouwen; daer hij door 't gaetken boven uytkijckt effen als een 
schildtpadde uyt hare schelpe oft eene exter uyt hare gayole 
(kooi)". 

• ,Onze Liefvrouwe met ghecroldt hayr ... De Apostelen met 
een teljioer achter 't hoofd ... " · 

In het vagevuur ,worden de arme zielkens alsoo deerlijk ' 
gheroost als oft dro6ghe haringhen waren oft van die Westpha
lische hespen die seven j aren lanck in den rook gehangen 
hebben". 

Een altaar zonder Heilige? ,'t Is zovele als een koe sander 
steert oft eene taerte sander suycker." 

De geestelijkheid zou de Koningin wijs maken dat ,de koeien 
op stelten gaen". 

, ... Zij zullen wel eene lange neuze krijgen, als zij zien zullen, 
dat de gantse schrift, met de uitlegginge der h. Vaderen, op onze 
leere ten minsten al zo wel sluit, als een tange op een ,verken ... " 

Uileuspiegel, Bosch, Bruegel de Oude, heel het Vlaaml)e volk 
leeft in deze sappige, beeldrijke taal. Even volks en prettig is 
trouwens het Frans van Le Tableau des difjerends de la Religion, 
de Franse aanpassing van de Bienkorf die slechts na de dood van 
Marnix werd uitgegeven. 

Marnix' voorkeur voor de volkstaal is een der waarlijk pro
gressieve trekken van zijn persoonlijkheid. Erasmus, de denker 
die zich tot de elite richt, schrijft enkel in het Latijn. Marnix, 
de man van de theorie en de actie, de man die zich richt tot de 
volksmassa's, geef, zonder het Latijn helemaal op te geven, 
nochtans de voorkeur aan de taal van het volk. In dit opzicht 
betekent hij een belangrijke stap voorwaarts ten opzichte van 
Erasmus en van de meeste Nederlands-Belgische humanisten 
van zijn eigen generatie. 

IN het Latijn schreef Marnix zijn opvoedkundig tractaat Ratio 
Instituendae'· iuventutis (Over de opvoeding de,r jeugd), opge

steld in 1583 doch slechts 17 jaar na zijn dood, in 1615, versche
nen onder de titel: De institutione principum ac nobilium puero
rom (Over de opvoeding der prinsen en jonge edellieden). 

De oorspronkelijke titel is nochtans juister, want alhoewel 
Marnix, op verzoek van zijn vriend Jan van Nassau, zijn ziens
wijze over de opvoeding der jonge edelen uiteenzette, tach- zegt 
prof. J onckheere zeer terecht in hogervermeld werk (blz. 69) 
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- ,geeft hij tal van wenken en voorschriften die, zelfs heden 
nog, dienstig zijn voor de opvoeding van kinderen uit alle stan
den". 

t:cht progressief is het paedagogisch gedachtengoed van de 
Ratio. Op het einde der 16e eeuw verdedigt Marnix reeds de ac
tieve en inductieve method en der mod erne opvoedkunde. W aar
neming van de natuur, aankweken van een persoonlijk oordeel, 
liefde en begnp voor het kind, sommige vormen van zelfbestuur 
(o.a, een leerlingenraad), verwerping van de mnemotechniek 
als doel op zich zelf, harmonische vorming van lichaam en geest, 
een beperkt aantal leerlingen per klasse - dat alles wordt uit
drukkelijk aanbevolen ,n dit merkwaardig tractaat. 

Voorzeker heeft Marnix de invloed van Montaigne ondergaan. 
Voorzeker vmdt men bij hem gedachten die reeds. door Vives 
(1492-1540) en Ramus (1515-1572) ontwikkeld waren. Zulks 
doet geen afbreuk aan zijn grote verdienste bij ons in zake 
onderwijs en opvoeding, de practische, realistische ideeen te 
hebben utteengezet dte de opkomende klasse van dte tijd konden 
dienen, de ideeen die de burgerij nodig had om zich te versterken 
en te onwikkelen. Nogmaals, zelfs daar waar hij in het Latijn 
schrijft yoor de adel, ·is Marnix innig verbonden met het volk 
en de klasse waardoor het wordt aangevoerd. Dit verklaart waar
om Marntx, in de Ratio. zo de nadruk legt op het oelang van de 
levende talen, van de moedertaal in de eerste plaats, zonder 
nochtans de studie van Latijn en Grieks prijs te geven. ,Naar 
mijn overtuiging" - schriJ"t hij - ,is bet een grove dwaling, 
de kinderen zo aan het Latijn te verslaven, dat het hun het 
gebrUik van de moedertaal, dte hun, bij al wat hun in 't leven te 
doen valt, bet meest nuttig en nodig is, als ontzegt ... De Latijnse 
taal moet aan die van het vaderland, en niet die van het vader
land aan de Latijnse dienstbaar zijn en ondergeschikt worden." 

HET is onbegonnen werk een zo veelzijdige, boeiende en be
langrijke figuur enigszins volledig te willen belichten in 

enkele bladzijden. Dit was ook niet de bedoeling. Wel er even 
op te wijzen· wat Marnix betekent en voor Nederland en voor 
Belgie. 

Marnix heeft niets van een ,raadselachtige" figuur, wat som
migen ook mogen beweren. Zijn geestelijk profiel is even :;;cherp 
omlijnd als het bekende portret dat -Wiericxs van hem in koper 
graveerde. 

Hij was, in zijn literaire scheppingen, als in zijn hele activiteit, 
een vertegenwoordiger van de vooruitstrevende sociale krachten 
van zijn tijd, een markant vertegenwoordiger van de Renaissance. 
Voor Nederlanders en Belgen, ''> hij een der zeer grote figuren 
uit hunne nationale geschiedenis, die geenszins het sarcasme of 
de laster van sommige Dunkelmanner verdient. 

Maar Marnix is meer dan een grote nationale figuur, verdedi
ger van zijn volk, van diens vrijheden en levensbelangen tegen 
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de buitenlandse bezetter. Met Vesalius, Mercator, Dodoens, met 
de l'Escluse, Simon Stevin en anderen is hij bij ons, in de 16e 
eeuw, een der grote vertegenwoordigers van dit pos1tivistisch, 
rationalistisch bumanisme dat was aangevangen met Copernicus 

~. om te leiden tot Newton en Descartes en dat zoveel heeft gedaan 
voor de vooruitgang der mensheid. 

Door zijn werken. die gekenmerkt zijn door een grote liefde 
voor de mensen, door de wijsheid, bet vertrouwen en de optimis
tische geest die er uit spreken, rloor bet voorbeeld van zijn hele 
Leven behoort Philips van Marnix van Sint Aldegonde aan de 
progressieve mensheid, aan allen die de cultuur, de vrede en de 
nationale onafhankelijkheid verdedigen. 

ALOIS GERLO 

Docent aan de Vrije Universiteit te Brussel. 

RECTIFICATIE. 

In het Februari-nummer (p. 112) vermeldden wij dat ,Het gouden kalf", 
een boek van de Sowjet-schrijvers Ilf en Petrow, in het Nederlands was 
uitgegeven onder de titel ,De dertien stoelen". De Nederlandse titel was 
echter ,Een millionair in Sowjet-Rusland"; het verscheen in 1933, terwijl 
,Twaalf stoelen", ook een boek van Ilf en Petrow, in 1931 in het Neder
lands werd gepubliceerd. 

170 



Over het werk van de s~hrijver 

KORTGELEDEN kreeg ik een brief van een lezer, een jonge ingenieur 
in Leningrad, die mij vroeg: .,Hoe verklaart u het feit, dat onze 

literatuur zwakker en armer is dan ons leven? Niet zo lang geleden kwam 
dit bij ons ter sprake en niemand kon er een antwoord op geven. Kan men 
onze Sowjet~maatschappij soms vergelijken met het tsaristische Rusland? 
En toch schreven de klassieke schri}vers beter. Natuurlijk leest men be~ 
paalde werken met grote belangstelling, maar er zijn een heleboel waarvan 
men zich afvraagt: waarom zijn ze geschreven? Het lijkt also£ alles er in 
staat, maar er ontbreekt iets aan, het boek ontroert niet en de mensen, die 
erin voorkomen zijn anders dan in de werkelijkheid ... " 
· Dergelijke beoordelingen hoorde ik meer dan eens en het verlangen 

kwam bij mij op om de lezers mijn gedachten over het werk van de schrij~ 
ver mee te delen. Het spreekt vanzelf dat wat ik wil zeggen geheel sub
jectief is en op mijn persoonlijke ervaring berttst. DezeJ.tde liefde voor onze 
socialistische niaatschappij, hetzelfde geloof in haar toekomst verbinden 
de Sowjet~schrijvers; maar wij schrijven over uiteenlopende onderwerpen, 
en ieder op zijn wijze: ieder van ons heeft zijn eigen ervaring. Zeer zeker 
zullen sommige van mijn ideeen door alle schrijvers worden gedeeld, maar 
met een groot aantal zullen velen bet niet eens zijn. Majakowski heeft 
eens gezegd: .,Ik geef geen enkel voorschrift om een dichter te worden. 
Zulke voorschriften zijn er in bet algemeen niet." Er bestaat ook geen 
handleiding om een romanschrijver te worden. Ik ben helemaal niet van 
plan, een theorie op te stellen of adviezen te geven - dat zou niet aileen 
onbescheiden zijn, maar ook dwaas: verschillende schrijvers komen langs 
verschillende wegen tot de literatuur. Iedereen schrijft anders en beleeft 
op zijn wijze bet scheppingsproces. Ik wil aileen maar verteilen hoe ik 
mijn werk opvat. 

De briefschrijver heeft zeker gelijk als hij zegt dat onze werkelijkheid 
glanzender en krachtiger is dan onze literatuur. Wij hebben op het ogen~ 
blik geen Leo Tolstoj, geen Saltykow~Sjtsjedrin, geen Tsjechow, geen 
Gorki. {Oat wil niet zeggen, dat wij geen uitstekende schrijvers of ge~ 
slaagde romans hebben.) Het gaat er niet om, te zeggen dat de natuur of 
bet .,lot" zoveel genieen voor een tijdperk bestemmen en een ander ver~ 
waarlozen. Om de vraag van de ingenieur in Leningrad te beantwoorden 
moet men het karakter van het werk van de schrijver als zodanig be~ 
spreken. 

De amateur-fotograaf drukt op een veer: een honderdste seconde is vol~ 
doende om bet uiterlijk van e'en lopende of hoilende persoon op de gevoe~ 
lige plaat vast te leggen. De schilder plaatst zijn model op een stoel, hij 
bekijkt urenlang zijn gezicht en doet zijn best om in zijn gelaatstrekken de 
weerspiegeling van zijn karakter of zijn innerlijk leven te ontdekken. De 
schrijver lijkt in zijn werk op de schilder: hij bestudeert aandachtig zijn 
figuren. 

Onze grote voorgangers hadden het veel gemakkelijker in hun werk 
dan wij: zij beschreven een maatschappij die uiterst langzaam veranderde. 
Het is waar dat Saltykow~Sjtsjedrin in het tijdperk van de landhervor~ 
ming leefde en dat hij in zijn boeken maatschappelijke veranderingen heeft 
beschreven. Maar bet rijk van de Pompadours en de families Golowliow 
kenden geen diepgaande geestelijke veranderingen. De hoofdpersonen uit 
de eerste verhalen van Tsjechow komen ook voor in zijn laatste werk; 
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de manier van de schrijver is anders geworden, zijn modellen bleven 
gelijk. 

Onze maatschappij wordt onder onze ogen opgebouwd. Talrijke boeken 
van vruchtbare (en nog niet oude) schrijvers war en actueel en daarna 
werden zij, met behoud van hun artistieke kwaliteiten, historisch, zoals: 
.,De nederlaag" of .,Nieuw land onder de ploeg". De mensen veranderen, 
evenals hun onderlinge betJ:ekkingen en hun psychologie. De heiden van 
de Vaderlandse Oorlog lijken niet op de heiden van .,Tsjapajew" ~of 
.,Stroom van ijzer". De studenten uit onze tijd begrijpen weinig van de 
studenten aan de arbeidersfaculteiten van 1925. Zelfs de gevoelens, die 
vroeger onveranderlijk leken, veranderen met een verrassende snelheid, 
en de gemoedsaandoeningen van de verliefden uit onze tijd zijn anders dan 
de gemoedsaandoeningen van jongens en meisjes uit de tijd van het eerste 
vij£-jarenplan. 

Tolstoj, Toergenjew, Gontsjarow, Tsjechow wisten precies wat hun 
figuren zouden voelen, in welke omstandigheden dan ook, en hoe zij zich 
zouden gedragen. Voor de Sowjet-schrijver is het moeilijker om zich in te 
Ieven in de gedachten en gevoelens van zijn tijdgenoten, die zo snel ver
anderen. Men kan de weergave van een maatschappij die reeds gevormd 
is, en die een schrijver aanklaagt of aileen maar beschrijft, niet vergelijken 
met de weergave van een maatschappij in opbouw, van een maatschappij 
zoals men in de geschiedenis nog nooit gezien heeft, en aan de schepping 
waarvan de schrijver zelf deelneemt. 

Onwillekeurig vraagt men zich af: hoe is het dan nu gesteld met de 
schrijvers uit de burgerlijke maatschappij? Het lijkt also£ hun taak gemak
kelijk is: een wereld uit te beelden die zieltoogt, maar nog bestaat. Toch 
is het opvallend hoe arm de moderne literatuur van het West en is: dat 
zeggen zelfs de welwillende critici van Frankrijk, Engeland en de Ver
enigde Staten. 

In de periode tussen de eerste en de tweede wereldoorlog schreven 
de grote schrijvers van de vorige eeuw nog uitstekende werken: Romain 
Rolland, Dreiser, Bernard Shaw, Hamsun (zijn smadelijk levenseinde mag 
ons de kwaliteiten van zijn eerste romans niet doen vergeten) , Wells, 
Roger Martin du Gard, Galsworthy, Hauptman, Heinrich Mann, Piran
dello. In hetzelfde tijdperk schonk Amerika een reeks uitstekende romans, 
boordevol rauwheid en menselijkheid. De eerste boeken van Hemingway, 
Caldwell, Steinbeck, Faulkner troffen de lezers door hun oprechte en diepe 
troosteloosheid. Sommige critici beschuldigden deze schrijvers van pessi
misme. Ongetwijfeld waren er in de Verenigde Staten zelfs toen schrij
vers die de strijd van de vooruitstrevende kringen van de maatschappij 
tegen de rassendiscriminatie, de winzucht, de barbaarsheid, de verachting 
voor de menselijke waardigheid beschreven. Maar de vooruitstrevende 
kringen zijn nog zwak in de V erenigde Staten. De schrijvers die men van 
pessimisme_ beschuldigde, beschreven wat zij zagen en stelden hun wan
hoop tegenover de gepatenteerde glimlach van millioenen Babbitts. 

Ten slotte hebben de burgerlijke schrijvers van Europa tussen de beide 
oorlogen ..- Mauriac, Dahlin, Jules Romains, Moravia, Joyce, Roth en 
anderen ..- in talentvolle werken de zieltogende en in verval verkerende 
kapitalistische maatschappij beschreven. Zulke boeken schrijft nu niemand 
meer in het Westen: van de schrijvers, die ik net genoemd heb, zijn som
migen gestorven, anderen zwijgen en weer anderen zijn geestelijk ge
degenereerd. 

Tussen de beide oorlogen begrepen de schrijvers van de burgerlijke 
wereld, dat hun maatschappij gedoemd was onder te gaan inaar zij hadden 
nog de rust, die onmisbaar is zelfs om te kunnen kl\}gen. Hun wanhoop 
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bleef nog binnen de perken en kon zich in de kunst uiten. Thans weten 
de burgerlijke schrijvers van het Westen niet wat er morgen met hun 
romfnfiguren, of zelfs met henzelf, zal gebeuren. Het is moeilijk over het 
plan voor een roman na te denken als een vriend je vertelt dat er binnen 
het jaar een atoombom zal vallen, als er in de ene straat Amerikaanse sol
daten marcheren en in de andere stakers demonstreren. Sommige litera
toren gaan hysterisch in de kranten te keer, anderen schrijven met weerzin 
over uitzonderlijke gevallen die aileen in staat zijn, psychiaters of crimi
nalisten te interesseren. 

Dit is het lot van de schrijvers in een maatschappij die in verval ver
keert. Maar in de burgerlijke Ianden zijn buitengewone schrijvers, waar
van de werken het hart van de mens raken en hem iets geven dat hij 
noch in de arme, noch in de rijke Ianden van het Westen vindt: de hoop. 
De nieuwe boeken hebben nieuwe lezers gevonden. Is het niet opvallend 
dat de gewone mensen in Zuid-Amerika voor het eerst romans en gedich
ten lezen en dat de boeken van de schrijvers uit Latijns Amerika voor het 
eerst in alle delen van de wereld te vinden zijn? Er zijn maar weinig men
sen in Europa die de werken van de dichter Ruben Dario kennen, maar 
er is op het ogenblik geen Europeaan die van literatuur houdt, die niet 
met hartstocht de boeken van N eruda, Amado en Guillen gelezen heeft. 
Leefde er in Turkije zij het maar een schrijver die beroemd was onder de 
boeren, de mijnwerkers, de matrozen, en kende men in het buitenland een 
Turkse schrijver? En thans zijn er de gedichten van Nazim Hikmet, die de 
weg hebben gevonden naar de harten van millioenen mensen. Lazen de 
arbeiders in de fabrieken van Renault de gedichten van Valery? Thans 
lezen zij de gedichten (die niet altijd gemakkelijk te be9rijpen zijn) van 
Eluard en Aragon. Als de vertegenwoordigers van het officiele Frankrijk 
het prestige van hun land in het buitenland willen vergroten, zijn zij ge
dwongen de namen van deze grote schrijvers te noemen. Na de oorlog is 
het scheppend werk van de schrijvers die men in de Verenigde Staten 
.,de schrijvers van de verloren generatie" noemt, uitgedoofd, maar het 
talent van Howard Fast is groter en sterker geworden. De schrijvers die 
ik genoemd heb, hebben met de burgerlijke maatschappij gebroken. Mis
schien is dat de reden waarom zij me beter lijken? Nee, ik heb degenen 
genoemd die werkelijk de beste zijn: zij hebben hun blik naar de toekomst 
gewend omdat zij moreel groter dan de anderen zijn. 

Er zijn lezers in het Westen die zich beperken tot detective-verhalen, 
of tot de hal£-zachte dwaasheden die ,Readers Digest" en andere bladen 
hun voorzetten. In sommige Ianden zijn deze lezers talrijk, maar niemand 
zal beweren dat zij het hart, het geweten, de toekomst van hun volk zijn. 
De lezers die werken, die scheppen, die denken, verkiezen werkelijke 
boeken. 

De verta~ingen van onze romans genieten evenveel succes in Frankrijk 
als in de Scandinavische Ianden. of in Latijns Amerika: dit wordt niet 
zozeer verklaard door het feit dat ze geschreven zijn, maar door hetgeen 
wat in die romans beschreven wordt. 

Ik heb onlangs een roman van een Franse schrijver gelezen, die nog jong 
is maar reeds bekend. De held van deze roman is een joJlge homosexueel, 
die een vrouw van zeer gevorderde leeftijd trouwt om haar geld en die na 
de huwelijksnacht, tot in de kleinste details beschreven, teruggaat naar 
zijn jonge zuster om zich aan bloedschande over te geven. Het ligt voor de 
Q.and dat .,De Jonge Garde" of .,Oogst" na zo'n hoek voor de Franse 
lezer een teug frisse Iucht betekent. 

In het Westen behoort de schemering tot het verleden. Zij was vol on-
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duidelijke schaduwen die een lichte angst, een lichte droefheid opriepen. 
Nu is het daarginds late avond. 

Elke maatschappij kent een tijdperk van artistieke bloei, van de hoogste 
harmonie, van een overvloed van volmaakte werken. Deze perioden noemt 
men .,middag". De Sowjet~maatschappij belee{t thans haar vroege mor~ 
gen: voor de geschiedenis zijn enkele tientallen jaren niet meer dan een 
korte stonde. Onze schrijvers komen overeen met verkenners. Dat is de 
reden waarom wij nog geen Poesjkin of Tolstoj hebben. Maar wij zullen 
ze hebben: de middag ligt v66r ons. 

In Frankrijk is er op het ogenblik geen Balzac, geen Stendhal. geen 
Hugo, geen Flaubert, geen Zola. In Engeland is er op het ogenblik geen 
Dickens, geen Byron, geen Shelley. In deze Ianden zijn heel wat verande~ 
rii1gen nodig voordat de hoop op de geboorte van een nieuwe Dickens of 
een nieuwe Stendhal zich aankondigt. Maar ondertussen ligt voor hen 
alles achter hen. 

* 
.,Er is een gebied waarop de schrijver zich beter moet orienteren 

dan zijn medeburgers en tijdgenoten: dat is het innerlijk van de 
mens," zegt Ehrenburg in het volgende gedeelte van zijn beschou
wing, dat wij wegens plaatsgebrek niet in zijn geheel kunnen op
nemen. ,.Het beschrijven van het uiterlijk van de hoofdpersoon, de 
omgeving waarin hij leeft, zijn woning of werkplaats, is onmisbaar, 
maar het is niet het moeilijkste - deze beschrijvingen zijn een mid
del, geen doel." De schrijver toont dit met verscheidene voorbeelden 
aan. Vervolgens laat hij zijn gedachten gaan over de psychologie 
van de artistieke schepping, waarin de critici zich te weinig verdie
pen. Zij leggen te weinig verband met de andere boeken van dezelf
de schrijver en geven dikwijls cijfers als schoolmeesters . .,Een schrij
ver kan niet zomaar schrijven over wat of wie dan ook," onder
streept Ehrenburg . .,Zowel in de keuze van zijn onderwerpen als van 
zijn personen is hij aan grenzen gebonden. Elke schrijver, ook de 
grootste, stuit op muren. Het scheppend werk van een romanschrij
wordt bepaald door de maatschappij waarin hij leeft, dat is tegen
woordig algemeen bekend. Maar het werk van de schrijver wordt 
ook bepaald door zijn levensloop, door zijn ervaring van het Ieven, 
door zijn karakter," 

* 
DE ingenieur uit Leningrad heeft er terecht op gewezen dat bepaalde 

romans of verhalen van onze schrijvers de lezer onverschillig Iaten. 
De critici verklaren dit gewoonlijk door zwakheid in de artistieke vorm~ 
geving. Volgens mij ligt het euvel ergens anders. 

Er zijn schrijvers bij ons, waarvan de boeken de lezers ontroeren. Bijna 
al deze schrijvers zijn uitstekende vaklieden. Maar ook de boeken die de 
lezer onverschillig Iaten hoeven niet noodzakelijk slecht geschreven te zijn. 
Gedurende de laatste tien jaar is het werk aan de vorm verbeterd en het 
niveau van een doorsnee~roman of het doorsnee~verhaal. ligt hager dan 
het niveau van de werken van gemiddelde kwaliteit van voor de oorlog. 

Op een keer bladerde ik in de jaargangen van oude tijdschriften van 
voor de revolutie. Ik bekeek een paar nummers van .,De Russische rijk~ 
dom", .. Het tijdschrift voor iedereen", .. De moderne wereld". In die tijd 
leefden Tsjechow, Gorki, Blok. Naast hun werk werd het werk van tien~ 
tallen prozaschrijvers en dichters van gemiddelde kwaliteit gedrukt; zij 
schreven middelmatig en onbeholpen. Als men hun vakmanschap vergelijkt 
met dat van de gemiddelde Sowjet~schrijver, ziet men dat onze schrijvers 
beter schrijven. 
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Het komt me voor, dat de koelheid, die mijn correspondent in Leningrad 
in sommige werken heeft opgemerkt, niet te wijten is aan zwakheid in de 
vormgeving; in elk geval, niet aileen aan die zwakheid. 

In antwoord op de vraag: hoe moet men goed schrijven? gaf L. Tolstoj 
twee belangrijke raadgevingen: de schrijver moet nooit schrijven over iets 
dat hem zelf niet interesseert; als een schrijver een hoek in zijn hoofd 
heeft, maar er niet toe kan komen om het te schrijven, dan doet hij beter 
van zijn voornemen a£ te zien. 

Een schtijver is geen apparaat, dat automatisch de gebeurtenissen regis~ 
treert. Een schrijver schrijft niet een ·hoek omdat hij kan schrijven, niet 
omdat hij lid is van de Vereniging van Sowjet~schrijvers en omdat men 
hem kan vragen waarom hij zo lang niets gepubliceerd heeft. Een schrij~ 
ver schrijft geen hoek omdat hij zijn brood moet verdienen. Een schrijver 
schrijft een hoek omdat er iets in hem is dat hij noodzakelijk aan de men~ 
sen moet zeggen, omdat hij ,van zijn hoek bezeten is", omdat hij mensen, 
dingen, gemoedsaandoeningen heeft gezien die hij m6et beschrijven. Z6 
ontstaan de hartstochtelijke boeken en deze ontroeren steeds de lezers, 
zelfs als men er soms artistieke feilen in ontdekt. 

Daarom kan ik sommige critici niet begrijpen, die de een · of andere 
schrijver verwijten, dat hij geen roman over het Wolga~Don~kanaal, over 
de textielindustrie of over de strijd voor de vrede heeft geschreven. Moet 
men niet eerder een andere schrijver verwijten, dat hij een hoek heeft ge~ 
schreven terwijl geen enkele innerlijke noodzaak hem daartoe aanzette, 
en hij het net zo goed niet had kurinen schrijven? 

In de kunst speelt de statistiek niet dezelfde rol als in de industrH!le 
productie. Het is tach een feit, dat een enkele goede roman meer waard 
is dan honderd slechte. Romans kan men nu eenmaal niet opstoken zoals 
steenkool, of verslijten zoals schoenen. 

Het is mogelijk dat in het hoofd van een schrijver op een onbewoond 
eiland ook vage beelden ontstaan, maar de prikkel om een hoek te schrij~ 
ven zou bij hem ontbreken. De schrijver schrijft over de mensen en voor 
de mensen. 

De Franse schrijver Marcel Proust schreef zijn boeken in een kamer 
met gecapitonneerde wanden, zodat geen enkel geluid tot hem zou door~ 
dringen. Dikwijls spreken de estheten hierover als een ideaal. Zij ver~ 
geten dat deze zelfde Proust, voordat hij zich in zijn gecapitonneerde 
kamer opsloot, met de mensen leefde en op bewonderenswaardige wijze 
de hogere kringen van de Franse maatschappij bestudeerd had. De werke~ 
lijke literatuur is altijd verbonden geweest met het maatschappelijke Ieven 
en de praatjes over het isolement van de schrijver, over de ,ivoren 
toren" zijn uit de burgerlijke maatschappij voortgekomen, toen deze in 
ontbinding began te verkeren, toen de romanschrijvers tot het besluit kwa~ 
men dat de inventarisatie van de wereld beeindigd was en dat men de 
werkelijkheid moest vervangen door droinen. {Men kan hieraan toevoe~ 
gen dat hun dromen·, net als de dromen van ieder van ons, eveneens de 
werkelijkheid weerspiegelen, alleen een verwrongen werkelijkheid.) 

De fantasie van de kunstenaar kan de verhoudingen van de feiten, de 
gevoelens, de daden veranderen, maar elke roman, zelfs een fantastische 
of utopische, is op de werkelijkheid gebaseerd. De Marsbewoners van 
Wells of de salamanciers van Capek zijn parodieen van de menselijke 
maatschappij. Om de gefantaseerde persoon van de ridder van het droe~ 
vige figuur te scheppen, moest Cervantes zijn tijdgenoten tot in de perfec~ 
tie kennen. Er: bestaat en er kim geen enkele kunst besta,an buiten de 
werkelijkheid. 

De maatschappelijke omgeving bepaalt de ideeen, de sentimenten, het 
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Ieven en het werk van de schrijver; buiten het milieu, buiten de maat
schappij verdort hij als scheppend kunstenaar en gaat ten onder. De Rus
sische literatuur sprak misschien een duidelijker taal dan die van het W es
ten, zij was altijd meer met het volk verbonden; zij kent zeer weinig voor
beelden van een vlucht in een maatschappelijke leegte: enkele epigonen 
van het tijdperk na Poesjkin, middelmatige dichters en schrijvers - enkele 
symbolisten aan het begin van hun werk ( talrijke symbolisten hebben 
naderhand getracht de band met het werkelijke !even te vinden; dat is 
vooral duidelijk in het werk van Alexander Blok, die begon met de ,Ver
zen voor een schone dame" en die na ,Het oordeel" en de verzen over 
Rusland tot het gedicht ,De twaalf" is gekomen). 

In de socialistische maatschappij is er niet aileen een band van de schrij
ver met het volk, deze band is ook bewust; men heeft hem wei eens de 
vervulling van een sociale opdracht genoemd. Maar in de gedachten van 
sommige hoofdredacteurs en critici is het bijvoegelijk naamwoord ,sociaal" 
vervaagd, wat overbleef was het commerciele woord ,opdracht" *), dat 
echter slecht past bij het werk van de schrijver. Voor de revolutie was het 
!even van de schrijvers niet gemakkelijk, en in de brieven van Tsjechow 
vindt men passages waarin hij vermeldt dat de redacties van kranten en 
tijdschriften een verhaal bij hem bestelden .. Maar zelfs de onverschilligste 
redacteurs haalden het niet in hun hoofd, Tsjechow een onderwerp voor 
een verhaal voor te stellen. Kan men zich voorstellen, dat men Tolstoj 
een opdracht voor ,Anna Karenina" of Gorki voor ,De moeder" zou 
hebben gegeven? 

Er kan nauwelijks een schrijver bestaan, die zo weinig persoonlijkheid 
heeft en die alles zo onverschillig laat, dat het nodig zou zijn, hem in 
te fluisteren waarover hij moet schrijven. En bovendien, wie is er gebaat 
met boeken, die niet uit het enthousiasme van ·de schrijver, maar uit de 
opdracht van de redactie van een tijdschrift zijn voortgekomen? Het is 
immers duidelijk dat een schrijver, als hij de raad van Tolstoj in de wind 
slaat en over een onderwerp schrijft dat hem zelf niet roert, met zijn werk 
geen lezers kan ontroeren. Daaruit zal een hoek ontstaan waarvan men 
kan zeggen, zoals mijn correspondent in Leningrad opmerkt: alles staat er 
in, het begin en het gelukkige slot, een deeltje conflict en zelfs een intrige, 
maar wat ontbreekt is het gevoel, en het is niet in staat om zelfs maar de 
meest oncritische lezer te verrijken. 

DE verdedigers van de burgerlijke ideologie beschuldigen _ de Sowjet-
schrijvers en ook de vooruitstrevende schrijvers van het Westen ervan, 

dat zij tendentieus zijn. In de Franse dictionnaire las ik, dat ,tendentieus" 
zijn betekent: ,neigen tot iets". Het is heel normaal dat een schrijver, net 
als andere mensen, van sommige dingen houdt en anderen haat. Als hij 
zich van zijn tijdgenoten onderscheidt komt dat eerder door de hevigheid 
van zijn gevoelens dan door het onderdrukken daarvan. De schrijvet kan 
neigen tot het rechtvaardige, tot de rede, tot de broederlijkheid; hij kan 
neigen tot maatschappelijke ongelijkheid, tot obscurantisme, tot nationale 
arrogantie en zijn neigingen voorstellen als de aristocratie van de geest, 
als religieus gevoel of als vaderlandsliefde. 

Dante werd door dezelfde .hartstochten gedreven als zijn tijdgenoten, 
hij heeft deelgenomen aan hun politieke strijd en hieraan talrijke verzen 
gewijd; deze tendentieuze geest heeft hem in geen enkel opzicht ·verhinderd 
- integendeel. hij heeft hem geholpen - om de ,Divina Comedia" te 
scheppen, die ons nog steeds ontroert, hoewel de echo's van de politieke 
stormen uit de 13de eeuw reeds lang verstomd zijn. 

Goya heeft de terechtstellingen van Spaanse partisanen door de sol-

*) Letterlijk: ,bestelling" (Noot v. d. vert.) 
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daten van Napoleon geschilderd; daar heeft men een van de meest ten~ 
dentieuze en prachtigste schilderijen van de wereld. Zeventig jaar later 
heeft de grate Franse kunstenaar Edouard Manet de terechtsteiling van 
keizer Maximilian door de Mexicaanse opstandelingen geschilderd. Mis~ 
schien werd het thema van dit werk niet aan Manet opgelegd door zijn 
ontroerde burgerzin, maar door zijn liefde voor de oude Spaanse schilder~ 
kunst, en vooral die van Goya. In elk geval ontroert het schilderij ons 
niet, hoewel het aile schilderkunstige kwaliteiten van deze eminente mees~ 
ter bezit. Goya was tendentieus in zijn werk; hij haatte de buitenlandse 
troepen en was enthousiast over de onverschrokkenheid van de parti~ 
sanen. Daarentegen begrijpen wij niet precies wat Manet bedoelt; voelde 
hij sympathie voor de opstandelingen of medelijden met keizer Maximilian? 
Hij heeft een gebeurtenis uitgebeeld zonder dat hij zijn eigen houding ten 
opzichte van deze gebeurtenis weergaf, en dat verklaart de kilte van zijn 
doek. 

· In zijn jeugd zette Brioessow het program van .,de zuivere kunst" uit~ 
een, die hij tegenover de tendenskunst stelde; hij schreef: .. Aile dromen 
zijn mij nabij, aile vertogen zijn mij dierbaar; aan aile goden wijd ik mijn 
verzen". De Brioessow van die tijd, de auteur van .,Wegen en kruispun
ten", had geen vat op de lezer. De critici redetwistten onder elkaar om 
uit te maken of hij een dichter was of niet; velen beweerden dat hij geen 
dichterlijk talent bezat. Volgens mij had hij niet minder dichterlijk talent 
dan sommige andere dichters, wier verzen de lezers hun hele Ieven zijn 
bijgebleven. De onverschilligheid van de lezers ten opzichte van de Brioes~ 
sow van voor de revolutie was een gevolg van zijn eigen onverschillig~ 
heid ten opzichte van het Ieven, die niet uit zijn karakter maar uit zijn 
aesthetische opvattingen voortkwam. Iemand die aile goden client, gelooft 
aan geen enkele, net als de man, die zegt dat hij van aile vrouwen houdt, 
om geen enkele iets geeft. 

De grate Russische schrijvers van de vorige eeuw schrokken niet terug 
voor die hartstocht, die men tegenwoordig .,tendentieus" noemt. Is het 
soms niet duidelijk aan welke kant Tolstoj met- zijn sympathieen staat 
wanneer hij de veldtocht van 1812 beschrijft? Kan men twijfelen aan de 
gemoedsaandoeningen van liefde en haat bij de auteur van de .,Jagers~ 
verhalen"? Heeft Saltykow Sjitsjedrin soms gepoogd, neutraal te blijven 
in het duel tussen het Russische volk en die bovenlaag van de Russische 
maatschappij, die oneerlijk, bekrompen en ongevoelig was? 

Het hele werk van Majakowski is tendentieus ~ vanaf zijn werk .. Zo 
eenvoudig als loeien" tot aan de verzen, die hij vlak voor zijn dood 
schreef. Kortgeleden werd een discussie aan het werk van de grate dichter 
gewijd. Ik moet eerlijk zeggen; dat ik met verbazing de verslagen van 
deze debatten gelezen heb. Sommige discussianten raadden aile dichters 
aan om te schrijven zoals Majakowski. (Ik vind dat men niet meer blijk 
van vernieuwing en' stoutmoedigheid geeft wanneer men een epigoon van 
Majakowski dan wanneer men een epigoon vaiJ. Nekrassow is.) Anderen 
beweerden dat niet de manier waarop Majakowski schree£ het belangrijkste 
was, maar wat hij schreef. Weer anderen deden hun best om aan te tonen 
dat Majakowski helemaal niet geschreven heeft zoals hij geschreven heeft. 
En toch heeft Majakowski voor een nieuwe inhoud een nieuwe vorm ge~ 
schapen, en zijn eerste bundels zijn organisch verbonden met zijn latere 
werk. Terwijl het futurisme voor Boerlioek een aesthetische beweging 
was, beschouwde de jonge Majakowski het als een slag tegen de moraal, 
de filosofie en de aesthetica van de maatschappij die hij haatte. Men kan 
aan de doelmatigheid van het wapen twijfelen, maar niet aan het hart 
van de dichter, dat altijd groat en vurig was. 
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De schrijver schrijft niet als tijdverdrij£, noch om roem na te jagen; 
hij wil de mensen volmaakter maken, het Ieven op een boger plan bren~ 
gen; voor hem zijn de boeken de morele wapens in deze strijd. 

Ik wil helemaal niet zeggen dl'lt de schrijver zich in zijn hoek op de 
voorgrond moet plaatsen en voortdurend de lezers moet verklaren wat hij 
vindt van de personen en gebeurtenissen die hij beschrijft. Het tenden~ 
tieuze betekent voor mij de hartstocht in de 'roman. De schrijver die be~ 
zield wordt door verheven ideeen, begrijpt de ontwikkelingsgang van de 
maatschappij; hij ziet de juiste instelling, de levenskracht van de ene groep 
van personen en de onjuiste instelling, bet feit dat zij tot ondergang ge~ 
doemd zijn van anderen. 

Hartstocht betekent voor de schrijver niet: naYeve en niets~vermogende 
partijdigheid. De schrijver kan de hebzucht, bet bedrog of de schijnheilig~ 
heid haten, zonder dat hij daarom de gierigaard, de valse speler of de 
huichelaar van menselijke trekken ontdoet. Het is onmogelijk de wereld 
aileen in twee kleuren uit te be elden: zwart en wit. Net als de lief de 
betreft de haat levende, concrete wezens en geen abstracte begrippen. 

Een bewuste kijk op de historische ontwikkeling, een heldere voorstel~ 
ling van de toekomst der mensheid beperken een schrijver van formaat 
niet, maar verruimen zijn werk. In een Franse roman, die niet lang ge~ 
leden verscheen, .,De dood is mijn beroep" van Robert Merle, wordt de 
levensweg van een fascist beschreven, die ten slotte commandant van een 
.,vernietigingskamp" wordt. Het hoek is goed geschreven en bet heeft 
wei kwaliteiten, maar de auteur is er niet altijd in geslaagd, de fascist als 
een levend wezen voor te stellen; aan bet eind van bet hoek lijkt de 
hoofdpersoon op een boosaardige caricatuur. Het is niet bet tendentieuze 
karakter van het werk, dat een beletsel voor Robert Merle is geweest, 
maar het niet-begrijpen van de historische processen. Hij haatte bet fas~ 
cisme, maar hij heeft niet zijn speciale oorsprong gezien en er niets tegen~ 
over kunnen stellen. 

In bet werk van de Duitse communistische romanciere Anna Seghers, 
,De doden blijven jong", zijn de fascisten levende wezens; zij zijn geen 
van allen zonder de een of andere deugd, maar allemaal plegen of dekken 
zij vreselijke misdaden. Het tendentieus~zijn heeft Anna Seghers geholpen 
om dieper te zien en op bet artistieke plan een gettouwer beeld te geven. 

Sjolochow is tendentieus in ,.Nieuw land onder de ploeg", hij weet dat 
de zware worsteling van de boeren een stap vooruit betekent, en dit stelt 
hem in staat, tot de ziel van de koelakken door te dringen en ons geen 
vlakke, affiche-achtige reproductie van de gebeurtenissen te geven, maar 
.een schilderij, rijk aan psychologische waarachtigheid. Ik geloof dat er 
nooit een werkelijke literatuur zonder hartstocht is geweest. Het is heel 
wat gemakkelijker om zich van een hinkende stijl, zwakheden in de com~ 
positie of andere letterkundige feilen te ontdoen, dan van een koud ge~ 
moed. Misschien is bet nuttig om enkele woorden in herinnering te roepen, 
die bijna uit bet gebruik zijn geraakt: roeping, inspiratie, toewijding. Inder~ 
daad zijn dit geen ijdele of belachelijke woorden; zij bevatten een juist 
begrip van de plichten van de schrijver, van de mens die in zijn korte 
bestaan duizend Ievens moet Ieven, bet hart van de mensen moet verwar~ 
men terwijl hij zichzel£ verteert en die door de innerlijke wereld van de 
mens te verlichten, de lezer maet helpen helderder te zien, intensiever 
en op een boger plan te Ieven. 

* 
Welke eigenschappen moet iemand hebben om goede romans te 

schrijven? vraagt Ehrenburg zich vervolgens af. Hij gaat in op ver
schillende voorwaarden: talent, taalgevoel, compositie, fantasie, be-
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grip voor de historische ontwikkeling en tenslotte waarnemingsver
mogen. ,De verslaggever-fotograaf, die met zijn toestel langs de 
weg loopt, kan waarnemer zijn; hij merkt interessante details op, 
karakteristieke gezichten, costuums, landschappen. Oak Rembrandt 
was een waarnemer, maar in een andere betekenis van het woord. 
Zijn portretten tonen aan dat hij niet aileen de kleur van het haar 
van zijn modellen, hun teint, hun gelaatstrekken, hun kleding zag, 
maar oak tot in hun ziel keek. Hieruit bestaat vooral de gave om 
waar te nemen bij de kunstenaar. En dit doorzicht, deze gevoeligheid 
ten opzichte van de mensen, moeten de voornaamste eigenschap van 
het talent van de schrijver zijn." 

* 
EEN ontvankelijk karakter, belangstelling en liefde voor de mensen zijn 

de schrijver eigen. Maar het is nai:ef om erop te vertrouwen dat hij 
in staat zou zijn, elk willekeurig mens te begrijpen. Alle mensen, en de 
schrijvers behoren daartoe, gaan bij het begrijpen van wat de anderen 
voelen, uit van hun eigen ervaring. De gevoelens die vreemd zijn voor de 
schrijver, ·en die niets gemeen hebben met zijn geestelijke gesteldheid, 
ontgaan hem natuurlijk. Als hij ze tach beschrijft is hij genoodzaakt, zich 
de boeken van anderen voor de geest te halen en genoegen te nemen met 
logische veronderstellingen. Dergelijke boeken of dergelijke bladzijden 
van boeken onderstheiden zich door hun kilte, hun gebrek aan uitdruk~ 
king. In tegenstelling tot een veel voorkomende opvatting in het Westen, 
kan de schrijver geen toeschouwer zijn bij de menselijke comedie of het 
menselijke drama; hij moet er beslist aan deelnemen. W anneer een begin 
wordt gemaakt met het schrijven van het eerste hoofdstuk van een roman, 
zijn daaraan niet alleen maanden en jaren van voorbereiding - notities, 
rudimentaire plannen - vooraf gegaan maar ook jaren van intensief leven, 
van vreugde en verdriet van de schrijver, door hoogtepunten en inzinkin~ 
gen, door zijn verhoudingen met andere mensen. 

Met het bovenstaande wil ik vanzelfsprekend niet zeggen, dat de schrij~ 
ver in een roman of verhaal uitsluitend beschrijft wat hem is overkomen. 
Integendeel, een schrijver heeft de gewoonte om niet alleen zijn gewaar~ 
wordingen maar ook zijn waarnemingen te wijzigen. Niettemin beschrijft 
hij altijd mensen waarvan hij de gedachten en gevoelens begrijpt; zonder 
dat is er geen literatuur mogelijk. En om de belevenissen van zijn figuren te 
begrijpen, moet de schrijver iets doormaken wat hem de sleutel tot het 
hart van de ander geeft. 

De eerste wereldoorlog werd beschreven door schrijvers uit het W es~ 
ten, die hem gezien hadden, niet in hun werkkamer maar in het bloed en 
de madder van de loopgraven: Barbusse, Remarque, Renn, Dorgeles, 
Hemingway, Aldington. In hun smartelijke en dramatische werken kwam 
het geweten van de volken, die van de waanzinnige slachtingen walgden, 
tot uitdrukking. De tweede wereldoorlog werd, volgens mij, het duidelijkst 
weergegeven door Sowjet~schrijvers zoals Nekrassow, Kazakjewitsj, 
Beck, -Simonow, Grossman, Panowa, die er aan deelnamen. .. 

,Oorlog en vrede" is een historische roman en Leo Tolstoj heeft daarin 
gebeurtenissen beschreven, die v66r zijn geboorte plaatsvonden; hij be~ 
studeerde deze in de archieven. Maar zo het al mogelijk is documentair 
materiaal te vinden ten aanzien van de veldslagen uit het verleden, dan 
geldt dat tach niet voor de belevenissen van de soldaten en officieren. 
Tolstoj nam deel aan de verdediging van Sebastopol. De Krim-oorlog 
kwam natuurlijk niet overeen met de Vaderlandse Oorlog en de schrijver 
kon niet mechanisch zijn gewaarwordingen en waarnemingen overplanten 
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in de bladzijden van zijn roman, maar het feit dat hij deelnam aan de ver
dediging van Sebastopol heeft hem geholpen om de hoofdpersonen van 
,.Oorlog en vrede" te begrijpen. Iemand die nog nooit een oorlog heeft 
meegemaakt, kan zich moeilijk indenken wat de deelnemer · aan een oorlog 
ondervindt, hoe hij zijn ·angst overwint, hoe zijn doen en Iaten onder het 
voortdurende bewustzijn van de nabijheid van de dood verloopt, hoe de 
vriendschap versterkt wordt, hoe de mensen tegelijkertijd ruwer en ge
voeliger worden. Om de personen van een roman te beschrijven, moet 
men beschikken over de sleutel. die tot hun hart voert, en het waarnemen 
dat de schrijver doet, kan men meeleven noemen. 

Meer dan eens hebben wij vroegtijdig de ster van sommige jonge schrij
vers zien verbleken, na het verschijnen van een eerste boek, dat opmerke
lijk en talentrijk was; soms is er geen tweede boek gekomen; soms is er wei 
een tweede en een derde boek verschenen, maar deze stelden de lezers 
teleur. Gewoonlijk is een dergelijke tragedie verbonden met de levensloop 
van de auteur. Een jonge man, die actief aan het Ieven deelnam, de in
genieur of geoloog, de arbeider of de student, heeft lets beleefd, lets ge
zien; aangezien hij talent had maakte hij gebruik van zijn ervaring om een 
boek te schrijven, dat een succes werd. Hij werd schrijver van beroep en 
nam daarmee afscheid van wat tot nu toe zijn Ieven was geweest. De bron 
van zijn levendige waarnemingen, en ook van zijn ervaringen, droogde op. 
Het tweede en derde boek mislukten omdat hij ze niet aan de hand van 
zijn ervaring, maar met behulp van veronderstellingen, literaire herinne
ringen en pasklare schema's schreef. 

Wij moeten niet vergeten dat de wegen van talrijke schrijvers uit het ver
leden vol bochten en zijpaden waren; Iaten wij denken aan de overplaat
singen van Saltykow Sjtsjedrin, de dwangarbeid van Dostojewski, de 
,universiteiten" van Gorki, de verbanning van de ,.schoenmaker-schilder" 
Korolenko. AI deze schrijvers kwamen naar de literatuur met een ziele
rijkdom, die voldoende was om tientallen boeken te schrijven. Voordat 
Dickens ,.David Copperfield", ,.Olivier Twist", .,De· kleine Dorrit" 
schree£. had hij een bittere jeugd: als kleine jongen werkte hij in een 
fabriek voor schoensmeer. Balzac deed dienst op een notariskantoor, hij 
voerde zonder succes kleine commerciele transacties en hij leerde aan 
eigen lijve de hartstochten van de Franse bourgeois kennen, die hij nader
hand beschreven heeft. 

In de kapitalistische wereld is het buitengewoon moeilijk om van lite
rair werk te Ieven. In West-Europa en vooral in de Verenigde Staten zijn 
vee! beroemde schrijvers, voordat zij beroepsschrijvers werden, arbeiders, 
matrozen, brievenbestellers, vrachtrijders, reizende fotografen, kappers, 
goudzoekers geweest. Zij leerden vee! mensen kennen en doorstonden zelf 
ook vee! beproevingen; dat heeft hen geholpen romans te schrijven, die 
de sombere kanten van de kapitalistische maatschappij lieten zien. 

Fjedin heeft ,.Steden en jaren" geschreven omdat hij in de eerste wereld
oorlog in Duitse gevangenschap is geweest. De beide laatste romans van 
deze schrijver zijn nauw verbonden met zijn jeugd. Voordat hij ,.De 
nederlaag" schreef, was Fadejew een partisaan in het Verre Oosten. 
W sewolod Iwanow beschreef in de verhalen over de burgeroorlog de er
varingen van de auteur zelf. De trilogie van Alexej Tolstoj is· voor een 
groat dee! autobiografisch. De_ poezie van ,.Het witte zeil" is de artis
tieke herschepping van de jeugdjaren van de schrijver. En de roman van 
Pawlenko, ,.Geluk", he eft hij niet zonder hartzeer geschreven: hij heeft 
hem geleefd. 

De eigenaard van het medebeleven en bijgevolg van de keuze van de 
hoofdpersonen laat zich Iicht begrijpen wanneer men nadenkt over de 
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en iedereen beschrijft? En waarom zou men dat doen? Wij hebben im· 
mers talloze schrijvers, en wat de een niet kan beschrijven, zal de ander 
doen. Er is niets armzaligers dan koude, onverschillige bladzijden, die 
door menige auteur alleen in een verhaal zijn aangebracht omdat de critici 
anders zouden zeggen: ,Wacht eens, dat heeft hij niet geschreven" ... 

I. EHRENBURG 

(Het tweede en laatste gedeelte van dit opstel, gepubliceerd in het Sow
jet-tijdschrift ,Znamja" van October 1953, verschijnt in het April-num
mer van Politiek en Cultuur.) 

N egen jaar gel eden 

EXEt;UTIE WETERINGPLANTSOEN 

(Amsterdam 12 Maart 1945, 9.15-9.35 uur) 

Ik heb het niet gezien. 
Men he eft het mij verteld: 
Zij werden tien om tien 
Voor 't peleton gesteld. 

Men schoot ze haastig neer. 
Het salvo vuur en load 
Keerde tot viermaal weer, 
Toen waren allen dood. 

En ieder, die de plek 
Vol schrik en pijn ontweek 
Werd (slag in borst en nek) 
Gedwongen, dat hij keek, 

En zag hoe man en kind 
Neerzeeg in bloed en dood, 
Hij werd op slag hun vrind, 
Hun broer en deelgenoot. 

Hij vindt mij aan zijn zij, 
Een die niet rust aleer 
Hij staat voor 'n andere rij 
Met een gericht geweer. 

Een die met vaste hand 
Op 'het commando wacht 
En recht pleegt in dit land 
En vuurt en vuurt en lacht. 

Ik heb het wel gezien 
Ik heb het goed gehoord: 
Zij werden tien om tien 
In het plantsoen vermoord. 

Ik ben niet wraakbelust, 
Maar val van bittere pijn. 
Het hart, zo diep ontrust, 
Wil weer ge~ezen zijn. 

En daarom zal ik staan 
Met een gericht geweer. 
En rustig leg ik aan 
En rustig schiet ik neer. 

JAN H. DE GROOT 
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Politiela 
en Cultuur 

Maandblad gewijd aan de theorie en practijk van he't marxisme-leninisriie 
onder leiding van het Partijbestuur der C.P.N. 

De Koreaanse kwestie 
in Geoeve 

IN April zal in Geneve een conferentie worden gehouden over de 
twee meest brandende problemen van dit moment in Azie: 

Korea en Indo-China. Aan deze conferentie zullen de vijf grate 
inogendheden deelnemen en onder hen bevindt zich de Chinese 
Volksrepubliek. Het is de eerste maal, dat de Chinese Volksrepu
bliek de plaats kan innemen, die haar rechtens toekomt en het 
is de eerste'erkenning van de imperialisten, dat een volk van 5_00 
millioen zielen, wiens economische en militaire kracht voort
durend toeneemt, niet Zanger valt te negeren. 

Nu haast alweer vier jaar geleden werd de wereld opgeschrikt 
door de overval op de Koreaanse Volksrepubliek. De aanval was 
voorbereid door de Amerikaanse imperialisten en zij wierpen 

· zich met valle kracht in die oorlog. Hun plannen gingen verder 
dan Korea. Het was een directe aanval tegen de Chinese Volks
republiek en op het moment, dat zij de oorlog begonnen, bezetten 
de Amerikaanse imperialisten oak het eiland Formosa. 

De Amerikaanse imperialisten hebben zich echter in de resul
taten van hun oorlog in Korea misrekend.' 

Zij misrekenden zich in de kracht van de Koreaanse en Chinese 
volkeren, die de steun'·en de sympathie hadden van het kamp van 
de democratie en de vrede onder leiding van de Sowjet-Unie en 
van alle vredelievende mensen in de wereld. 

De oorlog op Korea heeft de geweldig toegenomen kracht van 
de Chinese Volksrepubliek bewezen; zij bleek in staat om een 
imperialistische agressie tegen haar grondgebied te weerstaan. 

De commandant van de Chinese vrijwilligers, generaal Peng 
Te-hoeai he eft in een rapport voor de centrale regering. van de 
Chinese Volksrepubliek de ervaringen van de oorlog in Korea 
opgesteld. Hij wees erop, dat de grate overwimiing van de Chi
nezen en Koreanen van vitale betekenis en een verstrekkende 
en geweldige uitwerking op de situatie in het Verre Oosten en 
de gehele wereld heeft. Generaal Peng Te-hoeai verklaarde: 
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,Na drie jaar strijd werden de beste troepen van de grootste in
dustriele macht in de kapitalistische wereld op de plaats gehouden, 
waar zij hun agressie ontketenden. Niet aileen, dat zij geen enkele 
stap vooruit konden komen, maar hun moeilijkheden namen van dag 
tot dag toe. Dit is een les van grote internationale betekenis. Het 
bewijst onomstotelijk, dat de dagen voorgoed voorbij zijn, dat een 
Westerse agressor- zoals een paar honderd jaar geleden- in staat 
was een land in het Oosten te bezetten door aileen maar een paar 
kanonnen op de lmst te plaatsen; tegenwoordig kan iedere vorm 
van imperialistische agressie worden verslagen door te vertrouwen 
op de kracht van het volk". 

De Chinezen en Koreanen behaalden deze overwinning, terwijl 
hun militaire uitrusting niet met die van de Amerikanen te ver
gelijken was. Zeven en dertig maanden Lang gebruikten de Ame
rikaanse agr!;!ssors Korea als een proefterrein voor hun nieuwste 
wapens tot massa-moord. Zij hadden 15 van hun satelliet-staten 
gedwongen troepen naar Korea te zenden en mobiliseerden 
bovendien zelf een derde van hun Leger, een vijfde van hun Lucht
macht en het grootste deel van hun marine. De gehele nationale 
economie in de Verenigde Staten werd op oorlogsbasis gesteld en 
enorme hoeveelheden militaire uitrusting en voorraden werden 
in de Koreaanse oorlog geworpen. De Amerikanen verscheepten 
meer dan 73 millioen ton oorlogsvoorraden naar Korea en hun 
directe uitgaven beliepen 20.000 millioen Amerikaanse dollars. 

De imperialisten leden grate verliezen aan mensenlevens en 
mate1·iaal. Van 25 Juni 1950 tot 27 Juli 1953 werden 1.090.000 sol
daten (waaronder 390.000 Amerikanen) gedood, verwond of ge
vangen genomen. Meer dan 12.200 Amerikaanse vliegtuigen wer
den neergeschoten of beschadigd en 257 marine-schepen werden 
tot zinken gebracht of beschadigd. Gedurende de strijd verbeter
den en verhoogden de Chinezen en Koreanen het peil van hun 
uitrusting en hun techniek, zij organiseerden en hergroepeerden 
nieuwe afdelingen in hun Zeger en verwierven vooral oak rijke 
ervaring 1.n de moderne oorlogsvoering. Zo verhoogden zij van 
dag tot dag hun gevechtskracht en slaagden er tenslotte in een 
actieve stellingen-oorlog te voeren. Zij bouwden een onaantast
bare, zeer diepe verdedigingspositie langs het 250 kilometer 
Lange front en zowel de strategische positie, als het overwicht 
van troepen werd voortdurend gunstiger voor de Chinezen en 
Ko1·eanen. 

De Amerikanen moesten hun nederlaag in deze strijd gaan 
erkennen. De overwinningen van de Chinezen en Koreanen 
achterhaalden de Leugen, waarmede de Amerikanen al sedert de 
tweede oorlog pronken en trachten te intimideren: de Leugen 
over ,de onoverwinnelijke kracht" van hun wapens. De Ameri
kaanse genemals werden gedwongen toe te geven, dat het over
wicht op zee en in de lucht de oorlog in Korea niet kon beslis
sen en zelfs George Marshall, de voormalige minister van defen
sie, verklaarde, dat in Korea de mythe van de onoverwinnelijk
heid der Amerikanen was gebroken. 

Generaal Peng Te-hoeai wees erop, dat de oorlog in Korea de 
armoede van het militaire denken in het imperialistische kamp 
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.en de waarheid over hun zogenaamde onoverwinnelijke oorlogs
machine onthulde. De nederlaag op Korea heeft hun plannen en 
-voorbereidingen van een nieuwe wereldoorlog in de war ge
bracht. De bron van de kracht der Chinese vrijwilligers en de 
basis voor hun overwinning ligt in de juistheid van hun strijd. 
De Chinezen en Koreanen vochten voor idealen. Zij kwamen 
recht uit het volk en bezaten een hoog politiek bewustz?jn en 
prachtige karakters. Alle commandanten en soldaten van de Chi
nese vrijwilligers waren zich er diep van bewust, dat de oorlog, 
die zij voerden een rechtvaa1·dige oorlog was tegen agressie. Z?j 
vertegenwoordigden de wil en de verwachtingen van het volk in 
hun land en van de vredelievende mensen in de gehele wereld. 
Daarom was hun moraal -zo buitengewoon hoog en hun gevechts
kracht zo uitzonderlijk sterk. 

De Amerikaanse imperialisten werden tot wapenstilstands
onderhandelingen gedwongen. En zoals zij t?jdens de oorlog hun 
wreedheid en hun zwakte hadden getoond, kwam toen hun dorst 
naar oorlog en volslagen onredeltjkheid tot uitdrukking. Over de 
wapenstilstandsonderhandelingen verklaarde generaal Peng Te
hoeai: 

,De Kpreaanse wapenstilstandsonderhandelingen zijn ongekend ln 
de geschiedenis. Het waren geen wapenstilstandsonderhandelingen, 
waarbij de imperialisten andere naties hadden onderworpen en hen 
tot aanvaarden van voorwaarden tot overgave dwongen; h:et waren 
ook geen wapenstilstandsond,erhandelingen, waarbij imperialistische 
machten, nadat zij onderling hadden gevochten zonder tot een be
slissing te komen werden gedwongen kolonHSn te verdelen voor een 
tijdelijke en . korte vrede. De Koreaanse wapenstilstandsonderhande
lingen waren besprekingen, waarbij een imperialistische macht, die 
zich ten doe! stelde 21ijn heerschappij over de gehele wereld te ves
tigen, na de tegensta:nd van jonge, pas ontstane volksdemocratieen 
en na door hen in toom te zijn gehouden, zijn agressie-oorlog moest 
'beeindigen en met tegenzin wapenstilstandsonderhandelingen aan
vaarden". 

De Koreaanse wapenstilstandsbesprekingen werden een lang
durige, ingewikkelde militaire en diplomatieke geschiedenis, 
maar dank z?j het geduld en het vastberaden optreden van Chi
nese en Koreaanse z?jde kwam zij tens lotte tot resultaat: De strijd 
op Korea is gestaakt en dat is een van de grootste overwinningen 
.van het kamp voor de vrede en de democratie. Bij het verdere 
verloop van de besprekingen zal nu de Chinese Volksrepubliek 
haar rechtmatige plaats aan de conferentie-tafel innemen. Dit is 
een teken van haar gegroeide economische, militaire en politieke 
macht en het bew?js van die macht heeft het Amerikaanse impe
ridlisme b?j z?jn oorlog in Korea aan den ltjve kunnen ervaren. 

Die macht heeft China nu uiteindelijkin Geneve gebracht. 

15 Maart 1954. 
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Een complot t-_.gen 
de Repub·liek Indonesia · 

en ,,hnlp"' "an imperialisten 

DE laatste weken hebben enkele gebeurtenissen in Indonesie 
weer op de voo:rpagina's in de Neder~lanci<;e kranten geprijkt 

en hebben de kranten en weekbladen zioh meer dan ooit in 
commentaren met Indonesie beziggehouden. Dat bewijst hoe 
nauw Nederland nog bij de gebeurtenissen in Indonesie betrok
ken is. En dat ge1dt zowel voor de reactionnalre pers, die. er op 
zint lndonesie als een Nederlands uitbuitingoobject te hand
haven, als voor de vooru:iJtstrevende pers, die Indonesie steunt 
in zijn strijd voor ona:f1hankelijkheid. 

Het zijn twee zaken, die de laatste tijd vooral de pers in 
beroering hebben tgebracht: De arrestatie van een aantal Neder
landers :in Indonesie en financiele maatregelen v-an de Indo
nesisohe reger·ing. Met beide zaken zullen wij ons bezighouden 
en wij beginnen met de arrestaties. 

De reactionnaire Nedoolandse bladen borduren sinds een aantal 
jaJren ~~aag op bet ~stramien 'Win de onveiligheid in Indonesie. 
Er heerst daar ,onrust" - gewapende benden opereren in West
Java, er is strijd op Celebes en er wor:dt gevoohten in Atjeh. Z6 
sleciht gaan de zaken in Indonesie sinds daar geen reahtstreeks 
N eder:lands 1gezag meeT is, heet het dan. Het is hier eohter de 
vos, die de passie preekt. Want de Nedel"landse imperialisten 
ondersteunen en organiseren de terreur-organisaties. Zij willen 
,onrust" in de Republiek om haar onmachit te doen bewijzen en 
zo een aanleiding tot miHtair ingr:rijpen te verkrij:gen. Het doel 
is de Republiek te verniet:iJgen. Herlhaaldelijk doken namen van 
Nederlanders op, die bij de 'henden betrokken waren en van 
Indonesisclle zijde werd betoogd, dat Nederlandse imperialisten 
de :terreuror,ganisaties ondersteunden. DriJt werd dan door de 
gehele Nederlandse reactionnaire pers fltnk verontwaardigd ont~ 
kend. Zij stellen het vooT alsof het om strijd tege11 ,Javaanse 
overheeDsing" in de archipel 1gaat, of p1aatselijke streken naar 
autonomie streven en zich 1gewapenderihand van ,Djaikarta" 
willen o:rutdoen. Dit zijn pogingen om het Nederlandse volk te 
misleiden. Daar moet men op bedaclht zijn. Het is een pog:ing 
de openbare mening met een valse v:oorstelling van zaken over 
Indonesie te be'invloeden en de werkelijklheid te verbloemen. Dat 
bleek wel, toen iri begin J a.nuaTi de Indonesische regering over
tging tot :grootscheepse arrestatie van N ederlanders. Vooraan
staande Indonesiers verklaarden, dat een Nederlands complot tot 
omverwerping van de Republiek was verijdelcl. De reactionnai,re 
pers riep ach en wee. Maar ... het was een gehuichelde veront
waardiging. Want er wa:ren Nederlanders gearresteerd en nu 
zouden dus bewijzen over het complo:t komen. 

188 



I 
l 

' 

• 

IN Nederland begonnen een aantal bladen al wat terug te krab
belen. ,Elseviers weekb1ad" 'V'an 27 Feb:ma11i 1954 deed in een 

hoofdartikel no1g erg verontwaardigd, maar schreef: ,Er zitten 
meer dan 30 Nederlanders in gevangenissen. Merendeels on
schu1dig". Zo men ziet, merendeels onsahu1dig. Er moeten dus 
ook sohuldd.gen bij zijn, die zi~h met iJJegale acti'V'iteit tegen de 
Republiek bemghie1den. En het ,A1gemeen Handel.sblad" trok 
zich ook vast op een tweede .stelling terug. Enkele citaten uit 
een artikel ,Bombast complot" maken dit duidelijik. Het blad 
sdhreef: ,Het is immers niet onbegrijpelijk, dat ibonafide perso
nen in Indonesie er tegenop zien hun wapens en munitie af te 
,geven . . . het is niet vreemd, dat planters, die werken in een 
gebied, waarin benden opereren hun vei1tg1heid door het leveren 
van rijst en andere bijdragen a£kopen ... verder moeten wij er 
rekening mee ihouden, dat avontuurlijke en misdadige Neder-
1anders eve.nal·s Indonesiers van hetzel£de type van het bende
wezen geb:ruik maken om hun duistere doeleinden nate jagen". 
Dat wil dus zeggen: Er zijn Neder1anders met wapens en muni-
1lie, Nederlandse piLanters J.everen rijst aan bendes en er opereren 
Nederlanders bij de telireul'!groepen. Het ,Algemeen Handels
blad" betoogt nu, dat dit niet ,onbegrijpelijk" en niet ,vreemd" 
is, omdat niet Langer ontkend kan worden, dat de Nederlandse 
inmenging een feit is. 

De Nederlandse re,ge11ing hLies nog wel thoog vari de rtoren en 
diende een officieel protest in, waarin zij een ,bevredigend ant
woord" vroeg. Hoewel,drit een misplaatst protest was, omdat zij 
niet eerst een 1gerechtelijk onderzoek afwaohtte, ~reeg de Neder
landse regering een prompt antwoord. De Indonesische regering 
antwoo11dde, dat ,sinds de souvereinitettsoverdraoht de veilig
heid van de Indonesische Republiek in ,gevaar wordt gebraclh.t 
door elementen, die de staat omver wensen te werpen of onrust 
stoken -en de binnenJ.andse veiliglheid in gevaar brengen. Onder 
deze elementen bevindt zicih een niet gering aantal N ederlanders, 
dat zoals uit .het onderzoek is ,gebleiken, rechtstreeks dan wel niet 
rechtstreeks betrokken is bij deze gevaarlijke beweging". 

Dit is een ernstige en ,gevaarlijke zaak. De Nederuandse impe
rialisten ihebben niet a:lige:z;ien van hun pogin:gen om de Repu
bliek Indonesia te vernietigen. Keer op keer ihebben we dat al 
betoogd. Nu er geen Nederlandse troepen meer aanwezi!g zijn, 
trachten zij van binnenuit de republiek omver te werpen. Zulk 
een poging is eerder gedaan. De .af:£aire rond Madioen is daar 
een voorheeld van. In een witboek over Madioen ( uitgegeven 
door de PKI) is aan de hand van feiten bewezen, dat de Neder
landse en Amerikaanse imper,ialisten: intriges smeedden om hun 
doeleinden te . verwezenlijiken. Zij maak,ten daarbij gebruik van 
handlangers in de Republiek en het waren de Masjumi en de 
vice-president Hatta, die toen een verraderlijke rol speelden . 

Hatta werd door een sohijnmanoeuvre •van de Masjumi in 
J anuari 1948 premier. Het eerste optreden v:an Hatta's regering 
was de zogenaamde rationalisartie Vian de TNI - dat wilde zeggen 
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ontwapenfug en verv<>J.gillg van de xevolutionnake strijdgroepen.- --1~ , 
Op een 1geheime conf~rentie in Serangan wevd een complot tegen 
de vooruitstrevende orgm1:isaties voorhereid. Hatta 'had nog 
verschillenide malen besprekingen met dr. Van Mook en anderen 
en na een aa:rutal provocerende acties, besc!hu1d~gde Hatta op 
19 September de PKI van een poging tot ,staatsgreep" en ihet 
vest1gen van een ,Sowjetstaat". Dat werd het sein tot een drijf-
jacht; duizenden vrijlheidsstrijders werden vermoo:rd en de Repu-
bliek gedurende een periode verzwakt. 

De vrijheidsbeweging herstelde zicfu echter van de slagen en 
groeide weer snel. En wat zien we nu? W ederom speculeren de 
Nederlandse :imperialisten op de mogelijklhetd om de Republiek 
van binnenuit te ondermijnen en wederom orienteren zij zich 
op de Masjumi. Zij vevschuilen zich achter de Islam. Natuurlijk 
is de situatie nu anders dan in 1948, maar de Nederlandse impe-
rialisten en hun lakeien de Masjumi (de partij v;an feodale land-
heren) trachten de Islam de inzet te maken van !hun strijd tegen 
de vrijheidsbeweging en de communisten. Want in de commu-
nisten zien de N ede:Plandse en Amerikaanse .imperialisten hun 
gevaarlijkste vijand, omdat deze de leiding in de vrijheidsstrijd 
heeft. 

Het is ,goed te herinneren aan twee reeds misluk:te pogingen 
na de souvereiniteitsoverdracht om de vrijhetdsbeweging te 
vernietigen (en die mislukking is al een bewijs, dat de vrijheids
beweging 21ic!h niet meer zo maa!I' laat provoceren). 

In Augustus 1951 werd veel op!hef gemaakt van een zoge
naamde poging tot opstand v;an de PKI in Tandjong-Priok; de 
Masjumi-premier Sukiman 1greep deze- overigens stuntelig in 
ellkaar 1gezette - provocatie aan voor een razzia tegen vooruit
strevende personen. Duizenden mensen we;rden gearresteerd, 
maa!I' het ondemocratische karakJter lag er zo dik bovenop en de 
reactie van alle democmtische o11ganisaties was zo fel, dat Suki
man zijn arrestaties moest stop zetten en tenslotte - ook om 
een buiten het parlement om gesloten verdrag met bet Ameri
kaanse imperialisme - tot .aftreden gedwongen werd.. 

Op 17 October 1952 werd een ,nieuwe poging gedaan om de 
Republiek en zijn vrijheidso11ganisaties te vernietigen. Nu speel
den ook officieren van de partij van Sjaihrir (de PSI) een gtrote 
rol; zij streefden naar een staBJtsgreep, docih ihun rtociht naar het 
parlement mislukte. 

Een voortdurend knagende ondermijningspoging is de Darul 
Islam en de zogenaamde opstandilge beweging in Atjeh. De Darul 
Islam streeft naar een ,Islam-staat" en de beweging in Atjeh, 
die ontketend we:rd door het Masjti:mi-lid Daud Bemeuh, sloot 
zich daar:bij aan. De Masjumi iheeft verbindingen met de Darul
Islam en in :het parlement hebben sprekers van de Masjumi het 
zijdelings voor de D.I. opgenomen. 

In de Nederlandse reactionnaire bladen wordt de invloed van 
de Masjumi schromelijk overdreven; het woi1dt voorgesteld of 
de Masjumi de ,gehele Islamietische wereld veDtegenwoordigt en 
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de M<iliammedaanse 1godsdienst wil beschermen tegen de PNI 
en de communisten. Dat is ecihter een valse voorstelling van 
zaken. Er zijn nog andere Islamietische partijen en deze onder
steunen de regering A:Li Sastroamidjojo. Deze partijen zijn bij
voorbeeld de PSII (Verenig:de Islamietisahe Partij) en de Nacih
datul Ulama. 

Vijf ministers van deze partijen ihebben zttting !in het huid:ige 
ka:binet. Bovenclien zijn duizenden Islamieten lid van de PNI, 
PKI en andere partijen. Op kunstmatige wijze willen de Neder
landse impedalisten ecihter de Masjumi ~tot een machtsfactor 
opblazen en ~tot de ,zogenaamd enige verdedi!ger van de Islam 
kweken. Dat bleek bij de laatste zet: een demonstr.atie in 
Djakarta (op 28 Februari), die was geo~ganiseerd door een 
contactliohaam van de Islam waarachter zich de Masjumi ver
bong. De demonstratie zou tegen ,belediging van de godsdienst", 
voor ,verdediging van de . .godsdienst" en een ,niet politieke 
demonstratie" zijn. De demonstranten rtl'aden iZeer pxovocerend 
op. Zij vernietigden een aantal gebouwen en doodden een officier 
der TNI. De achte11grond was een demonstmtie tegen de regering 
Ali Sastroamidjojo en de demonstranten begaven zich met een 
petitie naar Hatta, ihetgeen gezien Hatta's verleden natuurlijk 
niet toevallig is. Het geheel was in elkaar 1gezet om de regering 
Ali Sastroamidjojo tot aftreden te dwingen en een fanatieke 
strijd random de ,godsdienst uit te lokken. En juist de Neder
landse imperialisten trachten daarbij onder deze Islam-vlag te 
V'aren. Het Indonesiscihe volk brengt echter zijn strijd terug tot 
juiste proporHes: strijd tegen de Nederlandse overheersinlg en 
tegen de armoede. Het is geen strijd van Lslamiet te,gen niet 
Islamiet. De Indonesische vrijheidsbeweging ziet als taak ·de 
groeiende eenheid te bevorderen en de Masjumi en Da.rul 
Islam als een pot nat en als Nederlandse lakeien te ont
maskeren. Het Indonesische blad Harian Rakjat schreef: 

.,Wij hebben aldoor gewaarschuwd en zullen aldoor waarschuwen 
voor het verband, dat bestaat tussen de onbeschaamde agitatie (van 
de Masjumi) en de intimidatie en de onderdrukking, die wordt 
gevoerd door de bandieten-groepen van de Darul Islam en Daud 
Beureuh. 

Wanneer wij verklaren, dat de agitatie van Isa Arulhary, Natsir, 
Wibisono, Sukiman e.a. (allen !eiders van de Masjumi) in wezen niet 
verschilt van de activiteiten van de Darul Islam, zal het volk ons 
zeker begrijpen, Tot nu toe waren er echter nog verscheidene gra&
pen, ·die niet in deze verklaringen wilden geloven. De gebeurtenissen 
van gisteren, waarbij een militair van TNI werd gedood, bewijzen 
slechts de juistheid van onze waarschuwing". 

Het blijkt, dat de Masjumi ihet we11ktuig van de Nede11landse 
en Amerikaanse imperialisten is om de rgang V·a:n mk:en in de 
Republi~k, die hen niet ~bevalt tegen te gaan. De arrestatie van 
de Nederlanders heeft dit complot een zware slag toegebraaht, 
maar de Nederlandse imperialisten zullen zeker hun pogingen 
niet hebben orpgegeven. De Nederlandse communisten en aile 
vooruitstrevende Nederlanders eisen van de Nederlandse rege-
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ring, dat zij v:olled:ilge ophe1dering over de pra:ktijKen van de 
Neder1anders in Indonesie .geeft en dat zij een veroordeling van 
deze ondermijningspog1ngen zal uitspreken. De Nederlandse 
communisten en vooru1tstrevende Nederlanders betuigen hun 
solidadteit met het Indonesisdhe volk, dat elke poging van de 
koloniale machten OIITl ihun oude maoht te herstellen de kop 
indrukt. De grootste waakzaam!heid 1s ,geboden, want naaxmate 
het Indonesische volk meer maatregelen zal nemen, die de 
hu1d1ge positie van het Nederlandse imperialisme aantast, zullen 
de pogingen he:fitiger wo11den. En juist de maatregelen van de 
Indonesische ·regering op economisoh gebied zijn de laatste 
weken het onderwerp van de aandacht in de N ederlandse pers. 
Ret is ihet tweede probleem, dat we ihier in enikele woorden 
onder de loupe nemen. 

DE deviezenpositie en daarmede de positie van de Indonesi
sahe betalingsbalans ·Wordt slechter. In Februari gaf de 

minister van financien in een nota aan het parlement de volgen
de cijfers over de goud- en deviezenvoorraad: 

1.1.53. 31.12.53 

Q{)ud 2676 1651 
Deviezenfonds 688- 887-
Deviezenbanken 14 09 1102 

3397 1866 
1866 

.Aehteruitgang '53 1531 

De .goudvoorraad daalt dus snel en dat heeft tot gevo1g, dat 
voor het in omloop zijnde geld de gouddekking afneemt. Minis
ter-president Ali Sastroamidjojo verklaarde, dat in 1952 de 
gouddekking van het geLd ongeveer 80 %, medio 1953 40 % en 
begin 1954 ongeveer 24 % was. De gouverneur van de J a vase he 
Bank mr. Sjaffmdin Prawiranegara gaf de volgende vergelij
king: op 3 Februari 1954 bedroeg de gouddekking 24.44 % en op 
29 Juli 1953 was dit nog 35.82 % ,geweest. De gouc1dekking nam 
dus in die periode af met 11.28 % of wel met bijna 2 % per 
maand. W at is nu de oorzaak van ihet afnemen van de goud
voorraad en het groeiend tekort op de betalingsbalans? Dat zijn 
enerzijds in heel belangrijke mate de dating van de grondstof
fenprijzen op de wereldmarkt (rubber en tin) en dat zijn ander
zijds de winsten, die naar thet buitenland worden overgemaakt. 
Amerika is de voornaamste afnemer voor rubber en tin en het 
drukte de prijzen. De inkomsten op de· betalingsbalans daalden 
daardoor drastiseh. Bovendien veilhinderden de Amedkaanse 
imperialisten met het handelsembargo voor de volksdemocra
tische Landen het openen van nieuwe mogelijikheden voor de 
verkoop . van •grondstoffen. 

De overmaking van winsten hapt ook een flink stuk uit de 
deviezenpot. Deze overmaking ligt vooral in de guldenssfeer, 
omdat lhet Neder1ands imperialisme nog de voorna~ste econo-
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misethe maoht is. In het Januari-nummer van het in Londen 
verschijnende Eastern World sohrijft b.v. de diplomatieke 
correspondent: 

,IndonesHl ... wordt gedwongen zijn grote economische afhanke
lijkheid van Nederland, dat nog steeds aile sleutelposities in het land 
bezet, te erkennen. Het merendeel van de Indonesische handel is 
nog in Nederlandse handen en zo ook het banl{systeem. Na het tot· 
standkomen van de nieuwe staat, bleek dat talrijke Nederlandse 
ambtenaren nog nodig waren vanwege hun kennis en ervaring .. , 
Maar nu ziet Indonesiii, dat nog steeds een haast onverminderde 
stroom van winsten n?-ar Nederland gaat, ofschoon het zijn politieke 
onafhankelijkheid heeft bereikt." 

Terwijl de imperial:Lsten nu weeklagen over de slechte econo
misohe positie van Indonesie, staan ze op hun aethterste benen 
als de Indonesisc:he regering maatregelen neemt. De Amer.i
kaanse imperialisten, als . de Tegering Ali Sastroamidjojo han
delsbetrekkingen met de Vo1ksdemocratische Landen aanknoopt 
en de Nederlandse imperialisten als de winstovermaking wordt 
beknot en - zij het geringe - maatregelen tegen de wungende 
.greep van het Nederlandse imperialisme worden genomen. Zo 
heeft de noodwet, waarbij de Indonesische regering bepaalt, dat 
op transferge1den in de dienstensfeer (winsten en dividenden 
bijvoorbeeld) een extra-fueffing van 66 2/3 % wooot gelegd, de 
nodige beroering gewekt. 

Wat noemen de imperialisten dan de uitweg uit de moeilijk
heden voor Indonesie? Dat noemen zij investeringen v<an het 
buitenlandse kapitaal tegen gunstige voorwaarden. Die gunst:ige 
voorwaarden zijn natuurlijik: mogelijklheden tort; winst. De impe
rialisten traohten de mythe in het leven te roepen, dat Indg
nesie aileen n01g maar ,,geiholpen" kan worden door buitenhmdse 
investerillgen. De naakte hebZiucht van ihet imperialisme zou niet 
beter aangetoond kunnen Worden: als je ons geld laait verdienen, 
zeg,gen de imperialisten, geven wij je verder kapitaal. En dan 
proberen ze Indonesie no.g wijs te maiken, dat ihet in zijn belang 
is ook. Er blijkt wel, dat aan deze aanbiedmgen toot investering 
geen echt gemeende wens .tot hulpverlerring ten grondslag ligt. 
En zou Indonesie bij zu1ke investeringen baat hebben? Neen, 
want behalve het wegvloeien van enorme Jmpitaalswinsten (de 
meerwaarde uit ihet zweet v·an Indonesische boer en arbeider), 
zou Indonesie industrieel niet tot ontwikkeling women geb:racht. 
De imperialisten willen slecihts hun ·greep verstevigen op de 
grondstofb1'0nnen en de ,grondstoffen goedlkoorp weghalen. Aan 
de industriele ontwilkikelmg wm het land willen zij niet deel
nemen. Zouden zij bijvoovbeeld willen investeren in de zware 
industrie? En hier dringt zich weer de vergelijikin:g op tussen de 
we1gemeende hulpverleni:n:g van de Sowjet-Unie aan de VoJik:s
republiek China. De Sowjet-Unie levert fabrieksinstallaties en 
helpt mede de industriEj tot ontwikkeliillg te bren,gen. En niet 
aileen meer aan China, maar ook reeds aan India. In:dia zal van 
de Sowjet-Unie uitrustingen ontvangen voor de ontwikkeling van 
zijn industrie en landbouw en Snwjet-tecihnici zullen daaTbij 
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hulp verlenen. Dit is een bewijs v,an de Sowjet-wil om bij de 
eoonomische ontwi!kkeling v,an adhtel'gebleven landen te helpen 
en een teken van de bereidiheid om zijn tot hoge ontwikkeling 
gekomen teohniek met andere landen te delen. 

Dit is iets anders dan investerin:gen van imperialisten. 
Een uitweg voor Indonesie zal ook lig~gen in een veroere 

orientertng op de markt van de volksdemocratisdhe landen en 
in het voeren van een vastberaden onafhanikelijke politiek. 

Het Nederlandse volk steunt deze strijd voor onafhankelijK
heid, die de voorwaarden zal sdheppen voor het Nederlandse 
volk om straks orp eervolle wijze aan de ontwikkeling van Indo
nesie deel te nemen. 
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HENK DE VRIES. 

Wat doe jij? 
Wat doe jij nu je land wordt getrapt en geknecht 
Nu het bloedt uit ontelbare wonden. 
Wat doe jij nu je volk wordt ontmand en ontrecht 
Door de zwarte en feldgraue honden! 

Wees verv1oekt jij, die azend ap h.et gaud van de beul 
Hem zijn roofburCihtenbouw heLpt volvoeren. 
Wees vervloekt jij, die laf, in het slavengareel 
Hem zijn wor,gstrikken stralcker helpt snoeren. 

Wees vervloekt jij, die slap in zelfzuchtige angst 
TraCiht de .grievendste hoon 'te negeren. 
Wees veracht jij, die jaagt naar gewin en genot 
Waar 'je broedel'S random je kreperen. 

Op de bres voor de vrijheid, jij man van ihet verzet 
Die verbeten het gespuis blijft belagen, 
1ij die vecht, jij die valt voor de vrijheid en 't recht, 
Jij die standhoudt waar velen ver,sagen. 
Grijpt hem aan waar je kunt, hem die .grijpt waar hij tk:an, 
Tot de laatste van het tuig is verdreven. 
Op! -de dood of de vrijiheid- de leus van een man, 
Van een man, die het waard is te !even. 

GERRIT v. d. VEEN 
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De pseudo-theorie wan de 
,,democratiserin;: wan bet 

£ merikaanse kapitaal'' 

IN de Vereni.gde Staten - een land waar de macht van het 
monopoliekapitaal over de gehele maatschappij de brutaalste 

en meest cynische vorm aanneemt - staat de bevolking thans 
bloot aan een versterkte ideologische bei:nvloeding. Het Ameri
kaanse imperialisme, dat een nieuwe wereldoorlog voorbereidt, 
wil zijn achterland veilig stellen. en het gehele volk zover krij
gen, dat het zonder verzet zijn veroveringsplannen uitvoert. 

Door zijn ideologische ondermijning buiten de U.S.A. ·wil het 
Amerikaanse imperialisme bereiken, dat de bevolking van de 
andere kapitalistische landen de ,superioriteit van het Ameri
kaanse economische stelsel" en dientengevolge ook het ,morele 
recht van de U.S.A. op de leiding in de wereld" erkent. Voor dit 
doel hebben de gediplomeerde lakeien van bet financierskapitaal 
van de U.S.A. de theorie van de ,uitzonderingspositie" van het 
Amerikaanse imperialisme bedacht. Zij verzetten zich tegen het 
identificeren van het Amerikaanse economische stelsel met het 
Europese kapitalisme en zij trachten met allerlei middelen bet 
bewijs voor de ,superioriteit van het dynamische(!) karakter 
van het vrije ondernemersstelsel" te leveren, dat- in tegenstel
ling tot de Westeuropese landen- in de U.S.A. een harmonie 
tussen de klassen zou hebben bewerkstelligd. 

De ,theorie" van de klassenharmonie is op zichzelf niet nieuw. 
De klasse van de kapitalisten, een minderheid in de maatschappij 
die de meerderheid uitbuit, had er steeds belang bij, zijn econo
mische en politieke heerschappij, zijn dictatuur te vermommen. 
Dat is ook de reden waarom er steeds weer allerlei verschillende 
,theorieen" ter verdediging opduiken, die het bestaan van de 
klassentegenstellingen en van de klassenstrijd in de burgerlijke 
maatschappij ontkennen. Terwijl de ideologen van de bourgeoisie 
echter vroeger met de theorie van de ,samenwerking tussen de 
klassen" werkten, dissen zij tegenwoordig, nu het kapitalisme 
reeds op instorten staat, deze demagogische theorie in een andere 
vorm, als theorie van het ,verdwijnen der klassen" op. 

De moderne Amerikaanse variant van de theorie van het 
,verdwijnen der klassen" beweert dat het kapitalisme in de 
U.S.A. een ,kapitalisme zonder klassen" is. De vroegere presi
dent van de handelskamer der U.S.A., Johnston, verklaarde het 
volgende: ,Daar wij in een kapitalistische maatschappij leven, 
zijn alle Amerikanen kapitalisten. De gewone arbeider in een van 
mijn fabrieken van electrische· apparaten, de employe van de 
bank, waarvan ik in het bestuur zit, de verkoper in mijn bouw
matetialen-handel - zij zijn allemaal kapitalisten net als ik." Op 
dezelfde wijze drukte de reactionnaire voorzitter van de C.I.O., 
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Mt,lrray, zich kart voor zijn doqd uit: ,Wij hebben in de U.S.A. 
geen klassen. Wij zijn hier aHemaal arbeiders. Tenslotte hebben 
de boeren, p.e fabrieksarbeiders, de winkelstand, de beoefenaars 
van de vrije beroepen en het karltoorpersoneel dezelfde belan
gen." Op deze wijze laten Johnston en Murray de klassen ,ver
dwijnen", waarbij het enige verschil is dat de Amerikanen val
gens de een allemaal kapitalisten, en volgens de ander allemaal 
arbeiders zouden zijn. 

In nauw verband met de propagandastelling van het ,verdwij
nen der klassen" staat oak de verheerlijking van de U.S.A. als 
het land ,met de grate Amerikaanse middenstand" - een land, 
dat bewoond zou zijn door mensen, die zowel wat hun bestaans
middelen als hun denkwijze betreft, volledig onafhankelijk zijn. 
De geopoliticus Strauss-Hupe schreef in een onlangs verschenen 
boek ,Zone van gelijkheid", dat de Amerikaanse maatschappij 
een maatschappij van de middenstand is. Strauss-Hupe trekt 
tegen het marxisme te velde en verklaart: ,Tegenwoordig is het 
niet meer zo gemakkelijk, het marxistische scheidingsteken tus-

. sen de 'uitbuiters' en de 'uitgebuiten' te zetten." In weerwil van 
alle feiten beweert hij dater in de U.S.A. een steeds verdergaan
de verevening tussen het hoogste en het laagste levenspeil plaats
vindt, dat er een golvende vlakte met onbeduidende verschillen 
in het levenspeil ontstaat, dat de armoede veoowijnt en de hoog
ste klasse tot een anachronisme wordt. 

Het demagogische karakter van de theorieen van ,verevening 
der klassenverschillen" wordt duidelijk, zodra men het aandeel 
in het maatschappelijk vermogen, waarover de Amerikaanse 
bourgeoisie beschikt, vergelijkt met het aandeel, dat voor het 
proletariaat overblijft. Het maatschappelijk vermogen van de 
U.S.A. is geconcentreerd in de handen van enkele mensen. De 
U.S.A. zijn het land van zulke reusachtige particuliere vermo
gens, als men nergens anders op de wereld ziet. 

De verdeling van het nationale inkomen laat de brede kloof 
zien, die in de U.S.A. tussen de bourgeoisie en de werkers ligt. 
Volgens statistische gegevens uit 1950 kreeg een vijfde van de 
bevolking 47% van alle inkomsten, terwijl 60% van de bevol
king genoegen moest nemen met 29 %. Het inkomen van bijna de 
helft van alle gezinnen en alleenwonenden ligt in dit rijkste land 
ter wereld beneden 3000 dollar per jaar, het bereikt dus nog niet 
eens het door de offici/He statistiek vastgestelde bestaansmini
mum. Daar staat tegenover dat 3 % van aile gezinnen een hoger 
inkomen hebben dan 10.000 dollar. Ongeveer 150 mensen hebben 
een inkomen, hager dan 1 millioen dollar per jaar (een van deze 
ontvangt zelfs meer dan 8 millioen dollar per jaar). 

In de U.S.A. zijn de belangrijkste productiemiddelen in handen 
van een klein aantal kapitaalmagnaten geconcentreerd. De mono
poliebaronnen, die de grote firma's (N.V.'s) beheersen, zijn al
machtig. De naamloze vennootschappen spelen in de Ameri
kaanse economie de beslissende rol. In de verwerkende industrie 
hebben deze uitbuitersfirma's ongeveer 90% van aile loonarbei
ders in dienst; zij produceren (in geLdwaarde) ongeveer 93% 
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van de gehele productie: In de handel lopen ongeveer 60 % van 
alle waren over de naamloze vennootschappen. In de U.S.A. be
staan op het ogenblik 594.000 naamloze vennootschappen; 250 van 
deze firma's hebben meer dan twee-vijfde van de aandelen van 
alle naamloze vennootschappen in handen. Het ontstaan van de 
naamloze vennootschappen maakte een reusachtige concentratie 
van de productie en van het kapitaal mogelijk; in feite beheerst 
een kleine groep millionnairs en milliardairs al deze onder
nemingen. 

In verscheidene takken van de Amerikaanse industrie, die naar 
de waarde gemeten tezamen een derde van de gehele industrit\le 
prnductie voortbrengen, controleerden vier of nog minder naam
loze vennootschappen reeds voor de tweede wereldoorlog min
stens 75 % van de productie. Het proces van concentratie werd 
in de tweede wereldoorlog en in de na-oorlogstijd nog aanzienlijk 
versneld. De graad van monopolisering van enkele industrie
takken door de ,vier voornaamste maatschappijen" bedraagt, val
gens de cijfers die het Ministerie van Handel in 1949 aan het 
Congres verstrekte, voor aluminium 100 %, voor munitie 99,9 %, 
voor vliegtuigmotoren 98 %, voor stoommachines en -turbines 
97,6 %, voor gloeilampen 91,8 %, voor locomotieven 90,7% enz. 

De monopoliemaatschappijen houden het gehele economische 
stelsel van de U.S.A. stevig in hun handen. Volgens cijfers die in 
1950 gepubliceerd werden, bedroegen de activa van de 48 rijkste 
maatschappijen tezamen meer dan 120 milliard dollar, d.w.z. 
meer dan een zesde van het nationale vermogen van de U.S.A., 
dat op 685 milliard dollar geschat wordt; 66 naamloze vennoot
schappen bezitten een milliardenvermogen. 

De grote naamloze vennootschappen staan onder controle van 
verscheidene financiersgroepen. Als voorbeeld noemen wij de 
financiersgroep van de Duponts, die de General Motors Corpo
ration (met activa van omstreeks vier milliard dollar), de wapen
en chemische trust Dupont de Nemours and Company (omstreeks 
twee milliard dollar) en de United Stat.es Rubber Company (om
streeks een half milliard dollar) controleert. In de bedrijven van 
de General Motors zijn ongeveer 460.000 arbeiders, in die van de 
trust Dupont de Nemours meer dan 90.000 arbeiders aangesteld. 

De groep Dupont de Nemours bezit, zoals bekend, 20 millioen 
aandelen van de General Motors Company, d.w.z. ongeveer 23% 
van alle aandelen van deze maatschappij, met een waarde van 
ongeveer een milliard dollar in totaal. Deze 23 % van het aan
delenkapitaal geven de Duponts de mogelijkheid, de General 
Motors te controleren. De financiersgroep Dupont bezit 17 % van 
de aandelen der United States Rubber Company, verder het 
grootste deel der aandelen van de Remington Arms Corporation 
- een grote firma, die wapens en munitie produceert. Het bezit 
van de Duponts ligt niet aileen in de U.S.A., het ,Dupont-im
perium" reikt veel verder dan de grenzen van de Verenigde Sta
ten. De firma Dupont de Nemours bezit bedrijven van de grond
stoffenindustrie in verscheidene landen van Latijns Amerika, en 
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de General Motors controleert direct of indirect 36 dochteronder
nemingen in het buitenland. 

De verenigingen van de grate kapitalisten zutgen de productie 
op kleine schaal steeds meer op. De ondermijning van de ,mid
de.nstand" voltrekt zich iri een versneld tempo. Er tijn in de 
U.S.A. 3,5 millioen kleine ,firma's". De burgerlijke economen 
verklaren, dat dit een ,31f2 millioen-voudige garantie voor de 
democratie in de economie" is. In werkelijkheid Hggen de dingen 
echter zo dat deze kleine firma's gerui:neend worden of in vol
ledige afhankelijkheid van de monopoliemaatschappijen raken. 
Wie zijn nu die kleine en middelgrote Amerikaanse zakenmen
sen? Het zijn de bezitters van reparatiewerkplaatsen, kleine fa
brieken, kruidenierswinkels, benzinepompen, cafe's aan de kruis
punten en allerlei handelsagentschappen. Gedurende de tweede 
wereldoorlog werden on:geveer 2 millioen kleine firma's opge
heven. 

In de jaren 1945 en 1946 werden ongeveer 1 millioen van zulke 
kleine bedrijfjes opgericht, waarvan er weer 400.000 te grande 
gingen. In de laatste vier jaar (1947-1950) werden 1,6 millioen 
bedrijfjes opgericht, terwijl in die zelfdetijtd 1,4 millioen firma's 
ophielden te bestaan. Deze getallen passen niet bij de propaganda 
over ,de bloei van het vrije ondernemerdom in Amerika". De 
statistici hebben berekend, dat op elke tien nieuwe kleine firma's 
gewoonlijk idrie nauwelijks een jaar en twee niet langer dan twee 
jaar bestaan; slechts een of twee firma's slagen erin, het vier 
jaar uit te houden; hiervan speelt een kwart het klaar om met 
inspanning van alle krachten en de uitbuiting van de familie
leden zes jaar te bestaan; een zeer gering aantal houdt het lan
ger uit. 

In tegenstelling tot de bewering van de burgerlijke economen 
over de zogenaamde ,samenwerking" tussen de naamloze ven
nootschappen en de kleine firma's gaat het proces van de centra
lisatie van het kapitaal in versterkte mate verder; de grate naam
loze vennootschappen monopoliseren de economie van de U.S.A., 
zij rui:neren de kleine en midde1grote burgers. En dit proces van 
verarming zet zich onder alle omstandigheden voort - of de con
junctuur in opstijgende of in dalende lijn is. Bij hoogconjunctuur 
valt het de financierstnagnaten, die sprookjesachtige winsten 
maken, niet zo moeilijk degenen te verdringen, die hen niet bij 
kunnen houden - d.w.z. de firma's, die niet tot de naamloze ven
nootschappen behoren. Als de toestand slechter wordt, stijgen 
aan de horizon de ,business" onweerswolken op, en weer gaat 
het de kleine, minder stabiele ondernemingen slecht; zij moeten 
sluiten, omdat zij niet in staat zijn te concurreren. 

De grate monopoliemaatschappijen vegen niet aileen de kleine 
firma's van de aardbodem weg, zij verslinden ook hele naamloze 
vennootschappen: Van de 100 Amerikaanse industriele maat
schappijen, die in 1909 een leidende positie innamen, moesten er 
tot aan het jaar 1948 64 plaatsmaken voor nieuwe tnaatschap
pijen. Slechts 31 van deze 100 maatschappijen is het gelukt, hun 
leidende positie te behouden. Meer dan 2450 industriele maat-
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scbappijeu r.(met activa in e.en totaalwaarde van 512· milliard dol
lar) die 1n 1939 nog onafhankelijk waren, zijn tot eind 1947 als 
gevolg van fusie met andere maatschappijen opgeheven. Het pro
ces van deze ,verwervingen", zoals de Amerikaanse economische 
literatuur het .noeint, is in de tijd na de laatste oorlog aanzienlijk 
versneld. 

Niet het vereffenen van klassenverschillen, maar de ver
schenpte polrurisatie van de maatschappij volgens de k1assen is 
kel\lllnerkenid voor·de U.S.A. De Amerika,anse statistie.~en :publi
ceren weliswaar geen cijfers over de klassensamenstelJing van 
de bevolking meer, toch kan men uit de indeling van de ,yverken
de bevolking in beroepen volgens de cijfers uit 1950 het a.antal 
loon- en salaristrekkenden vaststellen, die ongeveer 75 % van de 
beroepsbevolking van de U.S.A. uitmaken. Van de wer,kers in de 
vrije beroepen (8,2% van de beroepsbevolking) kan slechts een 
zeer gering deel tot de kapitalisten gerekend worden. De l>oeren 

~ v:ormen 9,2 %; zeer weinige van hen buiten vreemde arbeids
krachten uit, verreweg het grootste deel werkt zonder loon
arbeiders. 

In de Amerikaanse statistieken worden ,bezitters, leidehde 
beambten en administratief personeel" in een groep samengevat; 
deze bestaat dus uit kapitalistische eigenaars, groat- en klein
handelaars en ook bedrijfsleiders en hogere employe's, die in 
werkelijkheid geen particulier bezit heben. Deze groep vormt 
8,4 % van de beroepsbevolking. Rekent men1 het grootste dee!, 
met inbegrip van de groot-handelaars en een deel van de klein
handelaars alsook een aantal boeren, tot de klasse der kapitalis
ten, dan volgt hieruit dat niet meer dan 10 % van de stads- en 
plattelandsbevolking hun winst uit de uitbuiting van .Ioonarbeid 

• trekken. Het aantal grootkapitalisten is natuurlijk in werkelijk
heid kleiner; het bedraagt ongeveer 5% (volgens cijfers van 
vooruitstrevende economen in de U.S.A.). De kleinburgers ,van 
stad en platteland vormen 10% van de beroepsbevolking. Zelfs 
als men de kleinburgers en ,betere" middenstan:d bij elkaar ·op
telt, vormen deze ,vrije ondernemers", zoals de burgerlijke p:uo
paganda hen demagogisch noemt, niet meer dan 15 % van de ge
hele beroepsbevolking. De politieke reclame prijst de U.S.A. ecih
ter als het ,land van de grate iniddenstand". Men behoeft slechts 
een :blikop de cijfers te slaan om de bedriegelijke aard van deze 
reclamezwendel te zien. De Verenigde Staten. :zijn een land, ·Waar
in een .handjevol kapitalisten de grote meerderheid van de bevol
king ,uitbuit. 

Ntl. TSJERRAKO:W. 

'(lJit een,artikel in .,Communist", Mookou,, N~. 17:, 195~). 
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Wetmati;:beid en wr~jbeid 
Het onderstaande is ontleend aan een lezing, die voor een 

groep. intellectuelen - I eden van de CPN - werd gehouden, 
naar aanleiding van het verschijnen van Stalin's ,De economi
sche vraagstukken van het socialisme in de Sowjet-Unie". 

ZOALS wij weten zegt Stalin, dat de wetten van de economi
sche wetenschap evenals van de natuurwetenschap objec

tieve wetten zijn, die de processen van de economiscihe ontwik
keling weerspiegelen; welke ziah onafhankelijk van de wil der 
mensen voltrekken. 

Een wet der wetenschap, een maatschappelijlke wet zoals bv. 
' de wet, dat een maatsdhappelijke formatie nooit te grande gaat 

vool'dat aile productiekrachten ontwikkeld zijn, waarvoor zij 
gesahikt is, of de daaruit voLgende wet, dat de menshei!d zieh 
nimmer taken stelt, die zij niet kan volbrengen (Marx) ____:_ is 
niets anders dan een weerspiegeling van een bestaande wet
matiglheid in de natuur of maatschappij. 

Tegenover deze leer staan ·de opvattingen van de burgerlijke 
wijsbegeerte, waarvan een deel het bestaan van dergelijke 
wetten ontkent en een ander deel zeg;t, dat zij in elk geval niet 
in de maatschwppelijke ontwikkeling en de economie te beken
nen zijn. 

Sommige van deze bul'gerlijke geleeroen trachten de ,grond
slagen van onze a1gemene opvattingen, van onze politiek, aan 
te tasten door ons variaties op de theorieen van Kant voor te 
zetten, die veriklaarde, dat bet verstand zijn eigen wetten maakt 
en deze aan de natuur voorschrijft. 

Anderen weer ve11klaren dat het begrrip ,natuurwet" niets 
anders dan een wer~hypothese, een conventioneel teken of een 
,symbool" is. En wat de maatschappij betreft, zijn er mensen, 
die voLhouden, dat ihier in ihet geheel niets a1gemeens te ont
dekken valt, dat hier subjectieve willekeur iheerst, omdat alles 
,;individueel" is en dientengevol1ge wetensdhappelijk niets te 
kennen en te voo:r:speUen valt. 

Deze opvattingen verklaren het misbruik dat tegenwoordig 
met de psyohologie wol'dit bedreven als een werktutg tot ,ver
klaring" van de maatsclhappelijke en economische ontwikkeling. 

In we11kelijkheid leveren al dit soort ,theorieen" de ideologie 
en· de ,rechtvaardtgtng" van de avonturistiscihe politiek van het 
moderne kapitalisme en dienen zij er uiteindelijk toe, om de 
dictatuhr een filosofisch manteltje om te hangen. 

Op de grondslag van deze opvattingen wordt de wetmatige 
ontwi!kkeling ¥an de bevrijdingsbeweging in de kolontale landen 
tot ,communistisahe agt;essie" vervalst en de groei van de 
arbeidersbeweging voorgesteld als een ,middel" in de politiek 
der Sowjet-Unie. Op dezelfde grondslag wordt de wetmatige 
groei van de tegenstellingen in het imperialistisCihe kamp in de 
propaganda der reactie voo11gesteld als een verschijnsel, dat 
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,kunstmatig" door de Sowjet-Unie in het leven wordt ,geroepen. 
Al deze theorieen worden ecihter door de werkelijkheid weer

legd en dagelijks ervaren wij de juist1heid van de marxistische 
leer der wetmati:gheid en ihaar weerspiegeling in de wet'ensohap. 

De leer der weerspiegeling van bestaande wetmahgiheden in de 
natuur of maatscihappij, in de natuurwetensohap en wetensaha;p 
der maatsohappij, houdt aan de ene kant in, dat de wetmatig~ 
heid, die aan de verscihijnselen eigen is, een objectief karakter, 
heeft. Zij houdt voor.ts in dat de wetenschappelijke wet, die een 
bepaa1de wetmatighe:Ld weerspiegelt, ni'et volled:Lg overeen:komt 
met deze wetmatigheid. 

Lenin, die zioh diep1gaand met dit vraagstuk heeft bezilg ge
houden, sohreef dat de wet slechts een kant van de wetmati:gheid 
is, van het wezen van de zaak. In zijn Nagelaten Filosofische 
Geschriften wees ihij er op, dat de begrippen ,wet" en ,wezen" 
weliswaar begrippen van dezelfde o:Pde zijn, maar dat zij niet 
aan elkaar gelijk zijn. 

In zijn Materialisme en Empiriocriticisme scihreef hij: ,Het be
grip van de wet is een trap in de menselijke kennis van de 
eenheid en van de samen'hang, van de wederzijdse a:flhan:kelijk
heid en de totaliteit van het wereldproces ... Iedere wet is eng, 
onvolledig, benaderend." 

Men kan de vmag stellen of dit niet een pessimistiscihe op
V·atting is en in feite een of andere soort toenadering tot de 
opvattingen van die tegenstanders van ihet dialectisc:h-materia
lisme, die - hoewel zij in de practijk en in de regel wel degelijk 
rekening houden met de wetten der w~::tensahap - het bestaan 
ervan ontkennen. 

Lenin antwoordde daarop: ,De erkennmg van de olbjectieve 
wetmatigheid van de natuur en van de bij benadering juiste 
weerspie.geling van deze wetmatigheid - dat is materiaJ.isme." 

En hij schreef verder: ,De kennistheoretisclh werkelijtk helang
rijke vraag, die de wijsgerige riahtingen ·Scheidt, bestaat niet 
daarin, weLke ,,graad van nauwkeurigheid onze beschrijvingen 
van het oorzatkelijk verband heb:ben bereikt en of deze data in 
een exact wiskundiige formule uit te drukken zijn, maar zij be
staat daarin of de bron van onze kennis dezer samenhangen een 
objectieve wetmatigheid van de natuur is Of de geschapenheid 
van onze ,geest, het daaraan eigen vermogen, bepaalde a-priori
waariheden te ihertkennen." 

Waar het dus om gaat, is de materialistisahe steHing dat de 
bron v-an onze kennis de in de natuur en maatschappij bestaande 
objectieve wetmattgheden zijn. 

Wat het vraagstuk van de weerspiegeling der wetmatigfu_eden 
in de wetenscihappelijke wetten betreft, zou :Lk n01g op twee 
andere 2Jaken willen wijzen. 

1. Het a1gemene verschijnsel in de klassenmaatsclhappij, dat 
haar verdedigers en pr01pagandisten steeds getraciht hebben het 
niet rekening houden met onderkende wetmati:gheden te veront
sahu1digen en te verdoezelen. Men kan b.v. de positie van som-
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mige Nederlandse geleerden ten aanzien van de ramp ironisch, 
maar feitelijk vo1karnen juist omschrijven met deze stelling: 
,Hier heeft de natuur ziah vengist, zij heeft geweigerd zioh aan 
onze inzidhten te onderwer:pen." Welte verstaan: de werkelij1ke 
inzichten der wetensohap weerspiegelden heel,goed de bestaande 
objectieve wetmatiglheden, zoals kam. Rutgers onlangs nog heeft 
aangetoond. Maar ihun .?Jg. wetensohappelijike propaganda was 
gedicteend door puur klassen-egoisme. 

2. Onze wijsbegewte stelt ook, dat de objectieve wetmattgs
heden met het voortsohrijden der wetensohap, maar vooral en 
in de eerste plaats door een steeds juistere toepassing van de 
methode van lhet dialectisc!h en ihistorisclh materialisme steeds 
noowkeuriger in onze :geest, d.w.z. in de wetten der wetenscihap 
weerspiege1d wonden. Dat wet en wezen steeds meer aan elkaar 
identiek worden. 

Daartegenover staat en niet te verwarren met de theorie van 
de weerspiegelintg is het subjectieve element, d.w.z. de onvol
komen beheersing v•an de methode, of ook het onvoldoende 
rekening ihouden met de wetten der wetenscihap, die verklaren 
waarom er bv. ~n de Sowjet-Unie fouten·worden gemaakt, zoal.s 
Stalin met .zijn hekende voorbee1den in dit hoek illustreert. En 
natuurlijk niet aileen in de Sowjet-Unie, maar nog meer bij ons: 

Waar ih~t op aankomt bij het doorgronden van Stalin's werk 
is, dat wij ons de dialectisoh~materialistische methode steedL 
beter eigen maken. Dat wij er onwrikbaar van uitgaan, bij de 
analyse van versdhijnselen in een bepaa1d tijdpenk, voornamelijk 
dus het onze, dat de maatschappijwetten, zoals de verhouding 
van bovenbouw tot basis, van de bepalende rol van het maat
schappelijk zijn, van de wet van de max.imale winst enz. enz. -
dat al deze wetten ,de innerlijke noodzakelijke samenhang der 
versohifnselen weerspiegelen, niet het voortdurend wisselende, 
maar het bestenmge in de verschijnselen en hun wederzijdse 
bepaaldheid", zoals de Sowjet-auteur Kammari in een artiikel 
over het wenk van Stalin opmerikte. 

THANS enkele opmerikingen over het tweede vraagstuk, dat 
van wetmatigheid en vrijheid. 

Lk kan hier niet beter doen, dan Engels aan te halen. In zijn 
anti-Diihring sohreef hij: 

,Met de ikraohten, die in de maatschappij werken, gaat het 
juist zoals met de natuurkrachten: blindelings, gewelddadig, 
vernielend zolang wij ze niet begrijpen en er geen rekening mee 
houden. Maar hebben wij ze eenmaal leren kennen en hun werk
zaamheid, hun richting, !hun uitwerkingen begrepen, dan hangt 
het slechts van ons af, om ze meer en meer aa.n onze wil te 
onderwerpen en om door middel van die kraCJhten ons doel te 
bereiken." 

Engels voegt er aan toe: ,En dit ,geldt zeer in het bijzonder 
van de huidi!ge geweldige productiekrachten." 

Stalin iheeft er op gewezen, dat sommige ~kameraden in de 
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Sowje't-Unie naar aanle1ding, van een andere uitspraak van 
Engels (waarover straks) onjuiste conclusies hebben getrokken, 
nl. dat ihet in de Sowjet-maatsclhappij mogelijk zou zijn, be
staande wetten af te sohaffen en nieuwe te vormen. 

Wat betekent het, als Engels zegt, dat ihet ,sleohts van ons 
a:llhangt om de wetten der maatsclhappij meer en meer aan onze 
wil te onderwerpen, wanneer wij ze hebben leren kennen ?" 

Kan men niet uit de forrrnulering ,aan onze wil onderwerpen" 
concluderen, dat wij in feite tocih boven de maatschappelijke 
wetten staan, a.Is wij ze eenmaal hebben onderkend en door
grand? 

Ret is rbekend, dat de propagandisten van het bestaande stelsel 
wei degelijk op dit standpunt staan. Ik wil daarbij niet spreken 
over de politieke !eiders. Van de Amerikaaooe minister van 
oorlo.g, Wilson, die als voormaliJg president van de General 
Motol's toch wei en~ge ervaring op ihet gebied V·an de economi
sche wetten iheeft, is bekend, dat hij onlangs op de v.raag, of er 
een nieuwe crisis zal komen, geantwoo11d heeft: ,Zij mag niet 
komen". Deze ouderwetse toverformule bedoel ik niet. Ik bedoel 
de verklaringen van hen, die voor mensen van de wetenschap 
doo11gaan. Als recent voo.rlbeeld ihaal ik de artikelenserie van 
Collin Clark in de Mandhester Guardian aan, die op zich zelf 
heel verdienstelijk was, omdat hij de moed had te zeg1gen, hoe 
het er met de Amerikaanse crisis voor staat, 

Maar hij, zowel als v. d. Woestijne, (De Groene), staan op !het 
standpunt, dat de gevorderde stand van de economisc!he weten
schap de mogelijtkb.eid scihept, een crisis te voorkomen. In feite 
komt dit op de bewering neer, dat men a·an de werking van de 
bestaande wetten, aan hun verwoestende werking, kanontkomen. 
Want wat bedoelt Stalin, als hij zegt, dat men de maatschappe
lijke wetten in het belang der maatsohappij kan benutten en ze 
b~teugelen, indien men er op steunt? 

Dat dit. op het tk:apitalisme slaat? Geenszins. 
Immel's, Stalin verklaart ootk:, dat het klassebelang der heer

sende, overleefde kraohten zicih verzet tegen de toepassing van 
bepaalde wetten, zoals de wet van de overeenstemming tussen 
productieverihoudingen en het karakter der. productiekrachten. 

Er is maar een middel om de crisis ,te voorkomen", die in feite 
niets anders dan ihet doorbreken, het naar buiten treden van de 
tegenstelling tussen productieverihoudingen en pmductiekrach
ten is. 

Marx zegt daarover in zijn voorrede tot de Critiek der Poli
tieke Ecortomie: ,Op een bepaalde trap ,geraken de materiele 
productiekrachten van de maatscihappij in tegenstelling tot de 
bestaande pmductieverhou:dingen, of wat hun juridische uit
dru~king is, de eigendomsverilioudingen . . . Uit ontwikkelings
vormen der productie~krachten slaan deze verhoudingen in hun 
ketenen om. Er begint dan een tijdperk van sociale revolutie." 

Of anders gezegd: men kan aan de gesel van de ecortomische 
crisis slechts ontkomen, door het kapita.Iisme zelf te vernietilgen. 
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Dit hetekent natururlijk niet dat er geen middelen bestaan, om 
de gevolgen van de crisis te verzachten! 

Het spreekt vanzelf, dat de aanlhangers van het Jmid~ge stelsel, 
g:aarme over de ,vrijiheid" zouden willen beschikken, om aan de 
consekwenties van de maatschappelijke wetten te ontkomen. 
Populair geze,gd: zij wensen een koe met vijf paten. 

Aan de andere kant beweren zij, dat onze opvattingen over de 
wetmat1giheid in'de natuur en maatschappij niets anders dan een 
doorziohtige wijsgertge motivering vo<;>r de ,vernietiging van 
de persoonlijke vrijiheid" onder het cominunisme is. 

Onze opvattingen over de onvermijdelijke rol van de ontwik
kelingswetten der maatschappij wo-rdt op deze wijze. vervalst en 
als bewijs aangevoerd voor de bewering dat de communisten 
,natuurlijke vijanden van de vrijheid" zijn, zoals de katholieke 
kerk dat reeds Lang .geleden heeft getracht te bewijzen door haar 
bewering, dat wij tegen de ,goddelijke", d.w.z. ondoorgrondelijke 
wetten zondigen. 

Onze opvatting over de verihouding van wetmati:ghei:d tot 
vrijtheid is du~delijk door Engels uiteengezet en thans opnieuw 
door Stalin. Engels sdhreef: 

,De wetten van ih.un eigen maatschappelijk ihandelen, waar 
tegenover de mensen vroeger stonden als vreemde, hen beheer
sende natuurwetten, worden dan (nl. in het socialisme) door de 
mensen met volledige kennis van zaken toegepast en zodoende 
beheerst. De eigen vermaatscihappelijking van de mensen, die 
tot dusver als door de natuur en de geschiedenis opgelegd, 
tegenover hen stand, wo11dt nu hun eigen vrije daad. De objec
tieve, vreemde madhten die tot dusverre de geschiedenis be
heersten, komen onder de controle der ~mensen zelf. Eerst dan 
zullen de mensen hun gesohiedenis in valle bewustheid zelf 
maken, eerst dan zullen de door hen in beweging ·gebrachte 
maatschappelijke oor.zaken voornamelijk en in steeds toenemen
de mate ook de door hen .gewilde uitwe11kingen hebben. Het is 
de sprang v·an de mensheid uit het rijk der noodzakelijkiheid 
naar het rijk der vrijtheid." ( Anti-Diihring, blz. 274). 

Vrijheid is niets anders dan ihet begrijpen van de noodwendig
heid. Het begrip van de noodwendig1heid is in werkelijkheid dus 
voorwaarde voor vrijiheid. Het omhelzen van de leer der wet
matig:heid in de maatschappelijke ontwikkeling, is niet, zoals de 
Brits-Amer:i:kaanse filo-sofen beweren, de reohtstreekse we:g naar 
het autoritaire stelsel, maar de noodzakelijke voorwaarde voor 
het betreden van de weg naar vrijheid. 

Omgekeerd leidt juist het verzet tegen het zich doorzetten van 
de ontwikkelingswetten in zijn uiter,ste consekwentie naar het 
fascisme en zijn mod erne versie, ihet McCarthyisme. Want welk 
ander middel hebben de Amerikaanse 'heersers in hun verzet 
tegen de ,gang van de gesdhiedenis dan de vernietiging van de 
vrijtheid in eigen land en - zo zij daartoe de gele:genlheid zouden 
krij.gen - in de rest van de wereld? 

Het onbkennen van de ontwikkelingswetten der maatschappij 

204 



t 
r 

I· 

I 
I 

l 

r 

leidt echter· nie.t aileen ;tot de noodzaak om .ziclh met middelen 
der dictatuur en de beknotting der vrijheid, ihet onderwerpen 
van andere volken, staande te houden - het versnelt ook hun 
ondergang. Het verleidt hen tot avonturisme, niet aileen op het 
gebied van de economie, zoals Stalin uiteenzet, maar ook in de 
politiek, ihet maakt hen stuurloos en plaatst hen telkens voor 
verrassende ontwikkelingen, zoals de ,geschiedenis van de 
moderne Amerikaanse diplomatie ons voldoende leert. 

Zoals gezegd, ook onder de aanhangers van het idealisme zijn 
er, die het bestaan van objectieve wetten niet ontkennen. Maar 
dezen ontkennen weer, dat men zich de wetten ten nutte kan 
maken. Zij verabsoluteren de werking der objectieve wetten, 
d.w.z. zij beschouwen deze als een soort bovenaardse verschijn
selen, die men aileen maar ondergaan kan, zij maken er een 
fetisch van, zoals Stalin gezegd heeft, en veranderen onder de 
ihand de objectieve noodzakelijkheid in pure mystiek. 

De reeds aangehaalde Sowjet-auteur Kammari zegt daarover: 
,Deze wetten worden als ontwikkelingswetten van de 'abso

lute idee', van de 'wereldgeest' voorgesteld of als een 'hogere 
goddelijke persoonlijkheid', dat wil zeggen als een 'wet Gods' 
(zoals bij Hegel of de moderne Amerikaanse personalisten) of 
als ,geheimzinnige, onkenbare, noodlottige en 'onoverwinnelijke' 
'overervingswetten' (zoals bij de aanhangers van Mendel en 
Morgan) of eindelijk als wetten van 'bloed en geest' (zoals bij 
de rassisten). 

Al deze 'theorieen' traclhten te rbewijzen dat de mens machte
loos staat tegenover de wetten, die zij beschouwen als een in 
den blinde werkend noodlot; zij trachten te bewijzen dat de mens 
niet in staat is de wetten tot het einde toe te onderkennen en te 
beheersen, dat hij gedwongen zou zijn, zich 1g~hoorzaam aan de 
heerschappij der wetten te onderwerpen en niet moest trachten 
de natuur en de maatschappij te veranderen. Want dit is volgens 
deze opvattingen onverstand en bespotting van God en zijn 
wetten. 

Het doel van deze theorieen is duidelijk: ongeloof te ver
breiden onder de werkers in hun eigen kracht, in de mogelijk
heid de kapitalistische orde te vernietigen en de opbouw van het 
socialisme uit te breiden, hun de gedachte van de 'onoverwin
nelijkheid' en de eeuwigheid van het kapitalisme en zijn wetten 
op te dringen." 

In feite leiden ook deze theorieen ·tot het geloof in de sponta
neiteit, zij beroven de ·arbeidersklasse van de mogelijkheid de 
vrijheid te winnen en leiden, zoals de ervaring ons heeft geleerd, 
ze leiden eveneens tot de vernietiging van de menselijke waar
digheid en vrijheid. 

TRANS enkele opme11kingen over de twee hoofdstukken, die 
voor ons een meer ·actueel belang hebben. 

Goed beschouwd, zijn deze hoofdstukken 5 en 6 ( evenals trou
wens de overtge) niet anders dan e.en consekwente toepassing 
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van hetgeen Stalin in het eerste ihoofdstuk uiteen heeft gezet. 
Ik kom in dit vel.'lband op het vraagstuk van wetmat1gheid en 

vrijheid terug. 
In het hoofdstuk over het uiteenvallen van de algemene 

wereldmarkt en de verdieping van de crisis van het kapitalisti
sohe were1dstelsel wordt het probleem van het zondigen tegen, 
van ihet niet rekening houden met de wetten van de kapitalisti
sche economie en zijn consekwenties in al zijn scherpte gesteld. 

Door de afkondiging van de boycot zondigden de leiders van 
het Brits-Amerikaanse imperialisme in de eerste plaats tegen de 
wet van de productie op vergrote schaal. 

Zoals bekend is het verloop als volgt: De kapitalist koopt 
grondstoffen en machines, voorts arbetdskracht en begint het 
productieproces. Aan het eind ervan heeft hij waren. Hij zet ze 
om in kapitaal, maar heeft ook meerwaarde. Teneinde het proces 
aan de gang te houden - en hij kan niet anders - moet hij 
opnieuw grondstoffen (en tot vervanging van versleten machi
nes eventueel ook nieuwe machines) kopen, maar bovendien 
moet hij om verschillende redenen - o.m. de wet der concur
rentie - de verkregen meerwaar.de of een deel ervan productief 
maken (reproductie op vergrote schaal). 

Wie niet naar steeds meer winst streeft - en in het huidige 
stadium zelfs naar maximum-winst - en voorts wie niet steeds 
de moderne techniek toepast en zijn productiekrachten opbouwt, 
wordt op den duur vernietigd. De jacht naar steeds meer accu
mulatie en steeds meer winst is onafscheidelijk aan de kapita
listische productie verbonden. Marx spreekt in deel III van ,Het 
kapitaal" over ,de tendens der kapitalistische productie om de 
productie-krachten te ontwikkelen alsof slechts het absolute ver
mogen tot consumptie van de gehele maatscihappij haar grens 
ware". 

Daar echter de kapitalistische krachten de wet van ·de dalende 
winstvoet, de wet van de concurrentie, er naar streven moest 
het absolute en vooral het relatieve loon te verlagen en dus 
automatisch de consumptiekracht der massa vermindert, volgt 
hieruit, dat hij het peil van zijn productie slechts in stand kan 
houden, indien lhet hem lukt, nieuwe markten open te leggen. 
In plaats daarvan iheeft Amerika echter b.v. de economische 
blokkade van de democratische wereldmarkt afgekondigd. Men 
kan zeggen, dat dit ,dom" was of dat dit ,uit eigen vrije wil" 
geschiedde. Als het laatste waar is, dan blijkt er in elk geval uit 
dat men niet ongestraft ,vrijelijk" tegen de wetten der eco~omie 
kan zondigen. · . 

Maar noc:h het een, noch het ander is .geheel juist. Het besluit 
was een uitdrukking van de innerlijke tegenstellingen, die aan 
het stelse'l eigen zijn. Het klassebelang, dat aan de politiek van 
oorlogsvoorbereiding tegen de Sowjet-Unie ten 'grondslrug ligt, 
ihet verlangen om de Sowjet-Unie en de met haar bevriende 
land en te verzwakken en te vernietigen, schreef de boy cot voor, 
dat wil zeggen het zondigen tegen de wetten v,an de economie. 
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Afgezien ervan, dat de maatregel tot versterking van het demo
cratische kamp bijdroeg, verzet zich echter tegen de boycot de 
noodzaak om te verkopen en grondstoffen te bemachtigen. 

Dat leidde op zijn beurt tot een voortschrijdende verscherping 
van de innerlijke tegenstellingen in het imperialistische kamp: 

De directe noodzaak van de Britse ondernemers, om afzet
gebieden te vinden, dwingt hen tot doorbreking van de boycot, 
tegen de wil van Amerika. 

De boycot dwong de West-Duitse industrie- die terwille van 
de Amerikaanse oorlo.gspolitiek snel wero opgebouwd en ge
moderniseerd - afzet van thaar producten in de traditionele 
markten te zoeken. 

Eenzelfde ontwikkeling heeft met betrekking tot Japan plaats
gevonden. Zij vindt bovendien in Amerika zelf plaats, waar de 
ondernemers meer en meer de gevolgen van de afzetcrisis onder
vinden. En zo kon thet dus .gebeuren dat de automobielfabrieken 
verklaren, met de regering in Washington over de verkoop van 
hun producten naar Ohina in onderhandeling te zijn- op het
zelfde ogenblik dat McCarthy de Britse auto-fabrieken wegens 
hetzelfde voornemen met zijn banvloek bedreigt. 

Deze hele ontwikkeling bewijst: 1. dat er objectieve krachten 
aan het werk zijn, die bezig zijn de ,eenheid" van het Atlantische 
blok aan stukken te breken. Daartegen helpen ,geen toverformu
les, geen wensen en geen betuigingen van trouw aan Washing
ton door Churchill, noch door wie dan ook. 

2. Dat de algemene crisis van het kapitalisme niet aileen door 
de voortdurende economische er, politieke versterking van de 
Sowjet-Unie en door het wegvallen van landen als China en de 
volksdemocratische landen uit lhet kapitalistische stelsel ver
scherpt wordt, maar ook door de zoeven geschetste verdieping 
van de innerlijke tegenstellingen in het imperialistische kamp. 
Zoals bekend is de algemene crisis van het kapitalisme een crisis 
die ihet ,gehele stelsel betreft, een econornische zowel als een 
politieke crisis van het stelsel, op de grondslag waarvan zich ·de 
nieuwe economische wereldcrisis ontwikkelt. 

In nauw verband met dit alles staan ook de door Stalin ont
wikkelde opvattingen over de tegenstellingen tussen de twee 
stelsels en de tegenstellingen in het kapitalistische stelsel zelf. 

Wij gaan er hierbij van uit dat de tegenstelling tussen de 
twee stelsels in theorie de overheersende is. Maar wanneer men 
thans herleest wat Stalin over de werking van de kapitalistische 
tegenstellingen gezegd heeft, dan wor:dt men wel getroffen door 
de snelheid waarmee zijn voorspellingen door de feiten beves
tigd women. 

Hierbij gaat thet aileen om de .toenemende tegenstellingen 
tussen de imperialistische landen, die door de in zichzelf tegen
strijdige politiek van Amerika verscherpt worden, maar ooik om 
nieuwe elementen, die zich als .gevolg van deze politiek in de 
onafhankelijkheidsbeweging der koloniale en half-koloniale Ian
den ontwikkeld hebben en deze versterken. 
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Wij zien in deze ihele ontwikkeling, zowel in de betrekkingen 
der imperialistische staten onderling als in hun betrekkingen 
tot de koloniale gebieden een bevestiging van de stelling van 
Stalin, dat de economische w'etten van het kapitalisme- tegen 
de weerstand van de overleefde krachten in - steeds sterker 
naar doorbraak dringen; dat de ontwikkelingswetten der maat
schappij ten gunste van ons werken. Wij zien in deze gang van 
zaken bevestigd, dat de gehele binnen- en buitenlandse politiek 
·van de Sowjet-Unie gegrondvest is op het gebruikmaken van de 
ontwikkelingswetten. En dat is een solide grondslag, die de 
zekerheid geeft dat deze politiek overwinnen zal. 

Wij moeten in deze gang van zaken echter ook een aansporing 
zien om ons meer dan tot nu toe met lhet bestuderen van de 
theoretische problemen bezig te houden. Want dat is een voor
waarde om de wetten der maatschappij te doorgronden en om 
er in onze eigen str~id op de juiste wijze gebrui:k van te maken~ 

F. BARUCH. 

Economische notifies 

DE t;ON£URRENTIESTRIJD 
IN DE MONTAN-UNIE 

ORIE jaar geleden, toen de Montan~Unie, het super~kartel voor bet be~ 
halen van maximale winsten dat onder de naam ,.Europese Gemeen~ 

schap voor Kolen en Staal" paradeert, werd opgericht, rekende een deel 
van de Franse monopolisten er nog op dat het hun door middel van deze 
organisatie zou gelukken, het streven · naar de macht van de Duitse impe~ 
rialisten in te dammen. Maar hun optimistische dromen werden reeds 
enkele maanden na het openstellen van de z.g. gemeenschappelijke markt 
voor kolen, ijzer en staal verstoord. 

Zich steunend op de steenkoolrijkdom in W est~Duitsland trachten de 
Duitse imperialisten, de macht in het Schuman~plan~kartel uit te oefenen 
en hun partners in de Montan~Unie aan zich te onderwerpen. Een ver~ 
gelijking van de steenkoolvoorraden binnen deze ,.Gemeenschap" geeft 
het volgende beeld: ' 

.. Van de vaststaande kolenvoorraden tot een diepte van 1200 meter -
in totaal is dit 84.485 millioen ton - liggen 79,6% (67.200 millioen ton) 
in West~Duitsland. Het aandeel van het Saargebied is met 9,3% (7900 
millioen ton) groter dan dat van Frankrijk met 7,8% (6580 millioen ton)," 
(Neue Ruhrzeitung, 27 Augustus 1953.) 

Dit verklaart de grote belangstelling zowel van de Duitse als van de 
Franse imperialisten voor het Saargebied. 

De steenkoolwinning van de Montan~Unie~landen toont de volgende 
krachtsverhouding: 
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1938 1940 1952 1953 

mill. ton % mill. ton % mill. ton % mill. ton % 
West-Dultsland 136,9 56,5 103,2 49,3 123,3 51,6 61,2 51,6 
Frankrijk 46,5 1~,2 51,2 24,5 55,4 23,2 27,4 23,1 
Saargebied 14,4 5,9 14,3 6,8 16,2 6,8 8,1 6,8 

· Belgie 29,6 12,2 27,9 13,3 30,4 12,7 15,4 13,0 
Italie 1,5 0,6 1,1 0,5 1,1 0,5 0,5 0,4 
Nederland 13,5 5,6 11,7 5,6 12,5 5,2 6,1 5,1 
Luxemburg 

242,4 100,0 209,4 100,0 238,9 100,0 118,7 100,0 

Dat is de troef in de handen van de Duitse imperialisten. Maar oak in 
de staalproductie zijn achter het mom van de als ,decartellisatie" voor~ 
gestelde reorganisatie van de W est~Duitse ijzer~ en staalindustrie weer 
staalconcerns ontstaan, die in geen enkel opzicht onderdoen voor de zo 
duur gekochte vier Franse staalconcerns Sidelor, Usinor, de Wendel en 
Lorraine~Escaut, die ongeveer 60 % van de Franse ruwstaalproductie 
dekken. Door een straffe concentratie, modernisering en rationalisatie van 
de bedrijfsuitrustingen kon de productie aanzienlijk verhoogd worden. 

Ruw-staal-productie van de Montan-Unie-landen 
(in 1000 ton) 

1938 1949 1952 1ste helft '53 

% % % % 
West-Duitsland 17.902 54,6 9.156 31,9 15.806 37,9 7.987 38,8 
Frankrijk 6.221 19,0 9.152 31,9 10.900 26,1 5.386 26,1 
Saargebied 2.557 7,8 1.757 6,1 2.800 6,7 1.413 6,9 
Belgie 2.279 6,9 3.849 13,4 5.100 12,2 2.407 11,7 
ltalie 2.323 7,1· 2.055 7,2 3.500 8,4 1.596 7,7 
Luxemburg 1.437 4,4 2.272 7,9 3.000 7,2 1.398 6,8 
Nederland 52 0,2 437 1,6 630 1,5 417 2,0 

32.771 100,0 28.678 100,0 41.736 100,0 20.604 100,0 

De overwegende productiekracht en daarmee het zwaartepunt van de 
W est~Europese kolen~ en staalindustrie ligt ....- ondanks de geweldige toe~ 
name van de Franse staalindustrie na 1945 ....- nag steeds in het Roerge~ 
hied. De Duitse monopolisten is het in enkele jaren gelukt, hun voor~ 
naamste concurrent binnen de Montan~Unie, Frankrijk, ondanks zijn ge~ 
weldige krachtsinspanning opnieuw _te overvleugelen. 

,Sinds meer dan een jaar hangt'', zoals de Frankfurtse Volkswirt 
(nr. 37) op 12 September 1953 vaststelt, ,hoven de Franse staalindustrie 
het Damocleszwaard van de overproductie." De Franse zware industrie 
staat voor een ernstige crisis, want zij stoat niet aileen op de wereld
markten avera! weer op de W est~Duitse concurrentie, maar zij moet oak 
op haar eigen markt passen, daar ,de Roerindustrie aan de hele Franse 
W estkust, tot Bordeaux toe, dankzij het goedkope transport over zee, 
thans voor minder geld staal aanbiedt dan de met hoge spoorweg~vracht~ 
prijzen belaste Franse industrie". Onafzienbare gevaren bedreigen de ge~ 
hele Franse economie. Frankrijk is nu reeds op het punt gekomen, waar~ 
voor de vice~president van de ,Chambre Syndicale de Ia Siderurgie Fran~ 
~aise", Pierre Ricard, een jaar geleden, dus voor het openstellen van de 
gemeenschappelijke markt, waarschuwde: ,Als de Maginot-linie van de 
Franse zware industrie en de Franse mijnbouw door de Duitse zware in~ 
dustrie wordt doorbroken, dan zullen door dit gat de Duitse machinebouw 
en aile verwerkende industrieen binnendringen." ( Saarbriicker Zeitung. 
13 Dec. '52.} 
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De eerste etappe in de strijd om de hegemonic in de W est~Europese 
kolen~ en staalindustrie hebben de W est~Duitse monopolisten, de met het 
USA~financierskapitaal nauw verbonden wegbereiders en profiteurs van 
het misdadige Hitlerstelsel, bereikt. Met het oog op de steeds nauwere 
verbinding tussen de USA en W est~Duitsland stelde de Fransel publicist 
Andre Fontaine op 5 October '53 in de burgerlijke krant Le Monde vast. 
dat .. Frankrijk in 5, 10 of 20 jaar, als het geen maanden zijn, eerst onmerk
baar en dan steeds zichtbaardcr onder een soort Duits protectoraat zal 
komen, dat de Amerikaanse voogdij ... zal voltooien en verfijnen." 

Toch heeft de W est~Duitse kolen~ en staalindustrie op de wereldmarkt 
ook met aanzienlijke moeilijkheden te kampen. Op het ogenblik werken 
de grote W est~Duitse hoogovens slechts op 75 a 80 % van hun capaci
teit. .,Hoe kunnen wij bereiken dat op voile capaciteit geproduceerd 
wordt," vraagt zich de Neue Zeitung op 18 October '53 bezorgd a£, .,als 
op deze marrier de 'ijzerbevattende' Duitse export van de staalindustrie, 
de locomotiefbouw of de wagonindustrie op de wereldmarkten steeds meer 
moet terugwijken voor de Engelse en Amerikaanse concurrentie, die met 
lagere ijzerprijzen werken?" 

De Montan~Unie is dus noch een .,gemeenschap", noch - zoals bij de 
oprichting ten onrechte werd beweerd - een instrument om de West
Europese levensstandaard op te voeren. Integendeel, zij is slechts een 
.,eenheid" van elkaar onderling naar het Ievell staande roofzuchtige mono
polisten. Zij heeft daarom ook niet de tegenstellingen kunnen verzachten 
in het door de uitslag van de tweede wereldoorlog nog meer beperkte 
kamp van het kapitalisme, maar ze heeft deze wetmatig verscherpt. Dit 
moet onvermijdelijk voeren tot verdere verarming van grote delen der 
Europese werkers. 

Daaruit volgt ook, zoals J. W. Stalin in zijn laatste geniale werk .,Eco
nomische vraagstukken van het socialisme in de Sowjet~Unie" leert, dat 
.,de on":~rmijdelijkheid van oorlogen tussen de kapitalistische Ianden blijft 
bestaan . 

Daar het herrezen Duitse imperialisme, zoals reeds zo vaak, weer in 
ernstige mate de wereldvrede bedreigt, is het voor aile W est~Duitse pa~ 
triotten een plicht, .,het behoud van de vrede in eigen handen te nemen". 
Dat betekent, actief strijden voor het scheppen van een verenigd, demo
cratisch en vredelievend Duitsland, waar evenals in de Duitse Democra
tische Republiek aan aile imperialistische krachten hun materiele basis 
voorgoed ontnomen is. 

H. BORRIES 

(.,Neues Deuts"chland", 15-12-'53) 
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Bladzijden uit Nederland's geschiedenis 

W ANNEER wij N ederlands toekomst van de zwarte zijde 
bekijken, dan is gewoonlijk het laatste woord, dat wij Pruis

sisch zullen worden, en de Duitsers zijn vriendelijk genoeg om 
ons, de afvallige kinderen naar de ruime moed.erschoot te lok
ken. Maar dat idee is licht gezegd: zoals de zaken thans zijn, is 
het ondenkbaar en onmogelijk. Hoe verbasterd onze natie zij, zij' 
heeft vrijheden, waarvan in Duitsland geen zweem bestaat. De 
adel is bij ons onder de knie, de middelstand machtig, vermo
gend en in zeker soort van beschaving en levensgenot hare 
Duitse standgenoten onbereikbaar vooruit. Wij hebben republi
keinse herinneringen, gelijkheid voor de wet, openbare rechts
pleging, geheel vrije drukpers. Oak in 1810 was ons volk verbas
terd (vergelijk Niebuhr), en tach mogen wij niet vergeten, dat 
de driejarige Franse heerscha.ppij tot een gewe1d van overmacht 
de toevlucht heeft moeten nemen, zoals vergelijkenderwijs ner
gens: dat er heThaaldelijk bloed gestroomd heeft voor de over
ijlde pogingen ter herkrijging der oude vrijheid. Van onze volks
rechten weten de DuitseTs niets, en het volslagen gemis daarvan 
openbaart zich in duizend kleinigheden des levens, die in Holland 
onverdragelijk zouden zijn. Wat willen, vraag ik, de Duitsers, 
wanneer zij van onze inlijving in de grate eenheid praten? Ge
steld, die eenheid bestond werkelijk, en Pruissen en b.v. Han
nover hadden dezelfde elementen voor dezelfde toekomst; wat 
zouden, op hun tegenwoordig standpunt, de Duitse Gouverne
menten met Holland als federatiestaat, aanvangen? Bij 't behoud 
zijner rechten en vrijheden, ondersteund door al de materiele 
kracht van het gehele Duitsland, werd het zeker een parel aan 
hunne kroon; maar tevens zou het de zetel van rijkdom en weel
de, het brandpunt van beschaving, de vrijplaats voor staatkun
dige meningen - maar daardoor tegelijk het brandpunt worden, 
waaruit ene omker.ing der orde in Duitsland volgen moest. Daar
om, zolang het volk in Duitsland zijne emancipatie niet ve1·!\.re
gen heeft, is ene inlijving van Holland slechts onder ene voor
waaTde denkbaar - dat Holland zijne rechten en vrijheden ver
lieze. Daarvoor beware ons de hemel! Zond~r die rechten en vrij
heden is Holland zelfs het Holland niet meer, waarop de Duit
sers afgunstig zijn, en dat zij aan hun rijk willen toevoegen. 

R. C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 

(Uit een brief aan Van Hees, 2 Maart 1845.) 
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Gedichten uit Brits Guyana 

Ik zal niet ZWIJgen 
Nee! 
lk zal niet zwijgen! 
Daarvoor heb ik 
te veel eisen -
als je mij 
naar boeken ziet kijken 
of naar je toe komen 
of in de zon !open 
weet dan 
dat ik op zoek ben naar vuur! 

Vriend, ik heb in boeken gelezen 
over mensen die droomden en Ieefden 
en in een kamer zoi-tder Iicht hongerleden 
die niet konden sterven omdat de dood veel te arm is 
die niet sliepen om te dromen maar droomden om de wereld 

En daarom 
als je ziet 
dat ik naar je handen kijk 
naar je luister als je spreekt 
met je mee marcheer 
in je rijen 
weet dan 

[te veranderen. 

dat ik niet slaap om te dromen maar droom om de wereld te 
[ veranderen. 

Laat de vrijheid hem wekken 
Geef mij je hand, vrouw-kameraad, 
huil maar niet, kleintje, huil maar niet. 
Dit verbond sluiten wij in de duisternis ron,dom ons
Hand in hand! Hart aan hart! Kracht aan kracht! 

Als je een bittere glimlach ziet op mijn gezicht 
denk dan niet dat ik lach om een grap -
het is de woede in mijn hart die tot verachting groeit 
als ik zie dat een soldaat mij zoekt. 

Kameraad, een zoete wind stijgt uit de eucalyptus 
in het ochtendgloren weerkaatst het groene gras de zon. 
Hier bij ons thuis slaapt ons kind zonder zorgen - · 
laat de vrijheid hem wekken- niet de punt van een bajonet! 
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Kameraad, de wereld weerklinkt van het lied van bevrijding 
de mensheid baart elke dag nieuwe heiden-
Hoog in de lucht wappert het rode vaandel 
de aarde beneden weerkaatst de stem van de vrijheid! 

Ik he£ IDIJU vuist 
Je komt in oorlogsschepen, bevracht door de dood 
je handen rood van 't Koreaanse bloed. 
Ik weet dat jij een vinger aan de trekker houdt 
en toch vervloek ik jou - khaki-soldaat! 

Engelse soldaat in khaki uniform 
wees voorzichtig waar je loopt. 
Mijn voorvader Accabre 
kreunt in zijn graf. 
Hij waakt in de nacht 
met ogen die schroeien 
want jij loopt op zijn borst 
en stampt op zijn hart. 

Al kom je met duizenden van uit de zee 
al vul je de straat als een sprinkhanenplaag 
al richt je de lopen recht op mijn hart-
lk hef mijn vuist als een moker omhoog! 
Ik zing het lied van de vrijheid! 

MARTIN CARTER. 

(Uit: ,Zes verzetsgedichten".) 

,.Masses and Mainstream" van December 1953, waaruit wij de hoven~ 
1taande gedichten overnamen, vermeldt hierbij: 

Martin Carter is lid van het Dagelijks Bestuur van de Progres
sieve Volkspartij van Brits Guyana en secretaris van het natio
nale vredescomite. De 26-jarige Neger-dichter werd kort geleden 
met andere !eiders van de Progressieve Volkspartij gearresteerd 
en opgesloten in Atkinson Field. Twee dagen voor zijn arrestatie 
gaf hij de 'Zes verzetsgedichten' aan de zetter. De politie nam aile 
exemplaren in beslag en uit angst vernietigde de eigenaar van de 
drukkerij het zetsel. De gedichten drukken de strijd voor de be
vrijding van Brits Guyana uit, die zo krachtig is dat de Churchill
regering torpedoboten en troepen zond om de grondwet van Brits 
Guyana op te heffen en de wettig gekozen regering af te zetten. 

Accabre, die in hetlaatste gedicht genoemd wordt, was in 1763 
de leider van de beroemdste slavenopstand in de geschiedenis van 
Guyana. 

213 



Natuorwetenschap en 
dialectisch n1aterialisane 

ER bestaat een wijd verbreide mening als zou het materialisme 
in het algemeen en het dialectisch materialisme (de door 

Marx en Engels opgebouwde wereldbeschouwing) in het bizon
der, weerlegd zijn. Zelfs in onze rijen vindt men sporen van deze 
opvatting. Waarop berust zij? In hoofdzaak daarop, dat onze 
voorstellingen van de materie, de stof, door de onderzoekingen 
van haar kleinste deeltjes aanzienlijk zijn gewijzigd. Haar klein
ste deeltjes, dat wil zeggen de kleinste die wij met de oneindig 
verfijnde bulpmiddelen der wetenschap kunnen waarnemen of 
altbans als werkzaam constateren. Want er kunnen acbter deze 
protonen, electronen enz. zeer goed nog veel kleinere graden 
van eenbeden staan, tot in bet oneindige. Met name heeft bet 
vele vijanden van het materialisme steun gegeven, dat volgens 
vrij jonge waarnemingen stof kan ovengaan in kracht. 

Maar verandert door deze betere kennis van de structuur, de 
bouw der materie, de verbouding tussen stof en geest? In genen 
dele. Dat kracbt en stof vormen van hetzelfde zijn is een volko
men dialectiscbe opvatting. De dialectiek immers zoekt alle 
tegenstellingen in een bogere eenheid op te lossen. En de gecon
stateerde overgang van stof in kracht helpt ons begrijpen, dat de 
kracht die wij geest noemen stoffelijke oorzaken heeft. 

Onze opvattingen aan de uitkomsten der natuurwetenscbap te 
toetsen is geen eenvoudige zaak. Het gebied der natuurweten
scbappen is zo onafzienbaar, er bestaat zulk een specialisering, 
dat het slecbts weinigen gegeven is, het geheel ervan critisch te 
overzien. Daarom is het zaak een goede gelegenheid. niet voorbij 
te la ten gaan. 

Zulk een gelegenheid hied het artikel ,Engelse natuurweten
scbap" van William Wilson F.R.S. 1 ) in De Gids van Aug.-Sept. 
'53. Dit artikel geeft meer dan de titel belooft, want het is natuur
lijk onmogelijk, het aandeel van Engelse geleerden aan de ont
wikkeling aan te geven, zonder de algemene staat van zaken na 
te gaan. Wilson doet dat zo duidelijk en eenvoudig, met zoveel 
gevoel voor hoofdzaken en samenhangen, met zoveel critische 
zin, dat bij een leek een zeer bruikbaar bouvast geeft. Ook ten 
aanzien van wetenschappen die de zijne niet zijn (hij is kern
pbysicus). 

Welnu, niet alleen staat er in zijn bescbouwingen niets dat de 
dialectisch-materialisten te denken zou moeten geven, maar op 
belangrijke punten geven· zij een duidelijke bevestiging,van onze 
opvattingen. 

Tegenover de ,verdwijnende materie," die anti-materialisteh 
voorbarig heeft doen juichen, stel ik deze constatering: 

1) Fellow Royal Society, bij ons: lid van de Koninldijke Aca.demie van 
Wetenschappen. 
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,Wij nemen tegenwoordig aan, dat Iicht corpusculair 2) van aard 
is. Het bestaat uit photonen, een mysterieus soort deeltjes. Natuur
lijk zien wij daarbij niet over het hoofd, dat het op verscheidene 
treffende wijzen verschijnselen vertoont die karakteristiek zijn voor 
golven." 

Niet aileen dat het licht lichamelijk blijkt, maar het behoudt 
niettemin zijn karakter van beweging (golving). Past deze ,een
heid van tegendelen", waartegen het ,metaphysische" 3

) den
ken optornt, niet prachtig in het dialect~sch materialisme? 

Nog belangrijker voor onze were1dbeschouwing is wat Wilson 
zegt over de biologie (de kennis der levensverschijnselen, dus 
plant- en dierkunde), speciaal met betrekking tot de mutatie (het 
ontstaan van nieuwe soorten). 

,De natuurverschijnselen, hetzij biologische, hetzij zuiver physi
sche (natuurkundige) berusten op kleine, plotselinge, sprongsgewijze 
veranderingen, die helemaal van het toeval afhankelijk schijnen te 
zijn. De regelmaat van verschijnselen op grote schaal is een gevolg 
van het feit, dat zij teweeg worden gebracht door enorm grote aan
tallen atomaire en moleculaire eenheden." 

Toeval? W at Wilson hiermee bedoelt wordt duidelijk door zijn 
verklarend voorbeeld: 

.,Wanneer een scherpschutter een kogel naar de schijf schiet, is 
het binnen bepaalde, geenszins te verwaarlozen grenzen, geheel on
zeker, waar de kogel de schijf zal treffen. Maar als hij duizenden 
malen schiet, vindt men de trefpunten verdeeld volgens een wel
bekende mathematische formule." 

Jawel, maar deze verschillen hebben hun oorzaken. In aller
kleinste ongelijkheden, bijv. van spanning in spieren, van rich
ting van de blik, van het gewicht of de vorm van de projectielen. 
Met toeval bedoelt Wilson dus: een geheel van oncontroleerbare 
en onregelmatig optredende oorzaken. Of legt hij zeer sterk de 
nadruk op schijnen? In elk geval ligt het sprongsgewijze geheel 
in onze lijn. Hij gaat door (cursiveringen van mij): 

,Dat de organen in dieren en planten op grote schaal ordelijk function
neren - men denke aan de sublieme structuur van de menselijke hersenen -
is toe te schrijven aan het onvoorstelbaar grote aantal der betrokken atomen. 
Het ziet er wel naar uit, dat biologische verschijnselen zuiver physisch
chemisch van aard zijn. In de physica zijn wij vertrouwd met zeer uiteen
lopende ,groepen van verschijnselen, b.v. thermische ~) aan de ene en electro-
magnetische aan de andere kant. Zo is het ook mogelijk, dat wij in de biologit 
de ontdekking van physische verschijnselen van een nieuwe, nog onbekende 
soort zullen kunnen verwachten." 

Dit is toch wel zuiver materialisme? 
Nu de mutaties. Wilson (evenmin als ik een vakman) neemt 

met Mendel aan, <;lat verworven eigenschappen van . dieren of 
planten niet erfelijk zijn. Hij kent vermoedelijk niet de uitkom
sten van Mitsjoerin en Lyssenko. Maar dat belet hem niet tot de 
uitspraak te komen: · 

2) Lichamelijk. 
3) Met a ph y sis c h, vreemd aan de werkelljkheid, noemen wij spe

ciaal iedere beschouwing die de verschijnselen los van hun samenhang en 
voortdurende beweging en verandering ziet. 

•) Op warmte berustend. 
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,Ongetwijfeld zijn mutaties datgene wat de physicus quantmp
sprongen noemt. Deze werden in de physica het eerst ontdekt door 
Max Planck (1900) en vormen wei de grootste wetenschappelijke 
ontdekking die ooit gedaan is." 

Ook bier weer een erkenning van de vergelijkbaarheid van 
biologische en natuurkundige verschijnselen. 

Uit de wiskunde, waarover Wilson niet erg tevreden is: 
,Men kan. . . gemakkelijk de bestaansgrond van de belangrijkste 

functies en theorema's der zuivere wiskunde in hun toepasbaarheid 
op physische verschijriselen vinden." 

Ook de wiskunde ontwikkelt zich naar de eis van behoeften. 
,Deze slotparagraaf is bestemd voor hen die zich voor de filosofie 

der natuurwetenschap interesseren.,'' 

Wilson doet dat niet erg en terecht. Maar de vraag of wij de 
werkelijkheid kennen, kan hij toch niet voorbijgaan: 

,Max Planck heeft eens gezegd, dat het werk van de physicus -
men kan er aan toevoegen: van aile beoefenaren der natuurweten
schap - berust op de metaphysische onderstelling, dat er een reele 
wereld bestaat, die onafhankelijk is van hem en van het feit, dat hij 
zich met haar bezighoudt." 

Hier belijden Planck en Wilson de onmisbaarheid van een 
materialistisch uitgangspunt. Maar zij doen dat met een soort 
beleefdheidsbuiging tegen anderscl,enkenden. ,Wij moeten toe
geven, onze onderstelling is maar metaphysisch." Dat wil hier 
zeggen: buiten de natuurwetenschap vallend en dus onbewijs
baar. Typisch voor burgerlijke intellectuelen (van de goede 
soort). Je zo helemaal te vereenzelvigen met het onfatsoenlijke 
materialisme gaat toch niet! 

Het dialectisch materialisme geeft echter een afdoend bewijs 
van de onderstelling: het bestaan van de zintuigelijke werkelijk
heid blijkt uit ons vermogen haar te veranderen. 

J. A. N. KNUTTEL. 

216 



Ower bet werk 
wan de schrijwer 

WANNEER hij de mensen observeert, ziet de schrijver lang niet 
ailes; er zijn va11 die geheime gedachten en verborgen gevoelens, 

dte zeus de me est ervan:n underzoeker van 's mensen innerlijk niet ver
mag te ontdekken. Deze gedachten en gevoelens openbaren zich slechts 
nu en dan, op uitzonderlijke momenten; zij worden waargenomen of, 
juister: zij worden vermoed door de naaste omgeving. Bij het scheppen 
van de personen van een roman steunt de schrijver niet aileen op zijn 
waarnemingen, maar ook op zijn ervaring, op zijn eigen gevoelens. 

Het Ieven van Ibsen was uitermate troosteloos en zijn talrijke stukken 
zou men een lange monoloog van hun auteur kunnen noemen. De be
jaarde Ibsen erkende: .,De kunstenaar kan slechts datgene scheppen, 
waarvan hij het model in zichzelf vond, zij het ook ten dele en voor 
korte tijd". Dit betekent natuurlijk niet, dat Ibsen de Noorse maat
schappij niet kende of dat hij in zijn oeuvre alleen zich zel£, zijn ervarin
gen uitleefde: in zijn stukken zien wij talrijke verschillende karakters, maar 
zij dragen aile het stempel van het karakter van de schrijver. 

Vele jaren hebben Franse letterkundigen er over getwist, wie toch 
wei het prototype voor Emma Bovary mag zijn geweest. Ze hebben er 
alle archieven van de Rouaanse politie op nagesnuffeld. V ergis ik mij 
niet dan waren er meer dan tien posthume pretendenten. Misschien heeft 
een korte mededeling onder gemengd nieuws Flaubert's aandacht ge
trokken, maar ik kan mij niet voorstellen dat deze schrijver, na het lezen 
van een banaal bericht, plotseling besloot zijn roman te gaan schrijven. 
W aarschijnlijk heeft hij veel vrouwen ontmoet, die zijn aandacht hebben 
getrokken, en waarschijnlijk heeft hij er lang over gedaan om zijn hoek 
tot rijpheid te Iaten komen. Belangrijker is i~ts anders: in een van de 
brieven aan zijn vriend schrijft Flaubert dat hij aan de roman werkt, en 
hij verduidelijkt dan: .,Emma, dat ben ikzel£1" Op het eerste gezicht kan 
deze bewering dwaas lijken: wat kan die nurkse, reeds niet meer jonge 
vrijgezel, deze scepticus, een man van een grate, aesthetische cultuur, 
naar wiens oordeel Toergenjew met aandacht luisterde, gemeen hebben 
met een amoureus en grillig provinciaaltje, zonder enige smaak? En toch 
heeft Flaubert veel van zichzelf in Emma gelegd. Zijn nagelaten corres
pondentie met zijn vrienden bewijst dit. (W at het gebrek aan smaak 
betreft. Flaubert werd ook aangetrokken door klatergoud ...- niet in het 
leven, maar in de literatuur ...- zijn roman Salammbo stemt overeen met 
de dromen van de arme mevrouw Bovary.) 

De lezer kan zich afvragen: hoe komen in dat geval de romanfiguren 
tot stand, die men negatie£ noemt? Is het daarvoor voldoende dat de 

*) Het eerste gedeelte van dit opstel van Tija Ehrenburg namen wij 
grotendeels over in het Februari-nummer van P. en C. Ook het tweede 
gedeelte kunnen wij helaas, wegens gebrek aan plaatsruimte, niet in zijn 
geheel publiceren. Wij menen echter, dat het weglaten van enkele, afzon
derlijke hoofdstukjes de betoogtrant van Ehrenburg geen geweld heeft 

. aangedaan. (Noot v. d. red.) 
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schrijver aileen maar scherp ziet? Het lijkt mij dat hij, oak als hij deze 
figuren schept, geholpen wordt door zijn persoonlijke ervaring. Ik heb 
a! gezegd dat het niet nodig is dat een auteur alles ervaart wat de per
sonen van zijn hoek ervaren, maar dat hij wei iets moet hebben doorleefd 
dat hem in staat stelt de innerlijke wereld ·van zijn figuren te begrijpen. 
Natuurlijk hoeft een schrijver niet huichelachtig, egoi:stisch of Ia£ te zijn 
om figuren te scheppen die al deze slechte eigenschappen in grate mate 
bezitten. Aile mensen, met inbegrip van de schrijvers, voeden zichzelf op, 
en worden door hun omgeving opgevoed; zij overwinnen gevoelens of 
kiemen van gevoelens in zich, die zij minderwaardig vinden. Ben schrijver 
beschikt over een rijke innerlijke gedachtenis, hij herinnert zich hoe hij 
als kind, jongmens of zelfs als volwassene reacties in zichzelf moest 
onderdrukken, die, wanneer hij ze had Iaten gaan, huichelachtigheid, 
lafheid of egoi:sme hadden kunnen worden. Hij verafschuwt vooral die 
slechte neigingen, die hij in zijn vertrouwelijke kring heeft gezien of soms 
bij zichzelf. Dapperheid is als regel bet overwinnen van angst; maar als er 
zeldzame naturen mochten zijn, die in geen enkele omstandigheid een 
ogenblik angst hebben gekend, dan zou een schrijver met een dergelijk 
karakter wei over bet gedrag van een lafaard kunnen schrijven, maar niet 
over zijn innerlijke gewaarwordingen. 

De schrijver van een sat¥risch werk is niet bang voor overdrijving. 
Saltykow Sjtsjedrin sebree£ ,De Golowljows" heel anders dan ,De ge
schiedenis van de stad van Gloepow". Chlestakow doet ons lachen of 
schrikt ons a£ door een overdaad aan verkeerde eigenschappen, maar 
Gogolj heeft in ,De revisor" geen enkele positieve held met gewone, 
menselijke ervaringen getoond ....- en hij kon dit oak niet doen. Als een 
auteur, naast levende personen, die zich soms vergissen, maar die een 
integere inborst hebben, een doortrapte booswicht op bet toneel wil 
brengen, zal deze de lezers onwaarschijnlijk voorkomen. Ben beeldende 
kunstenaar, die a an een tekening of een ets werkt, kan indruk maken 
door zwart en wit. Ben schilder gebruikt nooit zwart en wit zonder meer, 
hij mengt ze met andere ki'euren, omdat bet zwart op zijn doek, naast een 
blauwe heme! of een green bladerdak, de indruk van een gat zou maken 
en het wit een relief zou aanbrengen op een plat vlak. W anneer hij de 
maatschappij uitbeeldt en naast elkaar goede en slechte personen neerzet, 
tracht de schrijver zich te.matigen, om van al zijn figuren levende wezens 
te maken. Het is noodzakelijk dat hij hiertoe de sleutel tot het hart van 
al zijn personen vindt. 

\ JERSCHILLBNDE schrijvers werken verschillend aan de opbouw 
V van een roman en aan de schepplng van zijn hoofdfiguren. Het werk 

van de een doet denken aan dat van een architect, die zijn inspiratie 
controleert met behulp van zijn passer en liniaal. Ben andere schrijver 
toont meer overeenkomst met een beeldhouwer, die stap voor stap een 
menselijke vorm geeft aan een bonk klei. Er zijn schrijvers geweest, en 
ze zijn er nag, die hun plan tot in aile details uitwerken voordat zij het 
eerste hoofdstuk van hun roman schrijven. Anderen zien hoe de actie 
zich ontwlkkelt naarmate zij verder schrijven. A. N. Tolstoi zel eens 
tegen me dat hij nooit wist hoe de actie van de roman zich in bet volgende 
hoofdstuk zou ontwikkelen en dat hij hiervan pas een voorstelling kreeg 
nadat hij het hoofdstuk waaraan hij bezig was, had afgemaakt. Maar 
zelfs als een schrijver het plan voor een hoek tot in aile onderdelen heeft 
uitgewerkt, brengt hij nag veranderingen aan terwijl hij aan bet werk is. 
De ontwerpen van de klassieke schrijvers bewijzen dit, en talrijke schrij-
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vers van deze tijd, met wie ik over hun werk heb gediscussieerd, beamen 
dit eveneens. De veranderingen zijn vooral een gevolg van het feit, dat 
de hoofdpersoon van een nog ongeschreven roman, al heeft de schrijver 
hem nog zo lang in zich omgedragen, daarom nog geen levend wezen Is, 
maar aileen een schim. Als deze schim een lichaam krijgt en voor de 
schrijver zelf gaat Ieven, ziet deze laatste dat hij zich die of die handeling 
van zijn hoofdpersoon verkeerd heeft voorgesteld en dat hij hem in het 
ontwerp gedachten, gevoelens of handelingen heeft toegekerid, die hij . 
niet kan denken, voelen of doen. Dit is vooral de red en waarom A. N. 
Tolstoi zei dat hij de ontwikkeling van de actie niet voorzag; hiervoor 
moest hij zijn held beter kennen. 

De personen van een roman kunnen zich niet onderwerpen aan de 
door de auteur uitgestippelde intrige, herhaaldelijk brengen zij er ver~ 
anderingen in aan: zij verzetten zich tegeh de bedoelingen van de auteur. 
Ik wil herinneren aan de geschiedenis van het verhaal van Tsjechow, 
.. De verloofde", waarover ik al gesproken heb. Dergelijke voorbeelden 
zijn er veel. En als een schrijver zijn figuren met geweld dwingt om 
dingen te doen die hun niet liggen, lijdt hij een nederlaag en de lezer 
voelt onrniddellijk de artistieke leugen van een dergelijk werk. 

De hoofdpersonen van zijn hoek zijn voor elke schrijver levende we~ 
zens en geen stukken op een schaakbord, die een speler verplaatst. 
( Overigens heeft ook in het schaakspel ieder stuk zijn eigen gang). Ik 
zou willen zeggen, dat de hoofdfiguren van een hoek tot op zekere hoogte 
onafhankelijk zijn van de wil van de auteur: deze moet rekening houden 
met hun karakter en hij kan hun niet dicteren, hoe zij eigenlijk moeten 
handelen. Sommige critici maken de auteur een verwijt van de foutieve 
handelingen van zijn personen. Als hij levende wezens laat zien, die 
eerlijk, moedig, nobel zijn, kan de schrijver niet hun zwakheden, mis~ 
slagen en hun ontroeringen verbergen: hij streeft er immers naar mensen 
en geen schema's uit te beelden. Denk~n de critici soms dat de schrijvers 
onnozel en politick onwetend zijn, dat zij geen vermoeden van het feit 
hebben dat hun personen fouten kunnen maken? De mensen, de maat~ 
schappij, het Ieven corrigeren de fouten van een individu, en doordat de 
schrijver zijn gebreken uitbeeldt, helpt hij de lezer om de juiste weg te 
vinden. Maar de schrijver kan niet het Ieven van zijn personen verbete
ren, zoals de corrector de drukproeven van een hoek verbetert. 

Aangezien de personen van zijn hoek voor de auteur levende wezens 
zijn, houdt hij van hen, hij verheugt zich met hen en lijdt met h~n. Ik 
weet niet of de anecdote waar of onwaar is, volgens welke Balzac, toen 
hij de dood van Vader Goriot beschreef, zich zo ziek voelde dat men 
zelfs een dokter wilde roepen. Als het een legende is, dan geeft zij noch~ 
tans de verhouding van Balzac tot zijn hoofdpersoon juist weer. Is het 
inderdaad niet zo, dat een schrijver niet de dood van een persoon, van 
wie hij houdt, kan beschrijven, zonder zich voor te stellen dat hij zel£ 
sterft? Ik waag het te zeggen, dat een schrijver vele malen d~ doodsstrijd 
ervaart voordat de dood hem zelf komt halen. Balzac was niet gesloten 
van aard en er brak bij hem datgene naar buiten, wat veel andere schrij~ 
vers verbergen, zelfs voor hun naasten. 

Als hij het schrijven van een roman beeindigd heeft, maakt de schrijver, 
na de korte vreugde, verbonden met de voltooii'ng van een lang en 
moeilijk werk, een zware tijd door: het is also£ hij werd losgescheurd 
van de wezens waaraan hij gehecht was. Maar oak al komt hij verder 
a£ te staan van de personen in zijn vroegere boeken, toch breekt hij nooit 
definitief met hen, zij omringen hem als een onzichtbare menigte. 
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Elke moeder weet wat het betekent om een kind ter wereld te brengen. 
Leo Tolstoj begreep dat en hij heeft het op bewonderenswaardige · wijze 
beschreven. Ik weet niet of a! onze c:ritici dat begrijpen? ... 
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,Soms komt de schematisatie van de hoofdpersonen voort uit een 
verlangen om tach vooral de lezer te bei:nvloeden," schrijft Ehren· 
burg in het volgende hoofdstuk. ,De auteur vergeet dat een roman 
geen krantenartikel is en dat zelfs de beste affiche geen schilderij 
kan vervangen." Daarna bespreekt Ehrenburg een andere vorm van 
schematisatie: 

Als men de romans van de burgerlijke schrijvers van het ·huidige 
Frankrijk leest, ziet men hoe deze auteur's hun hoofdpersonen vernietigen: 
zij Iaten dezen slechts vanuit een gezichtshoek zien. Ik zal als voorbeeld 
een liefdesroman nemen, van een schrijver die voor subtiele psychologi
sche ontledingen voelt. In een dergelijke roman zijn er de held, de heldin 
en ,de andere". Tot in de kleinste onderdelen vertelt de auteur ons wat 
de heldin voelde toen zij ,de andere" voor het eerst heeft ontmoet en hoe 
de held het geval heeft opgenomen. De heldin gaat weg met ,.de andere", 
komt vervolgens weer naar de held terug, en wil daarna weer ,de an
dere" ontmoeten. ,.De andere" maakt toevallig kennis met de held en de 
auteur vertelt ons wat er toen in ieder van hen omging. In een van de 
volgende hoofdstukken heeft de heldin eert droom en zij vraagt zich de 
hele dag a£ of het de moeite waard is om er tegen de held over te spreken. 
Dan toont de auteur ons de andere, die zojuist toevallig een handschoen 
van de heldin in een la van zijn bureau gevonden heeft. Deze derde voelt 
gelijktijdig hartstocht, berouw, leedvermaak en een onverklaarbare verve
ling. Ik zal het hierbij Iaten. Als hij aan de handschoen toe is, zal elke lezer 
een volkomen verklaarbare verveling voelen. Hij zal het hoek vol ergernis 
in een hoek werpen, natuurlijk niet omdat het aan liefdesperikelen is 
gewijd. Het thema van gevoelsconflicten is niet verouderd en men kan 
niet zeggen dat jaloersheid een onbegrijpelijk gevoel voor ons is. Het 
gaat zelfs niet om de op de spits gedreven analyse van de belevenissen 
van deze drie personen. De Fransen hebben een uitdrukking voor dit 
soort intellectuele gymnastiek: ,een haar in vieren kloven". Het ergste 
van alles is, dat de auteur niemand' s haren klooft, want de lezer gelooft 
niet aan het bestaan van de held, de heldin en ,de andere". De auteur 
vertelde niets over het milieu waarin zijn personen Ieven. Hij beschree£ 
uitvoerig de waning, waarin de andere woont, het bureau en de hand
schoen, maar hij vond het niet nodig om ons te onthullen welk beroep 
deze heeft en wat zijn bezigheden zijn wanneer hij niet over de hand
schc;:>en peinst. Wie is hij? Een mode-dokter, een beursman of een afge
vaardigde? De auteur vertelt ons terloops dat de held een journalist is, 
maar wij weten niet waar hij werkt en waarover hij schrijft: over de 
vondst van het lijk van een oude vrouw, die door haar nee£ vermoord 
!s, of over de grootmoedigheid van Amerika? Hoe reageren de ouders 
op het gedrag van de heldin en hoe gedraagt de heldin zich tegenover 
haar ouders die, volgens de auteur, een verering hebben voor kamfer, 
lipssloten en deugd? De personen, die niet aileen uit de maatschappij, maar 
ook uit hun eigen Ieven zijn gerukt, die zich aileen bezighouden met hun 
amoureuse belevenissen, lijken onwerkelijk; het zijn drie wassen beelden; 
de lezer beklaagt noch de een, noch de ander; hij verveelt zich aileen maar. 

In een mislukte Sowjet-roman, een van de boeken waarover ik heb 
gesproken (hij is toevallig niet uitgegeven), spreekt de auteur al dadelijk 
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over het beroep van de held en heldin (het spreekt vanzelf dat .,de 
andere" niet bestaat}. zij werken heiden in een metaalfabriek. De heldin 

·is stoutmoedig en heeft een vernieuwersgeest. De held is oprecht maar 
houdt zich graag bij het oude. De heldin bedenkt een nieuwe productie
methode, die 6 % zou besparen. De held gelooft er niet in. De auteur 
beschrijft in aile details de personeelsvergadering, de oude goedhartige 
voorman die het initiatief van de heldin toejuicht, de sceptische ingenieur 
die twijfelt aan de juistheid van de nieuwe methode, de komst van het 
comite van de vakbond, de zitting van het districtsbestuur van de Partij 
en tenslotte de volledige overwinning van het vooruitstrevende idee. Ge
roerd door wat er gebeurd is, feliciteert de held de heldin. De auteur 
toont ons de heldin, die de held blozend antwoordt: .,En nu, Grisja, 
moeten wij harder dan ooit werken ... " In het volgende hoofdstuk lezen 
wij: lo. de held en de heldin hebben de norm overtroffen; 2o. zij kregen 
een zoon. Het blijkt dat de held en de heldin van elkaar hielden en dat 
zij getrouwd zijn zodra de meningsverschillen over de nieuwe methode 
van de heldin zijn verdwenen. 

Het thema van de arbeid is een groat en belangrijk thema; bovendien 
is het nieuw: in de kapitalistische maatschappij wordt de arbeid als een 
vloek beschouwd, en de dromers van het verleden gingen niet verder 
dan de hoop op een vermindering van het aantal werkuren. In cinze 
maatschappij verheerlijkt men de arbeid en men beschouwt hem als een 
scheppend werk. Men kan zich geen roman over ons leven voorstellen, 
waarin de personen niets zouden uitvoeren of hun werk als een onbe
langrijk onderdeel van hun bestaan zouden beschouwen. Dat wil zeggen, 
dat de fout van de auteur in de roman, die ik besproken heb, niet was, 
dat hij een fabriek, nieuwe methoden en discussies beschreef. Het was 
nodig dat hij pit allemaal beschreef. Maar de auteur maakte zijn personen 
los van hun particuliere Ieven. Als een bijkomstigheid horen wij dat de 
held en de heldin van elkaar houden, en de schreeuw van de pasgeborene 
in een van de hoofdstukken is, eerlijk gezegd, enigszins .een verrassing 
voor de lezer. De auteur meende dat hij zijn personen op een hoger plan 
bracht, in plaats daarvan heeft hij hen verlaagd, hij heeft hun de diepte 
en gecompliceerdheid van de gevoelens ontnomen, hen tekort gedaan 
waar het de volte van hun innerlijke ontwikkeling betreft. Er bestaan 
romans van dit soort die uitgegeven en zelfs heruitgegeven worden. Er 
zijn toneelstukken, waarin de acteurs noodgedwongen de rol van man
nequins moeten spelen, die uitweidingen houden over steenkool, staal of 
bedrukte katoen. Als men dergelijke stukken opvoert zien de toeschou
wers, zelfs als ze parterre zitten, uit de hoogte op het toneel neer: de 
personen lijken hun primitief. 

Sinds de vijf en dertig jaar dat dz Sowjet-staat bestaat, hebben onze 
beste schrijvers heiden vol Ieven geschapen, strijders voqr de nieuwe. 
maatschappij of de bouwers er van. Hoe komt het dan dat wij zoveel 
romans, novellen, verhalen hebben, waarin onze tijdgenoten worden uit
gebeeld als mensen waarvan de ziel om zo te zeggen met behulp van een 
houweel is gevormd? Ik geloof dat een dee! van de schuld ligt bij zekere 
(jammer genoeg, talrijke) critici, recensenten, hoofdredacteurs die tot nu 
toe in de mening verkeren dat het vereenvoudigen van een persoon hem 
op een hager plan brengt en dat het verdiepen en verbreden van een 
thema betekent het discrediteren daarvan. 

J aren lang hebben onze tijdschriften bijn·a geen liefdesgedichten op-
genomen. Jongens en meisjes zijn volwassen geworden, hielden van elkaar, 
hebben geleden, werden gelukkig, maar de poezie heeft dit alles niet 
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weergegeven, noch uitgedxukt. Nu kan men mij tegenwerpen, dat de 
wederopbouw van het land geen plaats overliet voor andere onder~ 
werpen. Maar Majakowski heeft zijn gedicht .,Daarover" geschreven 
in een tijd, die ook niet zo gewoon was; hij liet zien hoe verheven het 
thema van de liefde kan zijn, hoe het verbonden is met dromen van de 
toekomst. Hierbij valt op te merken dat in dezelfde jaren, toen onze uit~ 
gevers en tijdschriften de lyriek vermijdden, de radio menigmaal romances 
uitzond, die gecomponeerd waren op liefdesgedichten niet slechts van 
Poesjkin en Lermontow, maar ook van A. K. Tolstoj, Fet en zelfs 
Rathaus. W aarom moesten onze verliefden de uitdrukking van hun ge
voelens vinden in de verzen van Rathaus en niet in de verzen van moderne 
dichters? Ik zou de lijst van vragen kunnen verlengen. Waarom wotdt 
er in de verhalen zo zelden gewag gemaakt van liefdes~ en gezinscon~ 
flicten, van ziekten, sterfgevallen van familieleden of vrienden, of van 
het slechte weer? (De handeling speelt zich gewoonlijk .,op een mooie 
zomerdag" af, of .,op een geurende avond in Mei", of .,op een heldere, 
prikkelende herfstochtend".) Sommige critici houden nog vast aan het 
naieve idee, dat ons filosofisch optimisme, de weergave van de daden 
der onzen onverenigbaar zou zijn met de beschrijving van een onbeant~ 
woorde liefde of het verlies van iemand die ons dierbaar is. 

Een zeer moeilijke, maar nobele taak heeft het lot ons opgedragen: 
mensen uitbeelden van een nieuwe maatschappij, werkelijke mensen en 
geen schema's, mensen die een veelzijdig, groots en rijk Ieven leiden. 

A LS ik over het werk van de schrijver spreek, beroep ik me dikwijls 
op schrijvers uit het verleden. W at kunnen wij van hen leren? 

Meestal zegt men: de zuiverheid en de rijkdom van de taal, de compositie 
van een roman, de naar buiten zichtbare methoden. 

Het spreekt vanzel£, dat men dit allemaal van de klassieken kan leren. 
Men kan niet en mag niet schrijven in de beperkte taal van de kranten. 
Laten wij ons de kt.inst van een Tolstoj bij het besc.hrijven van een men~ 
selijk wezen herinneren, de knappe wijze waarop Toergenjew een land~ 
schap in de handeling van een roman introduceert, de uitdrukkingskracht 
bij soberheid in de methode, die aan Tsjechow eigen is, het wonderbaar~ 
lijke rythme van de lyrische uitweidingen bij Gogolj, de verbinding van 
het poetisch element met di,epe klaarheid in het proza van Lermon~ 
tow, enz. 

Leren betekent niet nabootsen. Het komt mij voor, dat een nieuwe 
inhoud altijd het ontstaan van nieuwe vormen met zich mee heeft gebracht. 
De roman van de l9de eeuw was voornamelijk individueel of rondom 
een familie geschaard: de auteur groepeerde de personen rondom de een 
of verschillende heiden. 

In onze tijd speelt het maatschappelijk Ieven een vee! grotere rol in 
het particuliere Ieven van de mens; een roman, zelfs een psychologische, 
is ondenkbaar zonder dat daarin een menigte mensen worden beschreven, 
met wie de hoofdpersoon of ~personen in contact komen. Dlt moet on~ 
vermijdelijk op de compositie van de roman van invloed zijn. Het rythme 
van het Ieven is ook veranderd. Ik kan me nauwelijks een moderne roman 
voorstellen, waarin de· handeling voortdurend zou worden geremd door 
wijdlopige landschapsschilderingen. Bij Toergenjew was dit organisch, 
thans zou dit gekunsteld aandoen. 

Maar er is nog iets, dat wij van de klassieken kunnen leren: de wijze 
waarop de uitbeelding der personen wordt aangepakt. 

Men kan mij tegenwerpen: dat is onmogelijk, alles is nu anders. 
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Zeker, de Sowjet~schrijver lijkt niet op de schrijver van de 19de 
eeuw, hij heeft een andere horizon, hij vat veei dingen anders op. De 
mensen die hij uitbeeldt lijken ook niet op de heiden van de kiassieke 
literatuur: zij redeneren anders dan Roedin of Levin, zij werken niet 
zoais de Trofimow van Tsjechow, zij beminnen niet zoals de hoofd~ 
personen van het stuk .,De drie zusters" van Tsjechow. 

De grote schrijvers van de 19de eeuw beperkten zich niet tot het be~ 
schrijven van wat zij zagen, zij trachtten de siuier van de tijd op te 
lichten en een blik in de toekomst te werpen. Zij hadden echter nlet de 
wetenschappelijke theorie van de maatschappelijke ontwikkeling, die 
thans het eigendom is van elke beginnende schrijver. Zij waren geriood~ 
zaakt veronderstellingen te maken en zij vergisten zich dikwijls. Hun 
filosofische en maatschappelijke ideeen komen ons naief, beperkt en 
soms foutief voor. De Sowjet~schrijvers kunnen de richting bepaien, 
waarin de onderlinge verhoudingen tussen de mensen zich zullen ont~ 
wikkeien, zij weten welke gevoelens zich zullen ontwikkeien en welke 
gedoemd zijn om te verdwijnen. 

De reden waarom ik bij het bespreken van het werk van de schrijver 
zo dikwijis onze grote voorgangers in herinnering roep, is, dat zij hun 
tijdgenoten met een buitengewoon scherp inzicht hebben uitgebeeld. Bij 
hen kunnen wij artistieke oprechtheid, diepgaand begrip van de mens en 
de kunst om hem weer te geven als een werkelijk Ievend wezen Ieren. 

In de burgerlijke maatschappij was en is er een scheiding, een afgrond 
tussen de werkelijkheid en de kunst. W anneer, een jonge bourgeois een 
meisje zonder geld wil trouwen, of zich aan de kunst wil wijden in piaats 
van aan de handel, dan wei een edeie daad wil verrichten, die echter 
niets opievert, voegt zijn vader hem geergerd toe: .,Het Ieven is geen 
roman!" Wie protesteerden tegen de onzedelijkheid van Flaubert's roman 
.,Madame Bovary"? Dezelfde bourgeois die vaste ldanten waren van de 
bordelen en die het normaal vonden om er een maitresse op na te houden. 
Wie eiste in Italie niet zo lang geleden, dat de schilderijen van Botticelli 
moesten worden verwijderd omdat ze een slechte uitwerking hadden op 
de jeugd? Oude losbollen, die op aile pornografische tijdschriften geabon~ 
neerd zijn. Wie is er, in Amerika, verontwaardigd over de films van 
Chaplin, z.g. omdat ze onzedelijk zouden zijn? Dieven in het kwadraat 
gangsters, beschermd door hun hoge positie, lieden die aan smerige zaak 
jes millioenen verdienen. De bourgeois houdt er een dubbele moraai op 
na. Hij wil dat de werkers de tien geboden gehoorzamen en nog een 
elfde, dat de bourgeoisie heeft toegevoegd: .,Gij zult het geld eren." Zelf 
luistert hij slechts naar het elfde, want hij staat hoven de vuigaire moraal 
hij mag stelen, liegen, ontucht bedrijven, doden. 

In de 'socialistische maatschappij wordt de dubbeie moraai algemeen 
veroordeeid. Natuurlijk zijn er bij ons wei dieven, die hoog opgeven over 
eerlijkheid, mensen die aileen doen waar zij zin in hebben en die zel£~ 
critiek preken, lasteraars die betogen dat zij de waarheid eerbiedigen. 
Maar dit zijn uitzonderingen, en de maatschappij bestrijdt hen. Geen 
enkeie groep mensen, geen eerlijk man heeft bij ons een dubbele moraal 
nodig. Een kunst die het volk bedriegt interesseert niemand. 

De mensen bij ons beschouwen het Ieven als een roman, en een roman 
als het Ieven. En wanneer de Sowjet~Iezers een schrijver verwijtcn dat hij 
personen heeft geschapen die niet op werkelijke mensen lijken, dan is 
het goed om daarover na te denken. 

De brief van de Leningradse ingenieur is niet de eerste; lezers schrijven 
dikwijis (ik weet dat andere schrijvers ook dergelijke brieven krijgen) om 
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te zeggen dat ZIJ m de literatuur de diepe en oprechte weerspiegeling 
willen zien van de Sowjet~werkelijkhcid. De lezers willen dat onze schrij~ 
vers een levendiger, rijker, eerlijker beeld van de eenvoudige mensen 
geven, die helemaal niet eenvoudig zijn, dat zij de moeilijkheden Iaten 
zien die de geestelijke groei van de mens begeleiden, de tegenstellingen 
tussen de beweging vooruit en de last van de resten uit het verleden. De 
lezers willen dat de schrijvers de heldhaftige werkdagen en het dagelijkse 
heroisme uitbeelden, dat zij de hartstocht van onze tijd weergeven zonde1 
pathds, want dat is iets dat ons volk niet ligt; dat zij de goede karakter
eigenschappen van de Sowjet~mensen Iaten zien zonder overdrijvingen, die 
onverschilligheid teweegbrengen, zonder een hoge gestalte met stelten te 
verwarren en zonder een oprechte bewogenheid te vervangen door 
ronkende woorden. 

Sommige critici denken dat al onze schrijvers ideale mensen moeten 
uitbeelden. Wij weten dat de Sowjet~mens onvergelijkbaar vee! groter, 
geestelijk rijker en veelzijdiger is dan de hoofdpersonen van een moderne 
burgerlijke roman, die uiterlijk geraffineerd en innerlijk onmenselijk zijn, 
voor een dee! mystiek, voor een dee! speculant, voor een dee! Hamlet, 
voor een dee! gauwdief. Inderdaad, als wij onze werkelijkheid uitbeelden 
zonder haar te verfraaien, zullen wij boeken over prachtige mensen heb~ 
ben! Als men de gemiddelde Sowjet~mens neemt, heeft hij zijn goede 
eigenschappen en zijn tekortkomingen. Maar intussen wordt een maat~ 
schappij, die de vooruitstrevende mensen uit het verleden een onbereik
baar ideaal toescheen, niet door model~mensen gebouwd, maar door 
levende, gewone mensen. 

In de romans die de ingenieur van Leningrad noemt, zijn de belden 
zonder gebreken; · men zou zeggen dat hun ziel opgedoft en gekamd is; 
ze hebben stuk voor stuk hun rol uit het hoofd geleerd en als eentje hem 
mocht vergeten, souffleert de auteur hem tijdig het passende antwoord 
toe. Alles is prachtig in zulke heiden, maar een ding is jammer: de Iezer 
gelooft niet in hun bestaan. 

Nu zegt men vaak: laat ons negatieve hoofdpersonen zien. Dat zeggen 
diezelfde critici, die willen dat de positieve heiden ideale mensen zijn. 
Stel u voor dat een schrijver een bewonderenswaardig man, zonder zwak~ 
heden, zonder gebreken, uitbeeldt, en dat hij daarnaast een luilak of een 
gauwdief met echte menselijke trekken neerzet. Zou de slechtaard, die 
volume heeft, die een man van vlees en bloed is, niet de ideale held 
eclipseren, die slechts uit een gezichtshoek wordt getoond, aan wiens 
gelaat een stralend Iicht wordt verleend . maar wiens figuur geen enkele 
schaduw afwerpt? 

Stolz, van wie Gontsjarow een onberispelijk man wilde maken, lijkt 
ons onwerkelijk naast de levende Oblomow. Ik veroorloof mij hieraan 
toe te voegen dat ik in sommige van mijn romans, die een kwart eeuw 
geleden geschreven werden, een echec leed: de negatieve personen erin 
zijn reeler, tastbaarder dan de positieve, die ik aile deugden heb toe
gekend. Andere schrijvers van onze tijd !eden een soortgelijk echec. 

De Sowjet~lezers houden hartstochtelijk van onze literatuur, zij gaan 
om zo te zeggen gebukt onder haar mislukkingen en verheugen zich over 
haar successen. Als zij naar het grootse en veelzijdige Ieven van onze 
maatschappij kijken, vinden zij dat sommige romans een gebrek aan op
rechtheid vertonen, dat ze simplificeren, dat ze conventioneel zijn. Zij 
willen in de boeken hun kameraden, hun tijdgenoten zien, zij willen zich~ 
zelf zien, niet als modellen van morele volmaaktheid, maar als levende 
wezens. Doordat zij de klassieken lezen en herlezen, weten zij hoe op-
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recht en met hoeveel bekwaamheid en inzicht Tsjechow en Gorki de 
mensen van het Rusland van voor de revolutie hebben weergegeven, en 
zij, de gewone lezers, die echter een ziel hebben die nooit gewoon is, 
kloppen ongeduldig op de deur van de Sowjet~roman. 

* 
,De g.rote romanciers van de 19e eeuw zagen bij het uitbeelden 

van de psychische ondergang van hun heiden geen uitweg", schrijft 
Ehrenburg aan het slot van zijn voorlaatste hoofdstuk. 

,Vele hunner begrepen de maatschappelijke oorzaken van de men
selijke drama's, maar zij geloofden niet in de mogelijkheid de 
maatschappij te veranderen. Soms probeerden zij hun onmacht te 
motiveren <IQor religieuze en filosofische concepties ..... . 

Voor de sowjetschrijver zijn gebreken geen moedervlekken en het 
lijden betekent voor hem geen fatale onvermijdelijkheid. Wij Ieven 
in een redelijke en Jevende maatschappij, De droom van de schrijvers 
van aile tijden was de verdediging van de mens. Voor ons is deze 
droom werkelijkheid geworden: ons land wordt bestuurd door men
sen, die door het volk zijn aangesteld en eerbied hebben voor het 
volk. Zulke mogelijkheden voor de schrijver heeft de geschiedenis 
nog niet gekend en de taak, die het volk ons heeft opgelegd, moeten 
wij ons waardig tonen." 

* 

IK heb na lange aarzeling besloten, deze notities over het werk van de 
schrijver te publiceren. Vee! punten erin zijn natuurlijk aanvechtbaar: 

direct aan het begin vermeldde ik a! dat ik de lezers deelgenoot wilde 
maken van mijn persoonlijke ervaring. Andere schrijvers zouden andere 
dingen, die misschien interessanter zijn, kunnen beschrijven. Als ik 
twijfelde, was het niet omdat deze opmerkingen het stempel van de auteur 
dragen. Want de J;omans dragen ook het stempel van de sympathieen en 
antipathieen van de schrijver. Maar ik vroeg me a£ of het ogenblik was 
gekomen om de vraagstukken ten opzichte van het werk van de schrijver 
op te werpen? Ik geloof dat het ogenblik is gekomen. 

Na de oorlog verbleef ik in vele Ianden van West~Europa en Amerika, 
ell ik ontmoette vele schrijvers. Overal hoorde ik dit bittere oordeel: 
,Het is nu geen tijd voor literatuur." De schrijvers spraken over de diepe 
wanhoop van mensen die 's avonds niet wisten wat er de volgende dag 
met hen zou gebeuren. De geruchten over. een nieuwe oorlog, de grate 
maatschappelijke botsingen, de bestaansmoeilijkheden die elke dag grater 
worden verhinderen iemand om over een hoek na te denken en zelfs 
dikwijls om het in handen te nemen. In verschillende Ianden van West~ 
Europa vertelden de schrijvers me, dat alles omlaag ging: het peil van de 
litteraire werken, de oplagen van deze boeken, de belangstelling van de 
lezers voor de literatuur. Zij zeiden allemaal: .,De militairen, de diploma~ 
ten, de politici hebben het goed; zij weten wat zij te doen hebben. Maar 
niemand heeft de schrijvers nodig. Het is nu geen tijd voor literatuur." 

Ik geloo£ dat in ons land het tijdperk van een grate literatuur begint. 
De lezer zal zich misschien verbazen: werden onze schrijvers tot nog 

toe niet in uitstekende omstandigheden geplaatst? Hebben zij dan geen 
buitengewone boeken geschreven? Kennen wij in ons land soms niet de 
millioenen oplagen van romans en zijn er niet tientallen of misschien 
honderdtallen Sowjet~romans in verschillende talen vertaald? 

Oat is allemaal waar. Men kan de levensomstandigheden van de 
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Sowjet-schrijvers niet vergelijken met het moeilijke, soms gevaarlijke Ieven, 
dat elke eerlijke schrijver in het Westen leidt. Men kan de oplagen van 
onze romans nlet vergelijken met de oplagen van literaire werken van 
welk burgerlijk land dan ook. Men kan de belangsteiling voor onze .lite
ratuur van de lezers, waar zij ook wonen, niet vergelijken met de belang
steiling voor de huidige literatuur van Frankrijk en Engeland. 

Waarom zeg ik dan nu dat in ons land het tijdperk van een grote 
literatuur begint? 

· Het is nati.mrlijk waar dat onze beste .schrijvers uitstekende boeken 
hebben geschreven. Als men hun werk vergelijkt met de burgerlijke 
romans van tegenwoordig, wordt het duidelijk welke maatschappij een 
kunstenaar bezielt en welke een kunstenaar verminkt. Grote schrijvers 
verschijnen nooit in een woestijn: het is nodig dat ei eerlijke, middel
matige schrijvers zijn. Wij hebben dezen ook, en hun degelijke boeken 
zijn, om de waarheid te zeggen, beter dan talrijke nieuwe boeken uit het 
Westen, waarvan veel ophef wordt gemaakt. Maar ik begrijp niet waarom 
wij onze boeken zouden vergelijken met die van een stervende wereld? 

In aile perioden van het Ieven van onze staat hebben de critici onver
anderlijk gesproken over de bloei van onze literatuur. Ondertussen begint 
de bouw van een huis niet met het dak maar met de fundering. Om een 
voorbeeld in de economie te vinden, kan men zich herinneren dat het tot 
stand brengen van een zware industrie voorafging aan de mogelijkheden 
van ontplooiing van de Iichte industrie. De eerste fundamenten voor de 
fabrieken van Koesnets of in Magnitogorsk werden gebouwd lang voor
dat de vraag rees aangaande de mogelijkheid van een overvloed aan 
artikelen voor dagelijks gebruik. · 

In vij£-en-dertig jaar heeft de Sowjet-literatuur vee) gedaan. Zij · heeft 
de lezers geholpen om zich het karakter van onze maatschappij bewust 
te worden. Wij beschreven gebeurtenissen, heldendaden, buitengewone 
handelingen die ons volk verricht heeft. Wij gaven het volk weer, aan 
het werk of op het slagveld, toen de fascisten zich op ons land hadden 
gestort. Onze literatuur bouwde en streed. 

De boeken van de Sowjet-schrijvers, die bijna in aile talen ter wereld 
zijn vertaald, brachten hun lezers goed nieuws: een nieuwe wereld was 
geboren. Deze boeken, onderling zeer verschillend in hun literaire kwali
teiten, toonden aile kwaliteiten van onze .maatschappij, en elke periode 
van onze stormachtige geschiedenis blee£ in het bewustzijn van onze 
vrienden in het buitenland verbonden met de romans van Sowjet-schrij
vers: het begin van de industrialisatie met ,.Cement"; de coilectivisatie met 
,,Nieuw land onder de plcieg"; de oorlogsjaren met ,.De weg van Wolo
kolamsk", .,Dagen en nachten", .,Het volk is onster£lijk"; de wederopbouw 
van het land met .,Geluk" -en .,Oogst" (natuurlijk is deze lijst lang niet 
voiledig, ik wil aileen maar de rol, die onze boeken in het buitenland 
spelen, ondersfrepen). 

Ik heb al gezegd dat .het voor ons moeilijker was dan voor ·de sch~ijvers 
van de 19de eeuw, om .onze tijdgenoten te begrijpen en uit te beelden: 
onze maatschappij is ·nauwelijks begonnen. De oorlog was de vuurproef. 
De moraal van het volk is er gesterkt en gestaald uit te voorschijn ge
komen. W anneer de vijanden nu met hun wapens kletteren, blijven onze 
mensen kalm: zij kennen 'hun kradht. Een zeer menselijke droe'fheid legt 
soms reen schaduw op het gezicht ·vim een moeder, als iij ·zich buigt over 
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de vierde pagina van de kranten *) : Zij heeft veel gel eden, de Sowjet~ 
vrouw. Maar zij is er zeker van dat ons volk onoverwinnelijk is; haar 
droefheid verjagend, glimlacht zij tegen haar pasgeborene. Onze maat
schappij is nog nooit zo sterk geweest als nu. De nieuwe trekken van de 
mens werden geprononceerder, zij gingen meer uitdrukken. De nieuwe 
waning is in gebruik genomen. De nieuwe mensen zljn duidelijk zichtbaar. 
De schrijvers van mijn generatie werkten in een moeilijke- tijd voor de 
literatuur. Nu is het gemakkelijker voor letterkundigen om een getrouwe 
en diepgaande afspiegelin:g te geven van de Sowjet~maatschappij, zoals 
ze geworden is, en van de Sowjet~mensen. 

De vijanden van de gerechtigheid en de men:selijkheid haatten de 
Sowjet~staat vanaf de dag van zijn geboorte. Zij vreesden dat deze staat, 
zo hij zich zou versterken, een gevaarlijk voorbeeld zou worden voor de 
werkers van de gehele wereld. Zij vreesden de ontwikkelingsgang van de 
socialistische maatschappij. Tegenwoordig vrezen zij niet meer onze toe~ 
komst, maar ons heden; zij zien hoe ons leveri veranderd is en thans 
vrezen zij evenveel de statistiek als aile argumenten en aile leuzen. 

De Sowjet~literatuur staat voor een tijdperk van rijpheid. Zij was 
bovenal krachtig door de werken die zij toon:de. Zij moet krachHg worden 
door de mensen, die deze werken verrichten, uit te beelden. 

Nooit zijn er in de geschiedenis lezers zoals de onze geweest. Men 
behoeft slechts een lezersconferentie' bij te wonen, een avond in de 
bibliotheek van een fabriek door te brengen, de brieven te lezen, die de 
schrijvers ontvangen, om de diepgang, de gevoeligheid, de warmte van 
onze lezers te bespeuren. En wie zijn het? Het zijn geen kleine kringen 
van kenners, het is niet de dunne laag van intellectuelen van voor de 
revolutie; nee, onze lezers zijn bet volk. Wij moeten onze boeken nlet 
vergelijken met de salon~literatuur of de detective~verhalen uit het W es~ 
ten, maar met onze lezers; en dan zal iedereen zeggen: het volk is beter 
dan het wordt uitgebeeld. 

Ik zie hoopvol n~ar de dag van morgen. De ingenieur in Leningrad, 
tientallen millioenen lezers zullen nog bewonderenswaardige boeken lezen. 
Men kan ze niet bestellen of· planmatig uitstippelen. Maar het hoge niveau 
van onze maatschappij, haar onwankelbaarheid, haar geesteskracht ge~ 
tuigen er van dat het tijdperk is gekomen van een literatuur die groot is 
als ons volk. 

ILJA EHRENBURG. 

(,.Znamja", October 1953.) 

*) De pagina in de Sowjetbladen, die het internationale nieuws be vat 
(Red.). 
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Boekbesprekin[j· 

De intelleetneel de • ID 

samenlewin;: 
HET betreft hier een samenvoeging van de drie prae~adviezen, uitge~ 

bracht voor het congres van Maart 1953, over de sociale positie van de 
werkers in de intellectuele beroepen, georganiseerd door het Instituut 
voor Sociaal Onderzoek van het N ederlandse V olk, het W erkcomite 
Positie Intellectuelen en het Verbond van W etenschappelijke Onder zoe~ 
kers ~·). Geen eigenlijk boek dus, geen samenhangende studie over de posi~ 
tie der intellectuelen, maar wei een enigszins algemeen beeld, hoe de in~ 
tellectuelen zichzelf zien in onze samenleving. Daarbij kwam duidelijk naar 
voren, dat in brede kringen van intellectuelen ontevredenheid met hun 
huidige positie en vooruitzichten heerst. 

De op deze inleidingen gevolgde uitvoerige discussies zijn in het boek 
niet opgenomen. 

Het eerste prae~advies, dat van Prof. Mr. Dr. Th. Keulemans, kan als 
een voorbeeld gelden van de onvruchtbaarheid van een overwegend for~ 
mele beschouwing van een belangrijk onderwerp. De inleider vraagt zich 
a£: Is de positie van de intellectuelen een probleem? en put zich dan uit in 
definities en classificaties. De positie der intellectuelen beschouwt hij van~ 
uit de volgende gezichtspunten: 1 e. ,.uitstraling" der intellectuelen ( als 
een elite~groep) ; 2e. eervolle maatschappelijke waardering der intellec~ 
tuelen; 3e. de voldoening, die de intellectueel smaakt door zijn positie; ie. 
de materiele toestand der intellectuelen. 

Hij eindigt, na een min of meer geleerd betoog,, tenslotte met de tame~ 
lijk proza:ische wens van: 1) minder belasting, waardoor de intellectuelen 
meer gelegenheid krijgen uit te stralen; 2) betere algemene vorming, waar~ 
door de waardering zal toenemen; 3) het verdwijnen van gigantische 
werkmilieus, waardoor de intellectuelen meer tot hun recht kunnen komen; 
4) grondige financiele sanering, liefst niet in de vorm van vrij van dit en 
vrij van dat (behalve dan blijkbaar van belastingen), want daardoor zou 
een stuk verantwoordelijkheid verdwijnen. 

Een nogal magere en zeer materiele conclusie, behalve dan punt 3, dat 
een utopische, reactionnaire strekking heeft. 

Het .belangrijkste van de drie prae~adviezen is dat van Dr. Ph. J. I den~ 
burg over ,.De maatschappelijke positie der intellectuelen". Ook hier wordt 
begonnen met een omschrijving van het begrip ,.intellectueel", uitgaande 
·van drie overwegingen: a) een bepaalde geestesgesteldheid, een roeping; 
b) so dale ongelijkwaardigheid, de geleding van de maatschappij in klassen, 
standen en lagen. Daarbij wordt .,tweedeling" van Marx verworpen, en 
daarmee de betekenis van de klassenstrijd voor de maatschappelijke ont• 
wikkeling uitgeschakeld. 

De inleider wil de groep der intellectuelen niet als een klasse aanmerken . 
.,Zij staat veeleer tussen de klassen." Ook de .,standsstructuur" helpt hier 
niet. De intellectuelen .,erlangen hun plaats in de scala der lagen dus op 
grand van de door hen beklede beroepen." Zij behoren in het algemeen 

*) Uitg. van Gorcum & Comp., 1953. Ing. f 3.90, geb. f 5.25. 
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,tot de hoogste sociale laag". Tenslotte komt deze inleider dan, in het 
bijzonder vo6r statistische doeleinden, tot de volgende begripsomschrij~ 
ving: c) ,.intellectuelen zijn degenen, die beroepen bekleden, waarvoor. 
een academische of een daarmee gelijkstaande opleiding (wordt) vereist, 
of in zekere mate gebruikelijk is". 

Daarmee komen we op de begane grond, hoewel de categorie aldus 
teer wezenlijk wordt ingeperkt. 

Een voordeel is, dat deze inleider zijn onderwerp ook van de historischt 
kant benadert . 

.,De moderne intellectueel werd in de Renaissance geboren. Hij was de 
helft van een tweeling, waarvan de andere de naam ondernemer ontving." 
Ook hierbij is het interessant, dat over het ontstaan van een modern loon~ 
proletariaat zelfs niet wordt gerept. 

Gedurende de periode van overgang van feodalisme naar kapitalisme 
hebben de intellectuelen ,het geloof in de vooruitgang". Zij vormen daar
bij .,een gesloten groep met een eigen taal, een eigen denkwijze" ... 
,waaraan intussen het gewone volk geen deel had". Integendeel: ,De 
volkscultuur verkommerde. Het volksbezit aan klucht, lied en dans, van 
oude gebruiken en kunstambacht ging verloren." ,.En naast de economische 
breuk, welke het kapitalisme had veroorzaakt, bleef ons uit dit tijdvak 
een andere sociale kloof: die in de cultuur." De samenhang tussen deze 
verschijnselen wordt echter door de inleider niet opgemerkt, evenmin als 
de nieuwe cultuurelementen, die in en door de arbeidersbeweging ont
staan. 

De inleider wijst erop, dat wijziging in de econGmische, sociale en poli
tieke structuur van ons land tot een grote toename van het aantal hoofd
arbeiders heeft geleid. Dit toont hij uitvoerig met cijfers aan, door een 
vergelijking van de periodes van 1889 en 1947. Voor de intellectuele be
roepen vloeit hieruit de mogelijkheid voort van een overbezetting en ge
vaar voor werkloosheid. Als remedie daartegen worden .,manpower
onderzoekingen" en behoorlijke voorlichting aanbevolen: :,Het hoop
gevende immers, dat ons gespecialiseerde intellect van aile andere gespe
cialiseerde biologische organen onderscheidt, is, dat het door de mogelijk
heid tot zelfcritiek, de mogelijkheid tot zelfgenezing in de hand heeft." 
Een schrale troost voor hen, die bij het begin van hun studie ijverig de 
statistieken hebben bestudeerd en later blijken overbodig te zijn. Het besef, 
dat ook andere bevolkingsgroepen, en met name de arbeiders, het slacht
offer zijn van de wijziging in economische, sociale en politieke structuur 
van ons land, zodat samenwerking voor de hand zou liggen, ontbreekt 
geheel. 

Ouk het karakter van het intellect verandert, en wei in de richting van 
wat de inleider noemt het .,dienstbare" intellect, in tegenstelling tot de vrije 
beroepsuitoefening en tot de positie die de intellectueel had ten tijde van 
de Renaissance. Hij schrijft: .. In de huidige maatschappij is de vrijheid 
voor de intellectueel werkelijk een problematische aangelegenheid. Er 
wordt over gesproken, maar in feite bestaat ze nauwelijks." En hij ver
volgt: ,Van de intellectueel als ambtenaar wordt verlangd, dat hij zich 
verplaatst in de gedachtengang van de Ieiding en bij zijn adviezen haar 
politieke orientatie tot de zijne maakt." · 

Voor de intellectueel in dienst van het streven van een onderneming 
geldt dit ,gewetensconflict" in nog hogere mate . .,Men vraagt van hem een 
volledige overgave aan de - toch altijd beperkte - doeleinden, welke 
de zaak zich he eft gesteld." De inleider meent dan: .,De onafhankelijk
heid van het beperkte belang blijft nog slechts het voorrecht van de kleine 
groep, die niemand naar de ogen hoeft te zien. Hier ligt de betekenis van 
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de vrije beroepen en van de kunstenaars." Maar hij geeft daarmee wei 
blijk, zich niet te realiseren onder welke maatschappelijke druk deze 
groepen moeten Ieven en werken. 

De inleider besteedt ook aandacht aan de toenemende specialisatie der 
intellectuelen. Deze specialisatie wordt toegeschreven aan het analytische 
denken, waartegenover een synthetische aanpak is komen te staan. Het 
zou voor de hand liggen hier verband te zoeken met de grondtegenstel
ling in het kapitalisme: de tegenstelling tussen het privaat-bezit der pro
ductiemiddelen en het maatschappelijk karakter der productie. Maar de 
inleider meent: .,Het hedendaagse protest tegen de verbijzondering spruit 
voort uit het bese£, dat de levende en denkende mens nog een verder
strekkende verantwoordelijkheid hecft, dan de zorg voor het hem toe
vertrouwde deelgebied . . . In hct onbehagen om zijn specialisme schuilt 
tenslotte het kwellen van de problemen van onze cultuur-in-crisis." Wat 
ons niet veel verder brengt dan: in het onbehagen schuilt het onbehagen. 
Van een wetenschappelijke verklaring van het verschijnsel en van het 
pessimisme, dat dit bij de intellectuelen oproept, is ook hier geen sprake. 

Dit pessimisme komt ook sterk tot uitdrukkingi in de drie laatste hoofd
stukken: ,De Intellectueel verliest zijn stand", waarin o.a. staat: ,Met het 
standskarakter is bij vele intellectuelen ook het bese£ van dienst aan de 
gemeenschap veri oren gegaan". In het hoofdstuk ,Verliest de intellectueel 
ook zijn aanzien?", wijdt de inleider de achteruitgang in aanzien, behalve 
aan de correlatie ( het verband) tussen inkom en en aanzien, aan ,het ver
lies van het magische karakter van de beoefenaren der wetenschap". Hij 
Iicht dit nader toe: .,De predikant hecft nog zijn bijzondere jargon, de 
juristen de receptie van het Romeinse recht, de dokter zijn orngang met 
de machten van Ieven en dood. Zij hebben nog de autoriteit van hun func
tie. Maar het is juist het streven der moderne wetenschap om met haar 
methode van ontleding en experiment het geheim te ontsluieren." ,De 
ambtsdragers der wetenschap moesten afdalen van hun voetstuk en bleken 
maar heel gewone mensen te zijn." Merkwaardigerwijze merkt de inleider 
hierbij nog op: ,Een wijdverbreide doorwerking van de Marxistische 
maatschappijbeschouwing heeft in verwante richting doorgewerkt." 

De inleider meent echter, dat de intellectueel zich, ,beter dan vele an
dere groepen, van zulk een sociologische determinering heeft weten vrij te 
houden en zich in vele gevallen nog een plaats tussen de klassen en stan
den he eft weten te verwerven". 

Toch, meent hij, ,draagt de situatie de mogelijkheid van herstel in zich. 
Juist het verlies aan aanzien in de zin ener burgerlijke standenmaatschappij, 
juist de democratisering van het intellect, zou het aanzien en vertrouwen, 
het gezag in de maatschappij der toekomst kunnen voorbereiden." Op deze 
OP.timistische visie zou een positief slothoofdstuk over ,De roeping van 
de intelle~tueel" kunnen volgen. 

Maar: ,Het geloo£ van de intellectueel in het instrument van zijn werk: 
de rede, en in de uitkomst van zijn zoeken en streven: de vooruitgang, is 
te zeer ondermijnd," klaagt hij. En hij eindigt met zijn persoonlijk geloof 
uit te spreken in de macht ,die een oprecht beleefd en beleden christen
dom voor de regeneratie van de samenleving zou kunnen hebben." 

De veelbelovende poging van deze inleider om uit de geschiedenis te 
leren loopt dood op de miskenning van de reele drijfkrachten en wet
matigheden in de maatschappelijke ontw.ikkeling. De intellectueel. die deze 
ontwikkeling niet zien wil, troost zich met een ideaal, niet ontleend aan 
wetenschappelijke overwegingen, maar aan een onoeredeneerde zelfver
heerlijking van wat de mens zou moeten zijn. 

230 

l 

,j 



Q VER het laatste prae~advies van Dr. J. Pen .,De economische positie 
van de intellectueel" kunnen wij kort zijn. Hier is de ambtelijke ver~ 

tegenwoordiger van de ministeries van bezuiniging aan het woord. 
Hij geeft toe: .,De achteruitgang in de positie der l.ntellectuelen is een 

onderdeel van de verschuiving in het patroon van de inkomstenverdeling, 
die na de oorlog heeft plaatsgevonden." Maar, vraagt hij: .,Is nu de ge~ 
noemde achteruitgang der intellectueleninkomens van dien aard, dat van 
een noodtoestand kan worden gesproken?" En hij antwoordt: .,Naar onze 
mening is dit zeer overdreven. Daarmee zij niet ontkend, dat een aantal 
intellectude_n zich ziet geconfronteerd met voprtdurende geldzorgen." 

Aan het eind van dit prae~advies, dat de typische geest van de P.v.d.A.~ 
ambtenaar ademt, verklaart de inleider dat bij hem iedere conclusie ont~ 
breekt: .,nergens staat te lezen, of inkomens al dan niet te laag moeten 
worden geacht". En hij besluit: .,Tenslotte heeft het prae~advies willen 
waarschuwen tegen al te goedkope conclusies en overdrijvingen van op~ 
vattingen. die door het eigenbelang gemakkelijk worden gei:nspireerd, maar 
die de intellectueel heeft te mijden, voor zover hij, behalve intellectueel, 
tevens 'honnete homme' ( een eerlijk mens) wil proberen te zijn.'' 

Geen wonder, dat in de discussie dit uiterst negatieve prae~advies van 
alle zijden de slag en- moest opvangen. In plaats van olie op de golven, riep 
het ~en storm van verontwaardiging op. 

En daarin ligt wei het meest positieve resultaat van dit Congres. Er 
bestaat in deze kringen de wil tot verzet, tot streven naar verbetering van 
de eigen positie, maar ook naar structurele veranderingen in de maat~ 
schappij, waardoor het.leven en werken van de intellectueel meer inhoud 
en bevrediging zal krijgen. rlet verband met de ontwikkeling van de maat~ 
schappij in haar ondergangsperiode van imperialisme en monopolisme en 
het directe verband van de levensstandaard van de intellectuelen met die 
van de arbeiders, dringen in deze kringen nog weinig door. Dat het ver~ 
lies van de nationale zelfstandigheid en de oorlogsvoorbereiding de intel~ 
lectueel tot een willoos werktuig verlaagt en zijn maatschappelijke en 
materiele positie bedreigt, wil hij niet erkennen. Maar juist deze feiten 
moeten hem samenbrengen met andere lagen der bevolking, die onder 
dezelfde druk verkeren. Gezamenlijk kunnen zij een kracht vormen, die 
de achteruitgang en daarmede het pessimisme zal overwinnen. De Ieiding 
in dit verzet zal aan de arbeidersklasse, als het meest strijdbare dee!, toe
vallen. Maar in dit verbond van arbeiders en middengroepen kunnen ook 
de intellectuelen een zeer belangrijke rol vervullen, indien zij zich bewust 
worden van de wetmatigheden, die de maatschappelijke ontwikkeling 
beheersen. 

Dit bewustzijn komt in de prae~adviezen nog niet tot uiting en nam in 
de discussie evenmin duidelijke vormen aan. Toch leveren, met name het 
tweede prae~advies en in meerdere mate de. discussie, aanwijzingen, dat 
het vertrouwen, ook van de intellectuelen, in de huidige maatschappelijke 
ontwikkeling is ondermijnd. 

Dit zal hun de overtuiging moeten geven, dat de uitweg bestaat in een 
bondgenootschap van de arbeiders met de intellectuelen en andere' midden~ 
~roepen. Op die grondslag is een nationaal eenheidsfront mogelijk tegen de 
oorlog, voor vrede en vooruitgang. Het Congres heeft reeds doen zien, 
dat er voor de intellectuelen geen andere mogelijkheid is om hun positie 
te verbeteren en perspectieven voor een scheppende werkzaamheid in de 
toekomst te openen. 

S. J. RUTGERS. 
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Ret Snrinaamse 
,,Foetoe-boi" 

blad 

Sranankondre, dierie kondre, 
Joe wie lobie nomroe wan ... 

(Surinaams land, dierbaar lana, 
van jou houden wij het meest) 

£EN van de methoden die de imperialisten gebruiken om onderdrukte 
volken te belemmeren in hun strijd voor nationale onafhankelijkheid, 

is de poging om de taal van deze volken te liquideren of althans in haar 
ontwikkeling te remmen. Het Russische tsarisme trachtte de Polen, Li
tauers, GeorgUirs en Esten hun taal te ontnemen en de Turken deden -het
zelfde met de door hen onderdrukte Balkan-volken. Evenwel zonder succes. 

Het Nederlandse imperialisme is in Indonesie en Suriname niet anders te 
werk gegaan. 

Dezer dagen ontvingen wij het Surinaamse blad ,Foetoe-boi", Ietterlijk: 
,Bode", dat zich ten doe! stelt de strijd aan te binden voor de gelijkgerech
tigdheid van de Surinaamse taal. 

In het nummer van October 1953 staat een zeer lezenswaardig artikel 
van J. Sedney. Hierin komt de schrijver op tegen de ten achterstelling 
van zijn moedertaal, zoals duidelijk blijkt uit de volgende passages: 

,Er is in Suriname een tijd geweest, dat het eenvoudig niet paste om 
Surinaams te spreken. Als beschaafd mens hoorde dat nu eenmaal niet; 
men behoorde Nederlands te spreken. Dat onbeschaafde taaltje was mis
schien wei geschikt voor gebruik door de lagere volksklasse op de markt 
of op straat, maar verder 'moet men er niet mee komen. 

Het werd zelfs als een heel verstandige daad beschouwd wanneer ouders, 
bij de opvoeding, hun kinderen zover mogelijk van deze taai afhielden. Het 
'Algemeen beschaafd' Nederlands moest de taal zijn, waarin de Surinaamse 
bevolking werd opgevoed. Het onderwijs werd uitsluitend in deze taal ge
geven en het gebruik van het Surinaams was ten strengste verboden. Zowel 
van de zijde van de overheid als van dat deel van de stadsbevolking 'dat door 
het Westen was aangeraakt', werden maatregelen genomen om 't Surinaams 
in zijn groei te besnoeien en er het odium op te laden van een onbeschaafd 
barbaars taaltje~ Deze acties maakten dee! uit van een cultuurpolitiek, 
die erop gericht Was om alles wat aan de bevolking van Suriname eigen 
was, te verdringen." 

Over de doelstellingen van een groep Surinaamse studenten in Neder
land, die zich in 1950 verenigden onder d:e naam ,Wie Eegie Sanie" (Ons 
eigen goed), zegt de schrijver: 

,Het is een ongelukkige omstandigheid, dat de verhoudingen in Suriname 
zo liggen, dat degene die een pleidooi wil houden voor het behoud en de 
veredeling van een Surinaamse cultuur, dit aileen met succes kan doen, 
indien hij een radicale ommekeer van de cultuurpolitiek van de overheid 
voorstaat." 

De tot nu toe gevoerde politiek, z~t de schrijver, is er een geweest die 
ten doe! heeft gehad de Nederlandse cultuur ten koste van de eigen cul
tuur aan de Surinamers op te dringen. 

Thans is er een Surinaamse grammatica en een Surinaams idioom ge
schreven, terwijl er jonge Surinaamse kunstenaars zijn, die in hun moeder
taal schrijven en dichten. Een Nederlandse student schreef een proefschrift 

232 



~·· 

over de structuur van de Surinaarnse taal, terwijl er nog een proefschrift 
werd geschreven over de invloed van bet Engels op bet Surinaarns. 

De schrijver gaat in op enige argumenten van hen, die menen dat bet 
Surinaams een minderwaardige taal is, en zegt aan het slot: 

,Wat 'Wie Eegie Sanie' wil, is het bestaan van een Surinaarnse taal 
verdedigen, de bruikbaarheid daarvan aantonen en voor deze taal een 
grotere waardering opeisen _dan zij tot nu toe ·bij de overheid en de aan
hangers van de Groot-Nederlandse gedachte heeft mogen genieten. ,Wie 
Eegie Sanie' pretendeert niet, op te treden voor het Surinaamse volk of 
narnens een bepaald deel van het volk. In dit stadium is het 't werk van 
een studenten-groepering, die meent geconfronteerd te zijn met, wat zij 
noemen wil, een culturele misdaad! 

Zij gelooft evenwel, dat zij in dit tijdsgewricht een symptoom is van bet 
verzet, dat in de brede lagen van de Surinaamse bevolking begint op te 
komen tegen de overwaardering van de normen van de vroegere koloniale 
heersers! Van dit verzet wil zij een duidelijke en stellige formulering pro
beren te geven. En omdat dit verzet geboren is uit de culturele noden van 
ons volk, is zijn taalstreven niet ingegeven door taal-chauvinisme, maar 
ontstaan uit de behoefte van bet Surinaamse volk om te verstaan en ver
staan te worden!" 

Het Novembernummer brengt critiek op het feit, dat Surinaamse kin
derboeken door een Nederlander worden geschreven in plaats van een 
Surinamer. Het toont aan, dat de Surinaamse volkskinderen de dupe zijn 
geworden van een onderwijsmethode op een onnatuurlijke grondslag. Het 
Jaat zien dat Surinaamse kinderen in hun ontwikkeling belemmerd worden 
omdat zij steeds genoodzaakt zijn te lezen in een voor llen vreemde, moei
lijke taal. 

In bet Maartnummer (1953) wordt in bet Surinaarns, in enkele een
voudige woorden, karneraad Stalin herdacht. ,Niet aileen Rusland, maar 
de hele wereld heeft een groot man verloren, begiftigd met een verstand 
zoals weinigen op aarde dat gehad hebben." Het herinnert eraan; hoe 
Stalin vele malen werd opgesloten of naar Siberie verbannen. ,Vandaag 
draagt bet Russische volk Stalin op handen en de hele wereld kijkt naar 
Stalin, de ene groep met een zuur gezicht en boos, de andere lachend en 
vol blijdschap." 

Het blad brengt verder Surinaarnse gedichten, verllalen en taalstudies, 
die wij bel~ in bet Surinaams niet kunnen lezen. 

Moge bet blad voortgaan op de goede weg om de Surinamers mobiel te 
maken voor het behoud en verstevigen van hun eigen cultuur en daarmee 
een bijdrage te leveren in de strijd voor Suriname's zelfstandigheid. 

R. v. D. 

RECTIFICATm 

De vierde alinea van boven, op pag. 128 in bet Maart-nummer van P. en 
C. (,De leer van Stalin- rijke bron van inspiratie"), had na de drie eer
ste alinea's op pag. 129 moeten komen. De redactie biedt de lezers haar 
verontschuldigingen aan voor .eventuele misvattingen, die door deze fout 
ontstaan zijn. 
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Documenten 

Verbindert vesti;:in.: van 
Amerikaause oorlor:sbases 

Nederlanders, het gaat om Uw leven! 

HONDERDDUIZENDEN in het land hebben met schrik en verontwaar-
diging !{ennis genomen van de mededeling van minister Staf over het 

plan om een Amerikaanse oorlogsbasis in ons land te vestigen. Daar
mede is deze dreiging, waartegen de Communistische Partij van Nederland 
tientallen malen mondeling en schriftelijk gewaarschuwd heeft, bevestigd. 

Middels dit plan pogen de Amerikanen een eerste stap te doen van de on
zichtbare, economische bezetting naar de zichtbare militaire bezetting van 
ons land. 

NEDERLANDERS, 
Er zijn momenten in het Ieven der 

volkeren, dat beslissingen moeten 
worden genomen en dat afwachten 
ernstige gevolgen heeft. 

Neemt daarom thans het besluit 
U ten heftigste te verzetten tegen 
de legering van vreemde troepen op 
ons grondgebied. Want dit betekent 
een daarmee gepaard gaande aan
tasting van de democratische rech
ten, omdat de bezettingstroepen 
zullen eisen dat die rechten worden 
ondergeschllit gemaakt aan hun be
langen. Wat dat inhoudt, weten wij 
door de practijken van McCarthy .. 

Denkt aan de afschuwlijke moord 
op de Rosenbergs. Denkt aan de 
barbaarse gevangenzetting van hun 
kinderen. 

Herinnert U het feit van de over
val op een Amsterdamse taxichauf
feur door de Amerikaanse soldaten, 
die hier niet voor het Nederlandse 
gerecht mochten worden gebra.cht. 

De Amerikanen zouden bier niet 
als gasten, maar als Herrenvolk ko
men. 

LANDGENOTEN, 
Amerikaanse troepen in ons land 

betekent echter nog vee] meer! 
Het betekent, dat een eventuele 

oorlog ook op de ruggen en hoofden 
van ons volk wordt uitgevochten! 

Weet daarenboven dat de vernie
tigende gevolgen van de oorlog in 
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de huidige tijd, bij de tegeDJWoordige 
stand der vernietigingswapens ·met 
hun verschrikkelijke uitwerking, 
niet te overzien zijn. 

Daarom roept het Dagelijks Be
stuur der CPN het Nederlandse volk 
op: 

Verdedigt uw Ieven, dat van uw 
kinderen en familie! 

Verdedigt de veiligheid van ons 
land! 

Protesteert tegen dit anti-natio
nale plan, dat terloops werd mede
gedeeld op de valreep van het ver
trekkende vliegtuig naar Amerika 
door minister Staf. 

LANDGENOTEN, 
WEEST NIET ONVERSCillLLIG 

Reeds eenma.al in de geschiedenis 
van ons vaderland waarschuwde on
ze Partij u voor grote en dreigende 
gevaren. Het was in de jaren 1936 
tot 1940 dat wij herhaaldelijk en inet • 
klem op het dreigende fascistische 
gevaar aan onze Oostelijke grenzen 
wezen. 

De toenmalige minister-president, 
Colijn, daarentegen zeide tot het 
Nederlandse volk: ,Gaat rustig sla.. 
pen!" 

Toen echter in de nacht van de 
tiende Mei 1940 het oorlogsgeweld 
slapend Nederland overviel, werden 
de illusies van hen, die in Colijn hun 
vertrouwen hadden gesteld, wreed 
verstoord. 
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Thans verklaarde op zijn beurt 
minister-president Drees in de Eer
ste Kamer: Gij zult geen last heb
ben van de Amerikaanse bezetting! 

NEDERLANDERS! 

· Leert uit de ervaring. De lessen 
waren duur genoeg. Slaat thans de 
waarschuwingen niet in de wind, tot 
g.rote schade van u zelf, uw familie 
en uw volk. 

Strijdt tegen die krachten die de 
Amerikaanse oorlogspolitiek in ons 
land doorvoeren. Dat is in het bij
zonder de reactionnaire minister 
Staf en de KVP-minister Luns, de 
man die door Romme op het mi
nisterie van Buitenlandse Zaken 
werd gemanoeuvreerd. 

STRIJDT VOOR UW LEVEN, 
STRIJDT VOOR UW LEVENSPEIL 

Terwijl gij U zorgen maakt over 
de prijsstijgingen, over de huurver
hoging, over de onvoldoende 5 pet, 
dreigt door de vestiging van Ame
rikaanse oorlogsbases opnieuw ver
hoging van de lasten die uw levens
peil verder zullen aantasten. 

De Amerikaanse troepen moeten 
gehuisvest worden, moeten be
schermd worden door verdedigings
werken, die geld kosten. Dat moet 
door u worden betaald. 

Maar reeds thans is uw levenspeil 
te laag, helbben vele mensen geen 
eigen waning en zijn er onvoldoende 
scholen voor uw kinderen. 

Daaraan is de politiek van de re
gering-Romme--Drees schuldig, die 
er voortdurend op uit is, de situatie 
te verscherpen. 

Ret was de Nederlandse regering 
die als eerste aan de vooravond van 
de Conferentie van Berlijn, lret 
EDG-verdrag door de Eerste Ka
mer liet aannemen. Op het moment 
dat het fascistische regime in Span
je, ondersteund door Amerika, bru
taler dan ooit de kop opsteekt, is 
het de N ede.rlandse regering die 
haar gezantschap te Madrid tot am
bassade gaat verheffen als een 
openlijk blijk van grotere waarde
ring voor dit regime. 

Thans is op de conferentie van 
Berlijn bewezen, dat er in plaats 
van een EDG-verdrag, dat het oor
logsgevaar dichterbij brengt, een 
stelsel van collectieve veiligheid in 
Europa kan worden ingesteld. 

Dit voorstel van de mmister van 
Buitenlandse Zaken der Sowjet
Unie, Molotow, biedt Europa de 
kans om het gevaar van oorlog op 

· te heffen. 
Nu, dat onderhandelingen en op

lossingen mogelijk zijh en de weg 
naar de vrede betreden kan worden, 
als de wil daartoe aanwezig is, komt 
de mededeling dat Amerikaanse 
troepen in ons land :llUllen komen. 

EENDRACHTIG VERZET KAN 
DE GEV AREN VOORKOMEN 

De Amerikanen lwnden het in De
nemarken en Noorwegen niet ge
daan krijgen om oorlogsbases op te 
richten. De eensgezinde weerstand 
van die volkeren was te groot. Een 
groot aandeel in dat verzet hadden 
de sociaal-democraten van die Ian
den. 

Nederlandse sociaal-democraten, 
volgt het voorbeeld van Uw Noorse 
en Deense geestverwanten. Protes
teert in uw organisaties, zoals de 
Partij van de Arbeid en het NVV, 
tegen de plannen van Staf en Luns! 

001\IMUNISTEN, 
Het Dagelijks Bestuur van de 

Partij roept U op alle krachten in 
te spannen om de strijd tegen de 
vreemde overheersers te voeren en 
de gevaren die ons land bedreigen 
af te wenden; Herdenkt in die geest 
de Februari-staking! 

Toont U de eervolle tradities van 
onze Partij in het verleden waardig! 

Put vertrouwen uit de juistheid 
van het inzicht van onze Partij. 

Doordringt het Nederlandse volk 
van het grate gevaar dat het be
dreigt, maar doordringt het tevens 
van het vertrouwen dat door actie
ve strijd, door eenheid van actie, ai
le gevaren voorlwmen kunnen wor
den! 

Wekt alle Nederlanders op zich 
van hun verantwoordelijkheid be
wust te zijn, opdat Nederland en zijn 
volk niet het slachtoffer wordt van 
de Am:erikaanse agressieve politiek. 

Het kan en moet verhinderd wor
den. 

Nederlanders, vecht voor Ieven en 
veiligheid. 

Geen buitenlandse soldaat in de 
Nederlandse staat. 

RET DAGELIJKS BESTUUR 
der C.P.N. 

(20 Febr. 1954) 
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OproPp aan de kiezers 
Mannen en vrouwen 

van het Nederlandse werkende volk, 

WIJ doen hierbij een beroep op U om bij de verkiezingen voor de Pro
vinciale Staten op 21 April a.s. Uw stem uit te brengen op de can

didatenlijsten van de Communistische Partij van Nederland. 
Wij veroorloven ons dit te doen, omdat onze partij bewezen heeft, dat 

zij altijd en overal op de bres staat voor Uw belangen. Zij komt op voor 
Uw inkomen en Uw sociale voorzieningen en ook voor de verdediging van 
de democratische volksrechten en de beveiliging van ons land tegen oor
logsgevaar. 

DE Communistische Partij is, in 
tegenstelling tot de Christelijke 

partijen en de PvdA, van mening, 
dat de arbeiders niet mogen berus
ten in hun !age levenspeil. Zij moe
ten in de bedrijven en in de vak
verenigingen de eenheid van actie 
tot stand brengen, in de eerste 
plaats tussen socialisten en commu
nisten, NVV-ers en EVC-ers. De 
communisten gaan daarbij aan de 
kop. 

Deze eenheid van actie stelde de 
arbeiders in staat in verscheidene be
drijven en op sociaal gebied belang. 
rijke verbeteringen te bereiken. 

Zo moest, na een dag staken, de 
Scheepswerf Wilton te Rotterdam 
het winstaandeel der arbeiders van 
120 tot 155 uur verhogen. Daardoor 
ontving over 1953 elke arlbeider ge. 
middeld 35 gulden meer, hetgeen 
voor de 6.000 arbeiders een bedrag 
van 210.000 gulden uitmaakt. 

In navolging hiervan bereikten de 
arbeiders bij de NDSM te Amster
dam een verhoging van 30 uur 
winst-aandeel en ontving iedere ar
beider gemiddeld 30 gulden meer, 
hetgeen in het totaal een bedrag van 
135.000 gulden betekent. 

Na drie maanden actie in allerlei 
vorm, werd in het begin van No
vember 1953 voor circa 2500 arbei
ders in de strocartonindustrie een 
loonsverhoging van f 7,11 per week 
bereikt me.t terugwerkende kracht 
vanaf 1 September. De strocarton
arbeiders verkregen hierdoor in to
taal een vergroting van hun inko
men met 924.300 gulden per jaar. 
Een verlenging van de werkweek 
van 45 op 48 uur werd door hen af_ 
geslagen. 

Bij de kolenwerkers werd, na een 
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actie in November drie gulden 
loonsverhoging per week bereikt 
voor 6.000 man. Verder, gratis 
werkkleding en betere voorwaarden 
bij ziekte en ongeval. 

In de kunstmestfaJbrieken te 
Vlaardingen, Pernis en Kraailingse 
Veer werd na een korte stakings
actie een voor 1600 arbeiders drei
gende Ioonsverlaging van f 1,65 per 
week en een tariefsverslechtering 
afgeslagen. 

De schoonmaaksters voerden in 
November 1953 een stakingsactie. 
Als gevolg daarvan werd het uur
loon van 72 tot 82 cent verhoogd. 
In Amsterdam verkregen d'aardoor 
circa 2.000 vrouwen bij een gemid
deld aantal werkuren van 20 per 
week, een loonsverhoging van twee 
gulden. Tevens werd bereikt dat 
naast de vacantieweek, zes snipper
dagen worden verstrekt. 

In de Noord-Oostpolder poogden 
de ondernemers, gedurende de win
termaanden de circa 1.000 bouwvak
arbeiders ook op Zaterdag te Iaten 
werken, waardoor, gezien de afstand 
van hun woonplaatsen, hun Zon
dagsrust bedreigd werd. 

De betrokken arbeiders weiger
den eensgezind deze winterwerktijd. 
regeling te aanvaarden. Gedurende 
de wintermaanuen werd door hen 
op Zaterdag niet gewerkt. 

Door een, op initiatief van de 
communisten en met steun van de 
communistische gemeenteraadsle
den gevoerde, eensgezinde strijd, be
reikte het Rotterdamse tramperso
neel f 3.45 per week loonsverhoging 
en werd de continu-toeslag voor het 
gehele gemeentepersoneel met een 
gulden verhoogd. 

Het Haagse trampersoneel be-



reikte een verhoging van de conti
nu-toeslag van circa f 3.10 per 
week. 

Na een langdurige actie bereik
ten de bouwvakarbeiders in Octo
ber jl, dat de uurlonen van de bin
dende loonregeling met 3 cent voor 
de 1e en 2e gemeenteklas en met 4 
cent voor de 3e, 4e en 5e gemeente
k:las tussentijds werden verhoogd 

Van de ambtenaren werd door het 
optreden van de communisten in 
parlement en vakbeweging een 
groat aantal van de ongeveer 
100.000 z.g. arbeidscontractanten in 
vaste dienst aangesteld. 

Dit zijn dan nog maar enkele 
voorbeelden uit een aantal belang. 
rijke bedrijven. 

OOK voor de sociale rechten tra
den de communistische vakver

enigingsmannen met succes op. 
Bij de invoering van de Werkloos. 

heidswet voor de bouwarbeiders 
werden dezen door de Bedrijfsver
eniging van de ondernemers en de 
Uniebondsbesturen f 1.20 per week 
op hun uitkering tekort gedaan. 

Na het uitlokken van een gerech
telijke uitspraak werd de bedrijfs
vereniging verplicht deze f 1,20 
voor aile bestaande en toekomstige 
-uitkeringen bij werkloosheid uit te 
keren. 

Aannemende dat de 141.400 bouw
vakarbeiders in ons land gemiddeld 
vier weken per jaar werkloos zijn, 
betekent dit voor hen een financieel 
resultaat van 678.720 gulden per 
jaar. 

Toen wij in Januari j.l, door een 
felle koude werden overvallen, kwa
men de communistische raadsleden 
en Kamerleden onmiddellijk in ac
tie, waardoor in een zeer groat aan
tal gemeenten een verdubbeling van 
de kolentoeslag of meer voor de so
ciaal .gesteunden verworven werd. 

Nadat de communistische Kamer
fractie hierop had aangedrongen, 
moest de regering deze verhoging 
ook aan de door het Rijk gesteunde 
rampslachtoffers, werklozen e.a. 
toekennen. 

Toen in het begin van 1953 de 
werkloosheid snel toenam, organi
seerden de communisten overal 
werklozenacties en ondersteunden 
zij een Jandelijke werklozendemon
stratie van de EVC op 1 Februari in 
Den Haag. Mede onder druk daar-

van moest de regering een werk
gelegenheidsprogram ten uitvoer 
leggen, waardoor vele werklozen 
van de straat kwamen. 

DE communisten strijden volhar. 
dend voor een ingrijpende belas

tingverlaging. Door het optreden 
van de communistische Kamerfrac· 
ties werden van de reg'ering verbe. 
teringen in de wet op de verlaging 
van loon- en inkomstenbelasting 
verkregen. Hierdoor kregen hon
derdduizenden werkers belasting. 
verlaging. 

Voor de middenstanders, boeren 
en tuinders bereikten de communis
ten, dat de vrijstelling van bedrijfs
winstbelasting · op in hun lbedrijf ge
investeerde winst vanaf een bedrag 
van 3.000 gulden geldt, ofschoon mi
nister Van de Kieft deze aanvanke
lijk vanaf 10.000 gulden wilde Iaten 
geld en. 

In samenwerking met de belang
hebbenden in de sigarenindustrie 
wisten de communisten te bereilten, 
dat in 1952 de accijns op sigaren en 
senorita's belangrijk werd verlaagd. 
Hierdoor konden honderden sigaren. 
makers weer aan bet werk gaan. 

Dank zij bet volhardend optreden 
van de communisten in de Tweede 
Kamer en in de organisatie der 
IJselmeervissers werd een, door de 
regering beraamde verslechtering 
van het levenspeil der IJselmc~er. 

vissers (i.z. de maaswijdte) voor
komen. 

De weeldebelasting werd in 1951 
tot vele goederen uitgestrekt, wat 
tot schade van de binnenlandse af
zet leidde. Aileen de communisten 
waren er toen tegen. Aan hun vol- · 
hardende strijd was het mede te 
da.nken, dat de regering de in 1951 
ingevoerde verhogingen weer onge. 
daan heeft gemaakt. 

De communisten stonden in de 
Kamer voortdurend op de bres voor 
verhoging van de salarissen van on
derwijzers en leraren; mede daar
door is tenslotte een verhoging tot 
stand gekomen. 

Zeer dringend noodzakelljk is 
thans voor aile zelfstandigen van 

· stand en land een ingrijpende ver
laging van de omzetbelasting en de 
heffing daarvan aan de bron. Hier
voor ijvert de Communistische Par. 
tij. 
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VOOR de slachtoffers van de wa
tersnood eisten de communisten 

volledige vergoeding van de schade, 
tot aan 100.000 gulden. Nadat de 
regering hierop aanvankelijk niet 
wilde ingaan (en de meerderheid 
van de Tweede Kamer volgde haar 
hierin), moest zij later toch voor een 
zeer belangrijk dee! aan deze eis te
gemoetkomen. De communisten zet
ten hun strijd voor de belangen van 
de ran1pslachtoffers voort en ijveren 
tegelijkertijd voor een doelmatige 
beveiliging van Nederland tegen het 

. water. 

SINDS jaar en dag komen de 
communisten op voor de ver

vanging van de nooduitkering voor 
Ouden van Dagen door een defini
tieve regeling. 

Deze dient a II e Ouden van Da
gen voor bijsteun door Armenzorg 
te vrijwaren en hun een wettelijk 
recht te geven op staatspensioen. 
In afwachting daarvan, werd door 
het optreden van de communisten 
in de Tweede Kamer bereikt, dat 
met ingang van 1 Januari 1954 het 
bedrag aan eigen inkomsten, dat 
vrij is van aftrek, van 100 op 200 
gulden is verhoogd. 

IN het gehele land worden op 
initiatief van de communisten ac

ties gevoerd tot vermindering van 
de huurverhoging in de nieuwbouw 
en voor beter onderhoud van de wo
ningen door de eigenaars. 

In Amsterdam werd ten gevolge 
hiervan voor 1342 woningen de 
huurverhoging teruggebracht van 
17 tot 10 procent. Gemiddeld be
droeg de verlaging 50 cent per 
week. Dit betekent een voordeel van 
38.000 gulden per jaar voor deze 
huurders. In talrijke andere ge
meenten zijn ook zulke acties gaan
de en door verscheidene daarvan 
werden er reeds successen bereikt. 

De communisten strijden in het 
algemeeli voor een belangrijke ver
snelling van de woningbouw tot 
75.000 woningen per jaar. Zij eisen 
krotopruinling, niet slechts de be
lofte tot krotopruiming die de PvdA 
bij iedere verkiezing doet, doch 
daadwerkelijke vervanging van de 
krotten door nieuwe woningen te
gen dragelijke huur. 
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OVERAL waar communisten in 
de Provinciale Staten zitting 

hebben, zijn zij steeds opgekomen 
voor de belangen, tot de kleinste 
toe, van de werkende mensen, voor
al waar het het platteland betreft. 

Vele successen werden. ook hier 
bereikt. 

De communisten zullen daarmee 
doorgaan en zij zullen ook hun ge
wicht in de schaal leggen om die 
Gedeputeerden te helpen kiezen, die 
bereid zijn het werkende volk te 
dienen, de reactie terug te dringen 
en een beter provinciaal bestuur te 
verzekeren. 

Dit is het werk der communisten, 
dat door de reactionnaire pers en 
radio stelselmatig wordt doodge
zwegen. 

De beknopte. samenvatting hier
van onderwerpen wij thans aan het 
oordeel der kiezers. 

Hoe sterker zij de positie van de 
Communistische Partij zullen rna
ken. des te groter zullen de resul
taten worden. 

DE Communistische Partij heeft 
zich met kracht tegen de huidi

ge huurverhoging verzet. Toen ech
ter bleek dat de meerderheid van de 
Tweede .Kamer daartoe zou beslui
ten, eiste de Communistische Ka
merfractie een algemeen bindende 
looncompensatie van zes procent, 
zoals ook door het N.V.V. en de 
E.V.C. was verlangd. 

De ondernemers en de confessio
nele vakverenigingsbesturen wilden 
echter niet verder gaan dan vijf 
procent. 

Het P.v.d.A.- en het N.V.V.-be
stuur bulden daarvoor .. Wei stem
den de Kamerleden uit deze bestu
ren voor een verhoging van hun 
e i g e n salarissen van 40%, met 
een jaar terugwerkende kracht, 
waardoor zij een extra-bedrag van 
2800 gulden ineens ontvingen. 

Ook de minister-salarissen werden 
door hen van 24.000 tot 30.000 gul
den per jaar verhoogd. 

De arbeiders echter werden niets 
beter van hun 5%, want deze werd 
onmiddellijk door de huurverhoging 
en de prijsstijgingen opgeslokt. 
-Evenals de arbeiders zien gepen
sionneerden en kleine zelfstandigen 
hun bestaanszekerheid bedreigd 
door steeds verdere prijsstijgingen, 
veroorzaakt door de onbegrensde 



winsthonger van de grote concerns! 
Thans is een nieuwe loonsverhoging 

noodzakelijk, om de koopkracbt van 
de werkende mensen op peil te hou
den. En daarnaast moet er een prijs
stop komen, zoals Suurboff die, 
naast de communisten, heeft voor
gesteld toen bij nog tweede voorzit
ter was van het N.V.V. - doch die 
hij weigert in te voeren nu hij mi
nister is. 

WERKENDE MANNEN, 
VROUWEN EN JONGEREN! 

Het zou de meeste ondernemers 
gemakkelijk vallen om loonsverho
ging te betalen zonder deze in de 
prijzen door te berekenen. 

Zij maakten immers in de afgelo
pen jaren ongekende winsten, drie
a viermaal zoveei als in 1946-'47! 

Inplaats daarvan willen zij bet Ie
venspeil der arbeiders nog verder 
omlaag drukken en de arbeiders te
gen elkaar opzetten. 

Zij willen hen dwingen allerlei 
Amerikaanse jaag-systemen te aan
vaarden. 

Zij willen de vakverenigingsrech
ten beknotten door de in vrije ver
kiezingen verkozen bedrijfskernen 
door ondernemingsraden te vervan
gen, die een werktuig zijn in han
den der ondern:emers. 

Dat is het doel van de aanval, die 
het grote kapitaal thans tegen de 
arbeidersklasse richt. 

Hierbij gaat de KVP, de partij van 
de zwarte I'eactie, de partij van 
Romme, aan de kop! 

Het zal er .bij de komende ver
kiezingen in de eerste plaats om 
gaan deze aanval terug te slaan en 
Romme een nederlaag toe te bren
gen. 

D
AARVOOR kan men geen ver
trouwen stellen in de PvdA-lei

ders, zoals Drees, Vermeer c.s. De
zen bebben zich voortdurend aan de 
eisen van Romme onderworpen. 

' Toen de kiezers bij de Tweede 
Kamer-verkiezingen van '52 de 
PvdA drie zetels winst bezorgden, 
maakte deze daarvan geen ge bruik 
om de zwarte reactie terug te drin
gen. Romme's KVP behield, on
danks verlies, zes ministerszetels, 
terwijl de PvdA van zes op vijf te
rug ging. Volgens Romme's wens 

gaven zij de grote ondernemers aan
zienlijke belastingverlaging, zij lie
ten zijn minister Witte zijn gang 
gaan bij het overmatig opslaan van 
de buren, zij hielpen het bijzonder 
onderwijs bevoordelen en lieten het 
Humanistisch Verbond jammerlijk 
in de steek, ten gunste van de cle
ricale be'invloeding van bet Ieger. 

Nadat Romme een felle aanval op 
de PvdA gedaan had, capituleerde 
zij en aanvaardde, tot grote veront
waardiging van' het Nederlandse 
volk, de afschaffing van de bevrij
dingsdag, de vijfde Mei. 

Intussen richten zij al hun in
spanning op bet in stand bouden 
van de verdeeldheid tussen de ar
beiders, door een ongebreidelde an
ti-communistische ophitsing. Deson
danks zijn wij getuigen van het ver
heugende verschijnsel, dat steeds 
meer socialisten met de communis
ten en andere goede Nederlanders 
de strijd hebben aangebonden voor 
het behoud van de vijfde Mei. 

NEDERLANDERS! 

Dit is het beslissende kenmerk 
van de buidige ontwikkeling in ons 
land: de groei van de eenheid van 
actie. 

Eenheid van actie is de weg om 
Romme terug te slaan en aile. ar
beiders en werkers te verzamelen 
in een anti-kapitalistiscb blok. 

Eenheid van actie is de voorwaar
de voor de verzameling van aile 
vredelievende en vooruitstrevende 
N ederlanders. 

Eenheid van actie is de weg naar 
een nieuwe coalitie-regering, waar
in voor Romme geen plaats zal zijn! 

DIT is in bet bijzonder noodzake-
lijk met het oog op de bedrei

ging van de werkgelegenheid door 
de verslechtering van de economi
sche toestand in de kapitalistische 
Ianden, vooral in Amerika. 

Ingrijpende maatregelen zijn ge
boden, om werkend Nederland te 
beschermen tegen de uitwerking 
van de nieuwe economische crisis 
aldttar. Verhoging van de koop
kracht en uitbreiding van de han
del met bet Costen is een eerste 
vereiste. 

De CPN ondersteunt hierbij ten 
voile bet program van crisisbestrij
ding van de Eivc. 
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AI deze maatregelen zullen echter 
slechts-beperkte uitwerking hebben, 
zolang ons land blijft kreunen on
der de zware oorlogsuitgaven, die 
ons door Amerika zijn opgedrongen. 

Bestaanszekerheid en voorspoed 
zijn onverenigbaar met het volgen 
van de Amerikaanse oorlogspolitiek, 
met de berbewapening der Duitse 
nazi's door middel van de EDG, met 
de uitbreiding van bet militaire ap
paraat, met de verdere knecbting 
van ons land door vestiging van 
Amerikaanse . militaire bases en be
zettingstroepen. 

Deze brengen geen veiligbeid, 
docb zetten de deur wijd open voor 
een nieuwe agressie door de West
duitse Nazi's - met als gevolg: een 
derde wereldoorlog, waarbij Neder
land de schietschijf zou zijn voor 
atoomwapens. 

Daarom roepen de communisten 
op tot onvermoeide strijd tegen de 
EDG, totdat deze van de baan zal 
zijn. 

Bestaanszekerheid en voorspoed 
zijn slecbts mogelijk, als de EDG
plannen worden vervangen door een 
verdrag van collectieve veiligbeid 
van gebeel Europa, van West en 
Oost, zoals dat door de Sowjet-Unie 
in Berlijn werd voorgesteld. 

Dat is bet onderpand voor 'n 
duurzame vrede. Aan die vrede wer
ken de communisten in de gebele 
wereld met steeds zicbtbaarder suc
ces. 

Door bun strijd, aan bet boofd 
van de millioenenkoppige vredelie
vende volksmassa's in Oost en West, 
is bet plan van Amerika tot bet ont
ketenen van de wereldoorlog in 1954 
verijdeld. De Amerikaanse multi-

( 6 Maart 1954). 
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millionairs en ·oorlogsaansticbters 
zijn gedwongim straks in Geneve 
niet. alleen met de Sowjet-Unie, 
maar ook met bet volksdemocrati
scbe China aan de onderhandelings
tafel plaats te nemen. 

KIEZERS! 

Versterkt om al deze redenen de 
positie van de Communistiscbe Par
tij van Nederland op 21 April a.s. 

Voor boger loon en een prijsstop! 

Voor verlaging van de belastin
gen! 

Voor verzelmrlng van de werk-
gelegenheid! 

Voor 75.000 woningen per jaar. 

Voor recht op staatspensioen! 

Voor een beter provinciaal be-
stuur! 

Voor herstel van de nationale 
zelfstandigheid! 

Voor de 5e Mei! 

V oor collectieve velligheid en 
vrede! 

Tegen de E.D.G.! 

Elke stem op de Communistische 
lijst is een slag tegen Romme en 
een uitspraak voor de eenheid van 
actie! 

DAAROM: 

Kiest ·communis ten! 

DE COMMUNISTISCHE PARTIJ 
VAN NEDERLAND. 
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9de JAARGANG (Nieuwe reeks} No. 5 

Politiela 
en Cultuur 

MEl 1954 

Maandblad gewijd aan de theorie _ en practijk van het marxisme·leninisme 
onder leiding van het Partijbestuur der C.P.N. 

OM DE VIJFDE MEl 

HET is een kenmerk van een volk, dat werkelijk volk, d.w.z. 
natie is, dat het getuigt_van: zijn gemeenschappelijk lotgeval 

in grote ~gedenkdagen. · 
In die gedenkdagen openbaren zich de beste eigen tradities als 

uitingen van nationaal zelfbewustzijn, die alle deelgenoten in het 
volksbestaan herinneren aan gedeelde vreugden of gedeeld leed. 
Zulke hoogtepunten van nationaal leven hebben de hoedanig
heid, dat zij in staat zijn de diep snijdende sociale en economische 
verschillen, ja belangenstrijd en politieke conflicten binnen de 
natie voor een ogenblik te overbruggen en aile patriotten, van 
welken huize ook, te verenigen in het merkwaardig saamhorig
heidsgevoel, waarin zij elkaar als kinderen en dragers van een 
historie herkennen. 

Aile patriottefi. Want men ihoeft ook in Nederland het · feit, 
dat er hoge ogenbLitkk.en van nationaal bewustzijn en nationale 
saamhorigheid bestaan, niet ·te idealiseren of te vervalsen tot het 
vlekkeloos beeld van honde:rdprocentige vaderlandsliefde in de 
boezem V·an elik. lid der volksgemeensohap. 

Patriottisme uit zich niet in allen gelijk. Ret gaat in ons geval 
edhter niet over gradaties van dit versohijnsel. Er zijn, 66k te 
onzent, in ihet verloop van onze geschiedenis behalve uitingen 
van opgeschroefd en gelegenheidspatriottisme, talrijke bewijzen 
geweest van onvaderlands denken en onvaderlands ihandelen. 
Zij waren steeds begeleidingsversohijnselen van crisis-perioden 
en .g1ngen onver-anderlijk uit van de klasse, die voor haar verval 
of onuitstelbare neergang .stond. De Zevenstuiversmannen, die 
Geuzen en Protestanten verrieden, de pro-Spaa:nse _elementen in 
de Nati:onale Opstand, de winstjagers die in oorlogstijd wapens 
en sdhepen aan de vijand venkochten, corrupte diplomaten en 
diplomatenknecihten, die staatsstukken en -geheimen aan de 
meestbiedende buitenlander versjaoherden, verwoede Oranje
regenten die heurtelings met behulp v·an Engels geld of Pruisi
sche huurlingen ihun binnenlandse tegenstanders trachtten neer 
te slaan en ook e€m keer neersloegen, militairen en avonturiers 
die zioh dienstbaar maakten aan Napoleon - zij staan in de 
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gesohiedenisboekjes veelal op de juiste wijze ,gebrandmerkt. Wat 
nog geschreven moet wo11den is de gesdhiedenis van de N eder
landse grote boumgeoisie m de 'moderne' tijd, de ,geschiedenis 
van het imperialisme, dat behalve de onderdrukkin:g van de 
nationale vrijlb.eid van ·andere rv:olkeren tevens de historie is van 
het vastklinken der nationale ·belan:gen aan economis~he wereld
monopolies, die vanuit verseihillende windstreken lokten en nog 
Iokken en die ons land beurtelings of tegelijk in het kielzog van 
het Enge1se pond, de Duit&e mark en de Amerilkaanse dollar 
hebben getrokken. 

De gesohiedenis van het nationaal 1bewustzijn in Nederland, 
zoals dit latent in de massa van het Nederlandse volk leeft en 
zal blijven Ieven, snijdt dwars door de officiEHe politiek van onze 
veelsoortige burgerlijke regeringen iheen, ook: waar deze vader
landse leuzen aanhieven. Dit bewustzijn kon sluimeren in de 
jaren van s~ijnbare vrede en vrij passief blijven in zijn reacties 
op internationale gebeurtenissen. Maar waar die ,gebeurtenissen 
di'amatiscih werden, waar de vraag naar het behoud der natie 
op het spel- kwam te staan, wer;d het actief. Daar kreeg het 
nationaal gevoel zo hev~g en beslissend de overhand, dat de 
officiele regeringen er voor moesten bukken en ihun koers daar
naar bepalen. 

Dit is in ons land het geval1geweest bij de instelling en viering 
van de Vijfde Mei. Er is geen twijfel aan, of alle goede rpatriotten 
beleefden de instelHng van deze dag als feestmoment van de 
natie. De een; omdat hij er lb.et herstel in zag van een oude 
toestand; de ander, omdat die dag hem de uitdrukking leek van 
een ophanden vernieuwing. Maar voor de een als de ander stond 
het nationale karakter van die hevrij:dingsdag vast: een onver
vreemdbaar gebeuren, een ogenblik in het volksbestaan, dat tot 
in lengte van dagen diende te worden he:r;daciht, omdat land en 
volk hier waren gered voor de nationale verriieti:gi:ng, a.Uhans 
voor de volledtge afstomping en slavernij, die een overwinning 
van het Duitse fascisme voor Nederland zou ihebben mee
gebracht. 

Die overtuiging leefde bij de massa van Nederlanders onver
deeld. De 5e Mei werd een traditie, binnen de kortste tijd, zoals 
de herdenking van die andere grootse nationale dag, de 25e 
Februari, al een onuitroeibare traditie is bij hen, die de strijd om 
nationale handhaving en gerechtigheid heldhaftig, vastberaden 
en barmhartig hadden gevoerd en gesteund. Dat feit ligt vast ver
ankerd in onze jongste geschiedenis en in het bewustzijn van het 
Nederlandse volk. 

En z;ieihier. Nog geen tien jaar zijn er verlopen sinds de capi
tulatie van het Duits-fascistiscihe terreul'arpparaat, of men begint 
van ihogel1hand de basis van de Vijfde Mei te ondergraven in de 
hoop, dat de :dag zelf, het monument, wel in elkaar zal :zJakken en 
spoedtg als roemloze ru'ine aandacht noch 1gedaohten van deze 
natie meer zal opeisen. 

Wat is ihier ver.anderd? 
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Het imperialisme is met de val van Hitler-Duitsland niet uit 
de were}d verdwenen. Hitler heeft erfgenamen en zij zetten zijri 
maohtsstrijd voort. De erfgenamen .zijn het wel niet eens over 
die strijd, en naar:m.ate de tijd opsohiet, worden zij het al minder 
eens over de te ,gebru1ken metlhodes. Maar in een orpzicht zijn zij 
het, naar de historische wet van lhet imperialisme, eens: ihierin 
n.l., dat elk 01preciht nationaal1gevoel, laat .staan iedere nationale 
beweging, een ,st<ruikeLblo:k is op :hun weg naar onbelemmerd.e 
heerscharppij over de vo1keren. 

Het kapitalisme had de eigenschap, dat het in de dagen van zijn 
inheems verval als cultuurdood began te werken. Het imperia
lisme, dat door Lenin is omschreven als het hoogste, gewapende 
en parasitaire stadium van het kapitalisme, brengt niet slechts 
de burgerlijke cultuur radicaal om hals, maar kan zijn heer
schappij aHeen vestigen, wanneer het opruimt met elk spoor van 
nationale traditie en nationale zelfstandigheid, omdat voor het 
imperialisme aHe volken, gekleurde en blanke, exploitatie-object 
geworden zijn. Het imperialisme zou eenvoudig aHe nationali
teiten en rassen in een monsterachtige kookpot wiHen storten, 
om er zijn kannibaalse geeuwhonger - lees: zijn hanger naar 
maximumwinst - mee te voldoen. 

Wij allen weten, wat el"' aan de hand is. Het Hitlerfascisme is 
een gruwelijk voorspel geweest van het wegvagen van alle gren
zen - niet slechts de geografische. Het huidige imperialisme, het 
sterkst geconcentreerd in de monopoliekringen van Amerika, 
heeft dit soort politiek sinds 1945 met fanatisme overgenomen 
en zijn zwakkere, door de oorlog uitgeputte broeders dit fana
tisme van bewapening, alzijdige inmenging, economische dwang 
en nationale ontvoogding overal ter wereld menen te mogen en 
te kunnen opdringen. 

Het is daarbij zelfs zo ver gegaan, dat het als laatste hulptroep 
de militair verslagen fascistenmacht in een deel van Duitsland 
- het grootste deel - met steun van de grotere en kleinere 
vazallen, waaronder Nederland, weer opricht: eerst economisch, 
daarna -in de vorm van omvangrijke oorlogscomplotten, die 
NATO en EDG heten- ook militair. 

Hier nu ligt de grootste misrekening, de fout die wel eens 
dodelijk kon blijken. 

Het Amerikaanse imperialisme ontmoet op zijn weg naar de 
verwerkelijking van zijn wereldcomplot een reeks van hinder
nissen, die het tot woede, tot woeste manoeuvres en halsbrekende 
brutaliteiten brengen. · 

Het ontmoet, op wereldschaal, het vreedzame blok, waarvan 
de Sowjet-Unie en de Volksrepubliek China de twee hecht ver
honden hoekschansen vormen- bolwerken van vrede in Europa 
en Azie. ~ 

Het ontmoet de onweerstaanbare economische groei van het 
vredesblok, die met toenemende sne1heid leidt tot de desertie 
van Amerika's hondgenoten, waaraan zelfs het karakter van 
directe vijandschap v·aak niet meer VTeemd is - ormdat de 
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zwa:kke imperiaiisten liever zaken doen met de Sowjet-Unie, 
Ohina en !hun vrienden dan ziah in Amerikaanse oorlogsa:vontu
ren te versohroeien. 

Het ontmoet bovenal de weerzin en :Q.et verzet der afzonderlijke 
volksmassa's, dat groeit naarmate de Amerikaanse inmengings
en uitplunderingsmethode ruwer, doorzichtiger en dreigender 
wordt. 

Dit verzet heeft zijn eerste volwaardige gezicht getoond in de 
Europese beweging tegen het EDG, d.w.z. tegen het herstel van 
het Duitse nazisme; maar het neemt bovendien in elk land nog 
een nationaal gezicht aan. 

In Nederland is dit gezicht de felle gevoelsstri.jd rondom het 
voortbestaan van de V?jfde Mei. 

De Nederlandse regering, behorende tot de kleinere fanatici, 
die achter de zegekar van Amerika het beloofde imperialistische 
paradijs denken te kunnen binnenhuppelen, heeft inderdaad alles 
op haren en snaren gezet om de bevolking van dit land rijp te 
maken voor de algehele aanvaarding van een herstelde Wehr
macht. Het heeft geen zin hier in details te treden over de syste
matische afbraak van de burgerlijke democratie en het parlemen
taire stelsel, over het verwaarlozen en sluiten van eregraven, het 
verbieden van anti-fascistische demonstraties en leuzen, samen
gaande met het stoffelijk vermurwen van de werkende massa's 
en de buitensporige verrijking van de bezitters. Waar het hier op 
aan komt, is dit: dat de Nederlandse regeerders, in hun Ameri
kaans-geaarde hanger naar de maximumwinst, over volksver
tegenwoordiging en volk heen met het buitenlandse imperialisme 
samenzweren, om de nederlaa:g der Nazi's zo snel mogelijk 
ongedaan te maken, ·aorlogsmisdadigers hun satanische wandaden 
te vergeven en vrij te laten, ons leger onder buitenlandse, voor
namelijk nazi-1generaals in Amerikaanse dienst te plaatsen en 
Amerika tenslotte vaste voet te verJenen op ons ,grondgebied 
door het aanbieden van luchtbases en atoombomdumps, opdat 
het zijn doel, o'Verdrachtelijk en 1n feite, sneller bereike. 

De ,geestelijke" keerz?jde van deze met barbaarse concreetheid 
uitgevoerde wensen der hoofd-imperialisten bestaat in de nood
zaak, elk teken van nationale eigenheid, souvereiniteit en daar
mee de hele symboliek van de anti-fascistische overwinning en 
de herwonnen vrijheid weg te vagen. 

Tot deze symboliek, die elk Nederlands patriot om zijn diepe 
ernst en waarheid gevoelt als een ding, dat men hem nu juist niet 
ontroven moet, behoort, behalve de roemrijke datum van de 25e 
Februari, de verlossende dag van de Vijfde Mei. 

Van }aar tot j aar heeft men kunnen zien, ihoe het officieel 
geweten ten aanzien van de viering dezer ,gedenkdagen ~slechter 
werd. Hoe de officialiteit verschraa1de en in een sc:himmige 
buiJging voor het verzet en de met ,zoveel offers hetaa1de be
vrijding ontawdde. Hoe onze overheden bloemen bij monumen
ten en graven legden, met een nauwelijks ve11bo'I'gen wrevel en 
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redevoeringen afstaken zonder een sprank v•an ,geestdrift of 
sympathie. Ook dat is een gesohiedenis op zidhzelf in onze ge
sohiedenis, waarvan de goede tijdgenoot..patriot de zin niet heeft 
misverstaan. 

De Vij:fide Mei moet van zijn luister worden be·roofd. Het moet 
een tdag wonden, die men eerst heeft willen wegmoffelen onder 
o11anjewimpels en het geschetter van militaire parades, d.w.z. 
onder feestbetoon, waaraan 2lich maar een bepaald volksdeel 
o.mhoog .trekt. 

Toen men die datum zelf niet kon wegdringen, heeft men van 
bo<venaf een andere tactiek gevo1gd. Men heeft de dag van 5 Mei 
willen kleineren en ihonen, door ihaar viering facultatief te 
stellen. Vraag eens een Fransman, of ihij de 14e Juli, een Engels
man of hij Guy Fawkes-<dag, een Sowjetburger of hij de 7e 
November, een Ameriaman of hij de 4e Juli tot ,facultatieve 
fees:tdag" zou willen zien vernede11d. Zij zouden de v·raag niet 
eens begrijpen. Die data zijn in hun bewustzijn opgenomen, 
omdat zij met het wei en wee der natie beslissend venbonden zijn. 

Het heeft er veel van, of de verbeeldingskracht van onze 
Nederlandse imperialisten, die als het om tasthare waaxden .gaat 
berei:d zijn de evenaar -honidendmaal om te zeilen, ten aanzien 
van de nationale, geestelijke tradities van ons vo1k niet verder 
reikt dan de afstand tussen voordeur en zeker gemak, waar men 
dingen die men kwijt wil zijn rustig kan wegspoelen. 

De Vijfde Mei moet als bevrijdingsdatUJm worden ,versnip
perd", de snippers kan men dan door de wind, liefst die 'o/elke 
vanover de Atlantisohe Oceaan aanwaait, Iaten uiteen blazen. 

Die manoeuvre blijkt er een te zijn van algehele anti-nationale 
yerb1inding, van anti-nationale ihaat bij onze regeerders tegen 
de levende symboliek der vo1kstradities en zij wordt ook als 
wdanig door het N ederlandse volk ge<voel:d en gezien. 

De schandelijke parlementszitting van 3 Februari j.l., waarbij 
een Kamermeerderhei:d onder krokodillentranen de op 5 Mei 
1945 herwonnen vrijheid verheerlijkte, om vervolgens voor de 
ontluistering van de nationale herdenkingsdag te stemmen of 
zelfs v66r de stemming huichelachtig weg te sluipen, heeft in 
het hele land verbazing en verontwaardiging gewekt. 

De verontwaardigde reacties kiwamen nu eens niet uitsluitend 
van voormalige verzetsstrijders, van oud-politieke gevangenen, 
van de nabestaanden der gwallenen of van de politieke groepe
ri.ngen en personen in en buiten het parlement, die de nationale 
waaroi~eid bij uiteenlopende opvattingen nog .gemeenschappe
lijk iho01g houden. 

Reeds lang hadden degenen, voor wie de 5e Mei onmogelijk 
een zinleclig gebaar, maar hezinning op een .groat nationaal 
gebeuren betekent, hun onrust en achteroooht Iaten blijken 
jegens het wegmanipuleren van onze bevrijdingsdag ter wille 
van de mooie ogen der herstelde nazi..,generaals. 

Kunstenaars en intellectuelen hadden de hoofden al bijeen-
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gestoken, zoals •zij dat tijdens bezetting en ver.zet hadden gedaan. 
Men kent de uitermate belangrijke en .strijdibare uitbarsting van 
!hun opgekropte gekTenktheid: negen literaire en culturele tijd
sc:hriften wierpen limn materiele en intellectuele mankraoht 
tesamen in een boekwerk, dat door hen met bijtende ironie 
,N ationale Snipperdwg" betiteld wel'd, en waarin meer dan 60 
geestelijke representanten van ons volk aan het woord komen, 
om ieder op zijn wijze te 1getuigen van de onvervangbaarheid 
en ihet unieke nationale karakter van de Vij£de Mei. 

Een vloed van protest tegen het officiele regeringsbesluit 
began te rij.zen. In de Kamerzitting van de 3e Februari j.l., (een 
datum, die even beruciht dient te wo11den in onze geschiedenis 
als de 13e September 1787, waarop de toen officiele regenten de 
Pruisische t·roepen binnen lhaalden om de Patriotse beweging 
neer te slaan) - op die 3e Februari 1954 dan, waarin men de 
deuren voor Pruisen no1g eens wi1de open zetten, verkregen 
inderdaad des zes communisten ,geen enkele stem mee voor hun 
motie, om de 5e Mei tenminste als half-vrije dag voor de wer
kende bevoliking te :handhaven. Des te meer verkregen zij er 
buiten de Kamer. Des te duidelijker bleek :het bestaan ¥an echt 
nationaal gevoel en nationale eenheid 1nzake de 5 Mei-viering 
in grate lagen van het volk. 

Dit artilkel is .geen kroniek van gebeurtenissen, maar wij 
zou:den de Nederlandse bevolking te kort doen, als wij bijvoor
beeld niet met trots vermeldden, ihoe Twentse arbeiders al 
meteen na de Kamerzitti,ng voornoemd de handen ineensloegen 
om fabriekscomite's te vormen, die de viering van de 5e Mei 
moesten voorbereiden. Hoe het personeel van grote bedriJven als 
Werkspoor, de Amsterdamse werven, de Wester Suiker Raffi
naderij, van Zaall1Se levensmiddelenbedrijven, gevolgd door de 
werkers .in alle mogelijke plaatsen, v·aak in samenwel1king met 
hun directies, :zich voor de viering van de 5e Mei uitspraiken. 
Hoe N.V.V.-bla:den opriepen tot.deze viering, evenals de ,Nieuwe 
Koers" der P.v.d.A.-jongeren. Hoe Friese onderwijzers tijdens 
ihun jaarvergadering op hanidlhaving van deze nationale gedenk
dag aandrongen. Hoe de ibeweging oversloeg op talrijke .gemeen
te-instellingen in ons land, die van de lhoofdstad voorop. Hoe 
reeds in de voorbereiding van de Februari-iherden!king een golf 
van protest tegen de ontwaaroing van de 5e Mei tot uiting kwwm. 
Hoe ·gemeentebesturen, die als het Rotterdwmse, eerst voor het 
wegmoffelen van de bevrijdingsdag waren geweest, da:n!k zij het 
gezamenlijk optreden van somm:iJge fracties gedwongen werden 
bakzeil te halen, en hoe anderen van meet af aan de v:iering v·an 
de 5e Mei als een reeds natuurlijik geworden zaaik afkondigden. 
Hoe Ret Parool zich in een scherp arti:kel tegen de schennis van 
de feestdag 1keerde en bekend maakte dat het op 5 Mei niet zal 
verschijnen en al zijn medewerkers, van loopjongen tot hoofd
redacteur, vrijaf .geven. 

In al deze feiten, wier aantal men naar be1ieven kan uitbrei
den, weerspiegelt zicih een onweerlegbare wer:kelijkheid: de 
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regering, die haast !had om Nederland ontvankelijk te maken 
voor het overboard gooien van zijn jongste, maar waardevolste 
tradities, staat in "dit opziaht moederziel en :beschamend aileen. 
De gevoelloosheid, de slaafsheid aan de grote broeder-imperialist 
van overzee, waarmee zij s1ndsdien doonging de levende a:nti
fascistische sentimenten van ons volk te kirenken, hebben de 
ikloof tussen de huidige regentenbelangen en de nationale Neder
landse belangen slecihts verwijd. Of denkt men in Den Haag dat 
het stichten van een ambassade bij de phalangist Franco, het 
inhalen van Amerikaanse luohttroepen, waardoor men ons regel
recht ·i:n de frontlijn ,gooit en zich een scherpe nota van de 
Sowjet-Unie op de hals haalde, het minachten van de algehele 
stemming in Nederland en Europa .tegen al wat Duitse herbe
wapening en ,eerherstel" van Duitse aartsmisdadiJgers verlangt, 
ihaar sympat!hieker maken in de ogen van ,goede patriotten? 

De Vij:fide Mei is een bezit van de Nederlandse natie, en .geen 
regeringspatent, dat men naar believen okan uitreiken of 'in
trekken. 

Nederlandse tradities zijn gegroeid en wortelen in de lotgeval
len van deze natie, en niet in het welbeihagen of de tegenzin 
v·an een toevalltg ka:binet. 

Ret spelen en sjacheren met deze tradities wreekt zich niet aan 
het volk, maar aan hen, die het wezen van de nationale souverei
niteit miskennen. Want die souvereiniteit ligt in h e t v o l k 
zelf, in het volksgeweten, d.w.z._de eenvoudige maar onuitroei
bare sentimenten van de Nederlanders ten aanzien van hun ge
boortegrond en geschiedenis. Over die souvereiniteit kan men 
terwille van een tijdelijke politiek - de politiek ·van een handvol 
machthebbers- niet heen lopen. 

Napoleon III vei'Ibood het zingen van de Marseillaise, omdat zij 
de herinnering hoog ihie1d aa:n de ,grote Franse Revolutie; Hitler 
en Mussolini ,venboden" het socialisme, zoals Bismarck en .de 
Tsaar het voor hen deden en zoals McCartfu.y in onze dagen het 
progressieve denken ,verbiedt". 

Om de herinneriJng aan de 5e Mei, de val van het Duitse 
nazi.dom en de herwonnen vrijherdskansen in Nederland, zij het 
maar met de snippertactiek v;an onze Haagse krentenwegers te 
,vei'Ibieden", is meer nod:iJg dan aile Bismarcks, Hitlers en 
McCarthy's kunnen opbrengen. Zij zouden da·arvoor d~ .geschie
denis in de hand moeten iheb:ben. 

Maar ,het is bekend, dat niet de toevallige regeerders, doch de 
blijvende volksmassa's de geschiedenis maken; en zij leren in toe
nemenda mate, deze in de hand te hebben. De Vijfde Mei is de 
uitkomst van een door Nederlanders op Ieven en dood gevoerde 
volksstrijd., Het Nederlandse volk beseft dat, het hecht aan zijn 
lijden en overwinning, en om die reden aan de dag die het de 
vrede bracht, onuitwisbare betekenis. 

Dat is het nationale geziaht, dat Nederland vertoont in de 
strijd te.gen het E.D.G., lees: :de Duitse iherbewapening, lees: de 
Amerikaanse dwangvoogdij over ons land. 
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Wie wil regeren, moet maar de voliksmassa's luisteren. In Ian
den als Engeland, Fmnkrijik en Italie is dat luisteren reeds 
begonnen, en ihet zal aandaahtiger worden, naarmate de ver
tegenwoordigers van die volken in de parlementen en daarbuiten 
luider getutgen van de oorlogsafkeer, die ihun kiezers hezielt. 

In het Nederlandse parlement laten, naast de vertegenwoordi
gers van enkele ,andere 1groepen, in de eerste plaats communisten 
de stem van het nationale geweten ihoren. Want het is de voor
hoede van het volk, de arbeidersklasse, die spreekt door de mond 
van ihaar ikeurtroep - dezelfde keurtroep, waarvan Stalin op 
het XIXe Congres der C.P.S.U. vel"klaarde, dat zij lhet vaandel 
van de nationale eer en de nationale vrijiheid opraapt en omhoog 
heft overal waar de bourgeoisie ihet in de modder laat vallen. 

Tegenover de totale uitverkoop van het nationale fatsoen en 
de nationale tradities door de regeerders van Nederland - al 
gescihiedt dat dan half-beselhaamd, huichelacihtig, wrevelig en 
met onbeihagen- staat ihet heledtgd bewustzijn van de Neder
landers, die merken dat er in de hogere ,regionen met ihun beste 
gevoelens wol"dt gespot. 

De beweging rondom het behoud van de Vijfde Mei is het 
eerste lenteteken van nationale zelfbezinning, die niet meer met 
zich laat spotten, maar die met de arbeidersklasse, de communis
ten voorop, wil verdedigen wat men haar aan eigen levende his
torische erfenis wenst te ontfutselen. Dat ligt in het wezen der 
dingen, zoals zij zich thans in de internationale en nationale sfeer 
ontwikke len. 

Bij de strijd tegen Spanje en de strijd tegen Ftrankrijk heeft 
zicfu de sfrijd tegen ihet fascistische Duitsland 1gevoegd, die wij 
zelf hebben ,gevoerd en waaraan de iherinnering ons hondend 
maal zwaarder in de ziel Ltgt. 

De ,gesahiedenis van die strijd en haar zegevierende herden
king is reeds ihet erfdeel van ihen, die haar ihebben ,gemaaikt en 
tot een goed einde ihebben ihelpen brengen: de massa van ihet 
Neder1andse volk. En als in aile dingen is ihet ons volk, dat 
beslist, en dat reeds tegen het gepacteer der Tegering met het 
herrezen Moffenjanihagel ibeslist heeft: v66r het behoud :van de 
Vijfde Mei. 

THEUN DE VRIES. 
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De strijd voor de dagelijkse 

he Iangen 

DE negende verjaardag van de nationale bevrijding is een 
· ,geschikte ,gelegenheid een blik terug te werpen op de 
sociaal-economiSC'he ontwikkeling in de a:flgelopen negen jaren. 
Men vindt dan, door alle feiten en gebeUTtenissen heen, twee 
duidelijk a:flgebakende lijnen van sociaal-economisdhe politiek. 
De ene lijn nam consequent de belangen ¥an de arbeidersklasse 
tot uitgangspunt in alle vraagstukken: van kernverldezingen af 
tot en met het Scihuman-Plan toe. De andere lijn had als uit
gangspunt: . de verdedtging van de bestaande imperialistische 
,orde", hetgeen, in deze periode van versch~rpte a1gemene 
crisis van het imperialistische ste1sel als zodantg, neer kwam op: 
iherstel en uitbreiding van het kapitalistisohe productieapparaat 
ten beihoeve van maximale winsten, :herstel van de oude tkolo
niale uitbuiting in Indonesie, actieve medewerldng aan de 
onderwerptng van ons land en zijn uitplundering ten behoeve 
van de voorbereiding van een imperialistisdhe oorlog tegen de 
landen, waar de 'arbeidersklasse en de brede •vo1ksmassa's zicth 
¥an het juk van lhet tmperialisme thebben 1bevrijd. En om dit 
alles te bereiken was een aantasting van de democratische 
recthten en de uitschakeling van de zelfstand:Lge iklasse-organisa
t.ies der a11beidersklasse noodzakelijk. 

Natuurlijk zullen de reohtse bestuurders van P.v.d.A. en N.V.V. 
niet :gaarne erkennen, dat het bovenstaande de werkelijke in
houd van hun politietk was en nog is. Zij hebben zich steeds be
diend van een overvloedige en met alle publiciteitsmiddelen 
uitgedragen demago:gie. Men behoeft eciJ.ter slechts naar · de 
feiten .te kijken, zoals die zich na negen jaar aan ons 'V'Oordoen, 
om te zien dat bovenstaande omschrijving van hun arbeiders
vijandige politiel< juist is. 

Nemen we bijvoorbeeld ihet vraagstuk: voo de positie der 
arbeidersorganisaties na de tweede were1doo!I'log. Direct na de 
bevrijding werd het vraagstUJk van de ,erkenning" der vako:nga
nisaties actueel. Op welke voorwaarde kon de Eenheidsvak
centrale, die uit het eenheidsstreven der ·arbeiders gedurende de 
oorlogsjaren was voortgekomen, e11kenning verkrij,gen van de 
zijde der regering? Dit bleek uit een brief van de toenmalige 
minister-president Schermerhorn van 18 Juli 1945. Hierin werd 
o.m. rgezegd: 

.,Onder de huidige omstandigheden zullen zij (de vakorganisaties 
- W.S.) echter, willen zij aan de onderhandelingen deelnemen, moe
ten aanvaarden, · dat tenslotte de Rijksbemiddelaars beslissen. En dat 
zij zich ook bij de besl!ssing neerleggen." 

Voor de e:rikenning door de regering werd v:an de E.V.C. dUJS 
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verlangd, dat zij afstand deed van het stakin:gswapen, dat zij 
haar positie als zelfstandige onganisatie ter ve:vdediging van de 
klassehelangen der arbeiders zou hebben prijsgegeven. 

De regeringsvoorwaaroe, die door de · Eenheidsvakcentrale 
wend a:tlgewezen, werd daarentegen door de leidingen van de 
- in de Raad van Vakcentralen samenwerkende - andere 
V.akcentrales aanvaa:vd. Zij dekten dan ook in de na-oorl01gse 
jaren de politiek van de regering, die de politie!k van de grate 
ondernemers was. 

De opeenvolgenide regeringen handihaa£den door middel van 
het College v·an z .. g. Rijksbemiddelaars de lonen (met deze be
perking, dat de strijd van de arbeidersklasse verscheidene keren 
concessies wist af te dwingen die niet in het ,plan" waren 
opgenomen). De prijzen wel'den echter al spoedig meer en meer 
aan de zelfstan!dige prijsvaststelling door de monopolies over
gelaten. Het 1g~vo1g was een geraffineerde en grootscheepse 
aanval op de arbeidersldasse en op de andere groepen van de 
werkende bevo1king, die in een achteruitgang van hun positie 
en in fabelaclht:iJge winsten voor de :grote o:ridernemers tot uiting 
klwam. Dit moest zelfs door de leiding van de P.v.d.A. worden 
toegegeven. Zij schreef in 1952 in haar plan ,De weg naar 
Vrijtheid" op bladz. 27, dat de bezitters ,door blijvende loon
beheersing bij sterke ontwikkeling van de productiviteit, voor 

' rond 10 milliard aan nieuwe invester.ingen in thet bedrijfsleven" 
verkregen. Dit bedrag is nag te laag •geschat en moet sindsdien 
nog met enkele milliarden van de afgelopen twee jaar woroen 
aangevuld. In hetzelfde lboek wordt toegegeven, dat de koop
kracht der lonen met ruim 11 % is rgedaald. 

Met alle ikracht lhebben de N.V.V.-bestuurders de loon- en 
prijspolitiek van regering en ondernemers verdedigd. Zij deden 
dit o.a. met 1gebruikmaking rvan de leugenaclhtige bewering, dat 
loonsverhoging geen zin ,zou ihebben, omdat de prijzen dan toch 
weer evenveel zouden stijgen. Zij leidden de aandactht af met 
lawaaierige ,,anti-duurte-congressen" en beloften van prijsdalin
,gen. Als de strijd voor loonsverthoging tegen lhun wil tach uit
brak, zoals meermalen lhet .geval was, mobiliseemen zij de 
staatsmaclht tegen de sta:kers en onganisee:vden actief de onder
ikruiperij. 

Een van de met!hoden ter vergroting van de winsten was de 
door ondernemers en regering gepropageeDde verhoging ·van 
de arbeidsproductiviteit door nieuwe loonsystemen, die leid
den tot opjagen van het arbe:i!dstempo. De bestuurders van het 
N.V.V. verleenden thieraan ihun voile medewerildng. Over de 
gevolgen van dit soort productiviteitsverhoging werd gesproken 
door prof. dr. Witteveen op een 27 Maart j.l. 1gehouden landdag 
van economen. Hij toonde aan, dat de na-oorlogse stijging van 
de productiviteit per arbeider tot nu toe niet theeft geleid tot 
een daling voan de prijzen, maar tot een vergroti:rug van de 
winsten voor de ondernemers. Hij berekende een kostenstijging 
van 18 % in de periode van 1938 tot 1952. De groo1fu:andelsprijzeD · 
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gi.n.gen in dezelfde periode eahter met 35 Ofo omhoog, zodat de 
winsten belangTijk zijn toegenomen, zei ihij. 

Zielhier enige resultaten van de sociaal-economische politiek 
der reahts-sociaal-democratisdhe leiders van P.v.d.A. en N.V.V. 
Op talrijke andere gebieden namen zij posities in, die ihet prijs
geven van de belangen van de a11beidersklasse en de verdediging 
van de politiek van ihet grootkapitaal hetekenden. We den!ken 
aan ihet aanvaarden van de Marshall-politiek van onderwerping 
aan de 1,\merikaanse imperialistisc;he koers, aan ihet feitelijk 
mogelijk maken van de koloniale ,politionele acties", aan het 
verdedigen van de zg. economisdhe integratie en de E.D.G., die 
de herbewapening en de hegemonie van ihet Duitse op revanche 
beluste imperialisme inhouden en niet alleen de belangen van 
de al'beiders, maar zelfs het leven van ons gehele volk in gevaar 
brengen. Dit alles is het gevolg van een politiek van klassen
samenwerking, d.w.z. van :klassenonderwerping in de tijd van 
het ondergaande imperialisme. 

Juist de omstandig'heden in deze tijd van herdenking der 
bevrijding vragen een zelfstandige politiek van de arbeiders
bewegi:ng, teneinde ihet hoofd te ik:unnen bieden aan de proble
men die voor haar verrijzen. Het schijnt een nieuwe mode te zijn 
geworden in de Verenigde Staten om te doen ,also£ de economi
sche crisis er niet is. Men denkt blijkbaar met de in de 
psyohol01gie befaamde Coue, die ihierin bestaat dat men zichzelf 
voortdurend moet suggereren dat men niet werkelijk ziek is, 
de economiscihe crisis te kunnen bedotten. In Nederland wordt 
hieraan door enkele ,voorliohters" bral:tf meegedaan. Van tijd 
tot tijd versdhijnen er echter ikleine beriohtjes in de pers, die 
een tipje van lhet roo~gordijn der publiciteit oplichten en de 
werkelijke ve11houdingen laten zien. Zo verklaarde Walter P. 
Reuther, voorzitter van een der twee 1grote vakcentrales in de 
Verenigde Staten, de C.I.O., vo1gens een berichtje in De Tijd 
Vian 10 ApPil j.l., ,dat Amerika zich midden in een economisohe 
teruggang bevindt en dat er thans 5 millioen werklozen in de 
Verenigde Staten zijn". De officii:!le statistieken geven voor de 
maand Maart no1g een aantal van 3. 725.000 werklozen. Zelfs 
Reuther moet :deze in twijfel trekken. Ook zijn cijfers zijn 
ecihter niet volledig. De mHlioenen ,gedeeltelijk werklozen zijn 
er niet 1geheel in opgenomen. Hoe ,betrouwbaar" de Ameri
kaanse statistiscihe cijfers zijn toonde de Amerik.aanse corres
pondent van het Financii:He Dagblad kort 1geleden nog aan. Hij 
verte1de, dat deze cijfers niet berusten op tellingen, maar op 
sohattingen, die berusten op tellingen in enkele districten, wel!ke 
dan met een bepaald getal wo!'den vermenigvuldigd om zodoen
de het cijfer voor ihet gehele land te ve,rkrijgen. Toen men nu 
voor enige tijd deze methode eens een beetje :herzag had men 
opeens 700.000 werklozen er bij ... 

De Amerikaanse crisis is een feit en zij zal niet nalaten !haar 
invloed op de West-Europe>se landen, waaronder ons land, te 
doen ,gevoelen. In Engeland maakt men tzich hierover reeds 
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grr-ote w11gen, !ZOals bleek uit het economisch overzicht van de 
Britse regering, dat dezer dagen verscheen en dat opgemaakt 
is door de le~ders van het Britse ministerie van Financien. 

De Nederlandse ondernemers maken zich ook reeds ~gereed om 
hun uitweg aan te geven. De ervaring bij voorgaande c·rises op
.gedaan ~toont aan, dat de bezittende klasse de gevolgen v,an de 
crisis altijd orp de arbeidende klasse afwentelt. En daarvoor treft 
zij ook nu reeds :geruime tijd haar voorbereidingen. We beihoe
ven maar te denken aan ihet rumoer. om de verklaring van de 
werkgerverso11ganisaties in de ihelft van ihet vorige jaar orver de 
invoering van de ,zogenaamde ,vrije loonvorming" en aan de 
motie Romme, die nog steeds als een ·stok achter de deur worot 
geihandhaafd. Het feit, dat die stok nog niet is opgeiheven, be
wijst op ziohzelf al dat aan de vervulling van zijn wensen ijverig 
wordt gewellkt. Wij weten dit ibovendien zeker, omdat wij op de 
hoo,gte zijn van een ,streng vertrouwelijk" voocrlopig rapport van 
het Sociaal Werk,gevers Verbond, gedateerd 20 Maart j.l., waarin 
een toekomstig loonbeleid is uit·gewerkt in de geest van de 
mo.tie-Romme. 

Vo1gens dit ·rapport is ihet noclig, dat ihet 1gezag van het be
drijfsleven 1bij de loonpolitiek in de plaats treedt van dat van 
de Overheid. Dat wil in ronde Nederlandse woo:vden zeggen, dat 
de ondernemers volledig de vrije hand willen ihebben bij het 
vaststellen van de lonen en andere arbeidsvoorwaarden per 
bedrijfstak. Zij zeg1gen in dit rapport ook, dat de lonen moeten 
worden ,bepaald door de stand van de werkigelegenheid. Met 
andere woorden: dat de ihoogte van ihet loon afhankelijk moet 
zijn van de stand van de we.I'IldooSheid. De werkgervers willen 
ve:vder een Loonraad in de plaats van ihet College van Rijks
bemiddelaars, met in die raad natuurlijk een overwegende in
vloed van de ondernemers en hun knechten. Zij zijn er ook 
,v66r" om eens te onderzoeken of het ontvangen van een hoger 
loon dan door bo,vengenoemde loonraad zal worden gedicteerd, 
niet strafbaar moet worden gesteld ... 

Zo willen de ondernemers de ,gevolgen van een verslechtering 
van de toestand, die zij voorzien, opvangen. 

Dat werpt ecihter een !andere vraag op, n.l.: Wat stelt de 
arbeidersbeweging, en met name de vakbeweging, als oplossing 
voor, tegenover deze ontwikkeling ·en tegenover de plannen, die 
door de reactie worden gekoesterd? Bestaan er van die zijde 
denkbeelden hoe de werkende bevolking van ons land te be
schermen tegen deze .gevaren, die haar bedreigen? 

Er bestaan twee dikke boeken, waarvan de schrijvers zeg1gen, 
dat daarin de11gelijke denkbee1den zijn neergelegd. Het ene hoek 
heet ,De weg naar Vrijheid". Het is het ,socialistiscih perspec
tief" van de P.v.d.A. Waarschijnlijk heeft 'geen enkele arbeider 
het ooit 'gelezen. Moeht er echter todh ooit eens een ,geweest zijn 
en heeft ihij na lang .zoeken gevonden, wat er over een zo belang
rijk en voor ihem beslissend vraagstuk als ihet loonwaagstuk 
wordt 1gezegd, dan las ihij lhet volgende: 
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,Het hanteren ·van de looonpolitiek, in de zin van ihogere of 
1agere beloning, al naarmfite er tekorten of orvervloeden aan 
bepaalde soorten arbeids<kracJhten ibestaan, ,zal wei een nood
zakelijk m:Uddel blijven." 

We zouden zo zeggen, dat ihet verschil tussen dit citaat en de 
bedoelingen van ide motie-Romme wei er.g klein is, als er al een 
versoh.il is ... 

V·an het ,Welvaartsplan" v:an het N.V.V. behoeft men sleclhts 
het eerste hoof.dstuk te lezen, om te ontdeiiDken dat ihet hier in 
het geiheel geen eigen ,pLan" betreft, maar slecihts een ingewik
ke1de en omstand1ge omscihrijving van de huidige re,gerings-, 
d.w.z. ondermemerspolitiek van oorlogsvoorbereidin:g, onderwer
p~ng aan de Amerikaanse en West-Duitse economie en politiek 
door aanvaavdin:g v;an E.D.G. en de daarbij beihorende econo:mi
scihe onderwerpin:g of ,integr-a tie" van Nederland met alle ge
Vlaarlijke 1gevoLgen van dien voor de sociaal-economische positie 
der arbeiders en andere wel1kende bevolkingsgroepen. 

Hoe 1graag we dit ook zouden willen, en hoe dankbaar we dit 
ook ter ondersteuning zouden hebben aangegrepen, lhet is ons 
onmogelijk te zeggen dat de plannen van P.v~d.A. of N.V.V. ook 
maar iets te maken zouden ihebben met een ,weg naar de Vrij
heid" of met W elvaar.t. Voor de arbeidersklasse tenminste. 

Bovenstaande· omstandig1heden ihebben de zelfstandiJge arbei
dersbeweging voor de noodzaak geplaatst ,zelf een richtlijn op 
te stellen, dat wel de mogelijiklheden aangeeft de arbeiders, de 
middenstanders, de kleine boeren en andere zelfstandi:gen tegen 
de gevolgen van een economis~;he inzinking te beschermen. Het 
richtsnoer van de Eeniheidsvakcentrale, dat we hievbij op het 
oog ihebben, beperikt zicih tot het stellen van die vraagstukiken, 
die van doorslag;gevende betekenis zijn bij bet probleem van de 
crisisbestrijding en welvaartsverhoging. 

Als een V'an de voo:maamste voorwaarden ter bestrijding van 
de crisis wo1idt de vellhoging v·an ide ik:oopkracht van het volik 
door Ioonsverlho1ging en ibelastingverla~ging aangegeven. Dat dit 
kim bewijzen de cijfers uit de jaaiWerslagen van de grote maat
saharppijen, die dezer da~gen in de pers verschijnen. Het gel}.oegen 
nemen met een loonsve:vhoging ·van 5 Ofo, in plaats van de door 
hen bij de onderhandelingen ter tafel gebrachte 8 Y2 %, door de 
!eiders van de Uniebonden, was niet alleen een smadelijke 
capitulatie voor de ondernemers, maar ·ging ook in tegen het 
onmilddellijke belang van de 1geihele arlbe:Udersklasse en van de 
bevolkingsgroepen als de tuin:der:s, de Jde1ne boeren, de handel
drijvende middenstand, voor wie een veriho1ging van de koop
kraciht een verbreding van hun bestaansm01gelijkiheden inlhoudt. 
Hoe hoger de ik:dopikraCiht van de arbe:idersklasse, hoe meer de 
omzet van de middengroepen :zal stijgen. En naannate de omzet 
van verb:ruilksgoederen zich uitbreidt zal de werkigelegenhe1d 
toenemen in de industrieen, die voor de w:edesproductie 
produceren. 
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Dat is de hoofdgedachte, die in het riahtsnoer van de E.V.C. 
is nee11gelegd. Deze ,gedaahte zal sleahts haar volledige betekenis 
verkrij,gen als door het invoeren van een prijzenstop aan de 
onverzadigbare winstzucht van de grote ondernemers en hun 
monopolies paal en pe11k wordt geste1d door hun te verbieden 
voortdurend hun prijzen op te drijven. 

Het bovenstaande wil natuurlijk niet zeggen, dat de strijd voor 
loonsve:rihoging geen zin zou hebben, zolang de prijzenstop niet 
is ingevoerd. Integendeel, juist ihet ontbreken ihiervan maakt de 
loonsverhoging des te noodzakelijker. Tegenover de politiek van 
prijsstijgmg der ondernemers moet de eensgezinde strijd staan 
van de arhe:iders in al zijn vormen, zo nodig in de geest van de 
Rotterdamse havena11beiders, die voor enkele weken met hun 
eensgezind door,gevoerde 24 uur-staking een duidelijke waar
schuwing aan de ondernemers .gaven, dat zij het moe zijn met 
zioh te laten sollen. 

Ten opziahte van de ve:rihoging van de arr'be~dsproductiviteit 
wordt in het richtsnoer een duidelijk standpunt ingenomen. Een 
productiviteitsve:rihoging door invoering van wei1kclassificatie, 
merit-rating en andere jaag- en drijfsystemen hetekent voor de 
arbeiders een vergroting v~an lhun iJ?-spanningen, een o:rlmenselijk 
ai'ibeidstempo, vermindering van het aantal arbeiders in het 
bedrijf en dus wei1kloosheid en vermindering van de koopikTacht. 
Voor de onde:memffs betekent een de11gelijke productiviteits
verrhoging een vergroting van de winsten, zoals we lhier:boven 
reeds aantoonden. Daarom wordt een der:gelijke productiviteits
verhogtng resoluut van de ihand ,gewezen in thet ric:htsnoer van 
de E.V.C. Wij zijn sleclhts voorstanders van een verhoging van 
de productiv:iteit op voorwaarde, dat de voordelen ten goede 
komen aan de arbeiders in de tastbare vormen v~an loonsve:riho
ging, behoud van de werkgelegenlheid en prijsverlaging. Van 
deze voorwaarden wordt de rrnedewerking aan een pro:cructivi-
teitsvel'lho;gmg a:fihanikelijk gesteld. · 

Het is niet mogelijk in il:::et lmder van dit artikel ieder punt 
van het ridhtsnoer der Ei.V.C. uitvoerig ·toe te li0hten. Wie het 
heeft ,gelezen- ihet is o.a. gepubliceerd in Werkend Nederland 
en in .uitvoerige uittreksels in De W~aarheid- zal moeten toe
geven, dat hij alle pun ten, die er in . worden aangesneden, is 
uitgegaan Vian de be1angen van ihet ~geihele we11kende volk. 

Dat is ihet geval bij het punt, waarin wordt gesproiken over 
de besclherming van onze nationale industrie tegen de toenemen
de Arrnerikaanse invloed in lhet Nederlandse bedrijfsleven en 
over de uitbreiding van de vredesindustrie. 

Dat is ook het .geval ibij Jhet belastingvraagstuk, waarbij de 
v·akbeweg,ing wolidt opgeroepen op te komen voor ver1aging van 
de belastingen wor de werkende boer, voor de middenstander 
en andere kleine zelfstandigen, die diep .gebukt gaan onder het 
belastingj uik:. 

De a!1beidersbeweging moet ihet voor hen opnemen, terwijl wij 
omgekeerd op hen een beroep moeten doen de arbeiders te 
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steunen k hun .strijd voor lotsve~betering, omdat die strijd 66k 
aan ihenzelf ten .goede komt. 

In de strijd tegen een reactionnaire ,politiek moet de arbeiders
beweging samengaan met allen, die hiertegen op een of ander 
onderdeel stelling nemen, ongeacht meningsverscihillen en tegen
stellingen op andere punten. In dit opzioht denken we vooral 
aan de strijd voor het opheffen van de belemmeringen 01p de 
handel met de bevrijde Ianden uit het Oosten, belernrneringen 
die door de Amerikaanse imperialisten ,zijn opgelegd in ihet kader 
van hun oorlogsvoorbereidtng. 

Met het verschijnen van het richtsnoer der Eenheidsvakcen
trale ter bestrijding van de crisis en voor verhoging van de wel
vaart, hoe 1belangrijk dit ooik is, tZijn de vraa~gstukiken natuurlijk 
no.g niet opgelost. Men belhoeft niet te verwachten, dat Romme, 
Drees en Suurhoff- en eigenlijik moeten we in dit ve~band ook 
de naam van Foster Dulles noemen - de E.V.C. e~kentelijk 
~ullen zijn voor dit richtsnoer. D~t program aileen zal dan oak 
niets aan de hestaan:de toestand ·veranderen. V e:rarrderingen 
zullen aileen door de strijd ·van de arbei:ders en de andere wer
kende .groepen van de hevolking kunnen worden bereikt. Dit 
wo'l'dt trouwens in het ridhtsnoer zelf duidelijk uitgesproken. 

,De doorvoering van de door ons aangegeven maatregelen ... 
zal slechts ihet resultaat zijn van de strijd van allen, wier be
langen op ihet spel staan", zo .Iezen we. En voorts wo~dt duidelijik 
uitgesproken, dat de eenheid van de arbeiders in de bedrijven in 
de strijd voor lotsverbetering de weg is, die moet worden begaan 
om de uitvoering van ihet richtsnoer te verkrijgen. De a£gelopen 
tijd lheeft een stij,ging van d_e strijdvaardigheid onder de a~bei
ders te zien gegeven, wat zijn uitdrukiking heeft gevonden 
in tal van helangrijke acties, waarin opmerkelijke successen 
werden behaa1d. De cornmunisten g.ingen in deze acties aan de 
loop. Op ·deze weg moet. worden voortgegaan. De strijd voor de 
dagelijkse belangen en de .gemeenscha:IJipelijke actie van de 
~bei:ders van verseihillende richttngen 2Jal hen tevens confron
teren met de .grote princiJpiele vraaJgstukken, die hiermede on
verbrekelijk ve~bonden zijn. 

Het is duidelijik, dat de verwerkelijking van de maatregelen, 
die ihet riohtsnoer voorstelt, onmogelijk is zonder een heronien
tatie van de sociaal-economiscihe en daarrnede van de a~gemene 
regeringspolitiek. Het is eveneens duidelijik, dat zij onverenig
haar is met de voortzetting van de huidige koers van onderwer
ping aan Amerika, die in het aanv·aarden van de bewa~penings
en E.D.G.-politiek tot uitdrukking komt. De strijd voor het rioht
snoer van de E.V.C. is in wezen de strijd voor een sociaal-econo
misch program van onafhankelijklheid van ons land en daarmede 
tevens voor de vrede. Het is ·tevens een strijd voor de iherorien
tering van de anbeidersbeweging in .haar ,geiheel, voor de over
winning op de afscihuwelijke poHtiek van iklasse-onderwerping 
aan het grootkapitaal, die door de leidingen van de z:1g. Unie
vakibonden wo~dt :gevolgd. De huidige omstandig1heden zijn in 
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vele opzichten .gunsti!ger geworden voor de overwinning op deze 
politiek, die immers :haar banJ.rnoet steeds meer bewijst. Aan de 
communisten de taak bij de strijd voor deze ve:rilieven taak 
vooraan te 'gaan in ihet 1belang van de ar:beidersk:lasse en het 
geili.ele werkende volik, in het belang van de onaflhankelijkheid 
en de vrede voor ons land. 

W. STUIT. 

MONOPOLIES!' PRIJZEN EN LONEN 

EEN verdieping van het inzicht in de verhouding van lonen en 
prijzen is onmisbaar in de strijd voor loonsverlhoging. Daar

voor is het niet aileen nodig, de arbeiders daJgelijks op de ihoo:gte 
te :houden van de winsten ·van hun uitbuiters, de feiten te ver
zamelen over de toenemende uitbuiting, de werking te verklaren 
van ihet mode:rme monopolistische stelsel. Maar ook is het nodig 
het nog steeds verbreide fabeltje te vernietiJgen dat loonsver:ho
ging onvermijdelijk prijsverhoging met zioh mee moet brengen 
en dat dus in feite de strijd voor loonsve:rilioging onztnnig zou 
zijn, ja, zelfs sohadelijk zou zijn voor de arbeiders. 

Met de hier gestelde vraagstukken zullen wij ons in dit artikel 
beziglhooden. . 

Reeds Karl Marx iheeft in zijn ,Loonarbeid en Kapitaal", als
mede in ,Loon, Prijs en Winst" aangetoond, dat ·:het verloop van 
de prijzen en van de Ionen be:heerst wo11dt door de wet van de 
ooncurrentie. Prijzen kunnen dalen, terwijl de lonen stijgen, zoals 
Marx aan het voorbee1d van de ve:r1hoogde landarbeiderslonen 
en de daling van de .tarweprijs in Engeland omstreeks het 
midden van de vorige eeuw, liet zien. Toen echter hestand nog 
geen monopolistisch kapitalisme, hoewel Marx deze ontwi.kke
ling :heel juist voorspeld :heeft. Een van de voornaamste doel
stellingen van het monopolisme is echter juist het hooghouden 
van de prijzen, vooral in tijden van crisis, wanneer een vrije 
werking van de wet van de concurrentie de prijzen zou doen 
dalen als gevolg van overproductie. 

In ons dagblad De Waarheid heeft schr. dezes enkele weken 
,geleden naar aanleiding van de ve:rilioging van de koffieprijzen 
getracht, aan te tonen, dat deze verhoging het gevo1g van mono
polistische manipulaties is, dat er geen enkele aanleiding tot die 
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prijsverihoging was. Maar dat 1geldt ook in meer algem.ene be
tekenis, zoals wij direct zullen zien. 

Daarentegen is herhaaldelijk - teneinde de onrust over de 
prijsstijgingen weg te nemen- verklaard, dat de huidige prijs
stijgingen slechts een ,tijdelijk karakter" zullen hebben, dat ~ 
zoals prof. Zijlstra bij de verdediging van de begroting van 
economische zaken in de Tweede Kamer zei- de prijsdalingen 
op de wereLdmarkt zullen ,doorwerken" of zoals de secretaris 
van het N.V.V., A. Vermeulen, in Het Vrije Volk voorspelde, de 
onderHnge concurrentie een prijsdaling met zioh mee zou' bren
gen. En tooh blij,ven de prijzen stijgen. Dit heeft ook minister 
Suurhoff onlangs hij gelegenheid van de :inte:npellatie-Reuter 
erkend. 

Maar zijn de lonen de oorzaak ihierva:n? 
Het orgaan van het Prot. Christ. W erngeversvelibond. De 

Werkgever, schreef op 18 Sept. 1952: 
,In de kostprijs-opbouw van in Nederland gebruikte consumptie

en investeringsgoederen maken de lonen slechts 24 procent uit." 

Zelfs aangenomen, dat een loonsverhoging van 5 °/o ,onver
mijdelijk", om zo te zeggen ,wetmatig" prijsvel'hoging met zich 
mee zou brengen, dan voLgt uit deze verklaring, dat een loons
verhoging van 5 Ofo op zijn ihoogst een prijsverhoging van .ge
midde1d 1 Ofo zou reclhtvaardigen. 

Maar wanneer wij dieper op het vraagstu:k ingaan, dan blijken 
nog geheel andere zaken. 

De inv:oer in Nederland bedraagt ca. 50 Ofo van ons totaal 
nationaal :inkomen. Volgens de gegevens van het Centraalbureau 
voor de Statistiek daalden de prijzen van de invoer in lhet tijdvak 
van 1951 tot 1953 met 11,4 0/o. Als wij het hoogste punt van de 
invoerprijzen ( dat was hegin 1952) edhter ver,gelijken met de 
stand van de invoerprijzen in met laatste kwartaal van 1953, dan 
blijkt zelfs van een prijsdaling der invoengoederen met 17,5 pro
cent spra!ke te zijn. Aileen op die grond zou lhet binnenlandse 
prijspeil - ruw 1gesclhat - met ruim 8 Ofo gedaald moeten zijn. 
Daarbij komt ecihter no,g een andere kwestie. Van einde 1950 tot 
einde 1953 steeg de producUviteit der ai'Ibeiders, of anders ,ge
zegd, de productie per wbeider van 93 (1938 - 100) .tot 113. In 
procenten uitgedrukt beteikent dit, dat de N ederlandse' arbeiders 
door hun verhoogde inspanning eind 1953 ongeveer 21,5 Ofo per 
dag of uur meer produceer1den dan eind 1950. In deze zelfde 
periode, waarin de invoerprijzen zo belangrijk daalden en de 
produotiviteit der anbeiders in nog hogere mate toenam, bleef 
de prijs-index volgens de officiele cijfers vrij-wel onveranderd 
(in weDkelij.k:lheid stegen de consumptieprijzen). Indien echter 
de prijsdalingen van de invoer en de verhoogde productiviteit 
,doorgewenkt" lhadden, dan zou ihet peil der consumptieprijzen 
eind 1953 - rekening ihoudende met de iboven aangehaalde be
cijfering v:an De W erkgever om trent thet aa:ndeel van de lonen 
in de productiekosten - ca. 13 Ofo lager geweest moeten zijn dan 
begin 1951! 
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Opzettelijk hebben wij de periode eind 1950 tot eind 1953 
genomen, omdat in deze rperiode de heruc:hte consumptie-beper-
king viel. J 

Hoe is het nu te verk1aren, dat de consumrptieprijzen niet
tegenstaande de twee genoernde prijsverlagende factoren niet 
gedaald, maar tin tegendeel,gestegen zijn? (Men moet er hierbij 
wei op !etten dat wij het nog steeds :hebben over de periode, die 
aan de huurverhoging en de loonsverhoging van 1 J anuari 1954 
voorafging.) 

Deze klemmende vraag is ook gesteld d.n het Centraal Econo
misohe Plan 1953, verschenen in Maart 1954. Op pag. 15 van dit 
,plan" lezen wij: 

,De gemiddelde prijslndices van het binnenlandse verbruik ble
ven .... gelijk. (Zoals gezegd, zijn die prijzen in werkelijkheid geste
gen, schr.) Deze starheid van de prijzen in het binnenland is ge
deeltelijk het gevolg van de invloed van de Overheid op de prijs
vormlng, vooral in de landbouw- en voedselvoorzienlngssector." 

Een van de factoren, die de rprijsdaling hebben tegengehouden, 
was dus de politiek van de regering zelf, zoals ihier erkend wordt. 

Wij lezen verder: 
,Gezien de geringe reductie van de gemiddelde prijsindices van 

het gehele verbruik moe ten echter no g andere oorzaken 
werkzaam zijn geweest. Zo nemen bijvoorbeeld bij de afzet van 
sommige goederen merkartikelen, waarvan de prijzen uiteraard zo 
weinig mogelijk worden herzien, ·een belangrijke plaats ln." 

Ret bureau van de P.v.d.A.-1>rofessor Tinber,gen, dat dit 
,Centraal Economisc:h Plan" iheeft uitgewerkt, is er uiteraard 
niet voor opgeridht, om de werkers de waarheid in eenvoudige 
en verstaanbare taal te vertellen. Daarom drukt het zich opzet
telijk vaag uit. Maar tocih zegt ihet aangooaa1de citaat genoeg. 
Merkartikelen, die zulk een belangrijke plaats in het drugelijks .q. 
ve1.1bru~k innemen - zoals Blue Band-margarine, HO-Quaker
havermout, V•an Nelle's 'llhee en Koffie, Jozo-Zout, Sunlight 
Zeep, Haust hescihuit, Honig's artikelen, Simplex-Tijwielen, 
Bhilips radio-toestellen - om sledhts eillk.ele van de duizenden 
te noemen - zijn producten van de rgrote monopolies. 

Maar die merk-artikelen zijn slecihts een factor in het spel der 
monopolies. 

Ret Vrije Volk, dat zicih op 2 April j.l. ook met deze kwestie 
bezig ihield, verklaarde toen o.m.: 

,Hetzij door uitdrukkelijke, hetzij door stilzwijgende afspraken ... 
wordt de concurrentie in vele gevallen uitgeschakeld of verzacht en 
worden de prijzen hooggehouden." 

En dat is n01g maar de halve waar:rfueid. Er bestaan d.n ons land <· 
honderden zogenaamde kartel-afspraken, afspllaken tussen ver
schillende producenten van eenzelfde product, om niet onder 
een rbepaalde prijs te ver.lropen, om winkeliers van Jeverantie 
uit te sluiten, die zidh aan deze prijs-vaststellingen niet 
houden enz. 

Er ziJn z.ulke prijsafspraken voor ikoffie, voor margarine, voor 
spijsolie, voor -radio's, kacihels, voor alles. 
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Dit werd nog onlrul!gs bevestigd in het Januari-nummer van 
,CO~OP", het maandblad van de verbruiks-co&peraties. 

Naar aanleiding van het nieuwe wetsontwerp over de regeling 
van de ,mededinging" merkte het blad op, dat er vele bedrijven 
zijn, die zich ,zekerheid" trachten te scheppen door ,onderling 
afspraken ten aanzien van de concurrentie" te maken. Het ver
klaarde cynisch, dat ,men", d.w.z. de grate ondernemers, in ons 
land houdt van ,gegarandeerde winstmarges" en van ,het weren 
van nieuwe concurrenten". Ziehier de werkzaamheid achter de 
schermen van de monopolies. 

Ter illustratie vertelt ihet blad verder, dat de verbruiks-coo
peraties ·om niet nader aangeduide redenen van de vertkoop van 
kac!hels en· ha:aroen zijn uitgesloten, dat zij voorts ui1Jgesloten 
wel'lden als igrootlhandelaar in parfumerie- en toiletartilkelen. ntt 
laatste is bijzonder belangwekikend, niet omdat ihet speciaal de 
cooperaties betreft, maar als a1gemeen versc!hijnsel. Er zijn in 
ons land duizenden wtn!keliers die toilet-artikelen verkopen. Het 
heeft er dus de sohijn van, dat op dit gebied onbeperkte con-
ClU"rentie heerst · -

Voor zover ihet de winkeliers zelve betreft, is dit .ongetwijfeld 
ook thet geval. Maar hun onderlinge concurrentie heeft geen 
invloed op het algemene prijspeil van dit soort artikelen, hoog
stens leidt deze concurrentie tot de onder:gang van bepaalde 
middenstanders. Het a1gemene prijspeil daarentegen wordt be
paaLd door de producenten - in dit 1geval voorriamelijk de 
Unilever- en de groothandel, die zichzelf door bindende rprijs
afspraken beschermt. 

Deze prijs-afspraken lhebben tn sommige gevallen - zoals in 
het geval van maDgarine, spijsolie of benzine - de officiele 
goedkeuring van de regertng. In andere gevallen 'gaat ihet om 
onderlinge afspraiken, die · zich aan de openbare controle ont
trekken en die niet gecontroleerd woDden, omdat de regering 
zelf een instrument van het monopolisme is. 

Het 1gevo1g er van is, dat de 'grote massa onbekend is met deze 
toestand. De winkelier- niet de gcr:-oot-wtnk:elbedrijven, die zelf 
aan de monopolistisclhe touwtjes trekken- is zich er nauwelijks 
bewust van, de verbruiker in het getheel niet. Maar soms · merkt 
de winkelier wel wat er aan de hand is. Als ihij b.v. N es-koffie 
gqedkoper zou aanbieden, dan de prijs die door de producent is 
vastgeste1d, zou hij .gauw genoeg bemerken, dat thij van de 
verkoop er van is uitgesloten. Het monopolie is iheilig en on
sc!hendbaar! (Behalve natuurlijk voor de monopolisten zelve, 
wanneer zij als gevolg van de crisis en :hrm-eigen interne tegen
stellingen elkaar in de lharen vliegen, zoals uit de advertentie
oorlog van de Koninklijke Olie en de Standard Oil-Shell en 
Caltex blijkt. Het monorpolie theeft de bedoeling, de prijzen 
hoog te houden. Maar soms lblijkt, dat ook thet monopolie daartoe 
niet in staat is.) 

De ,gevo1gtreikking uit dit alles is, dat het prijspeil al !heel 
weint.g met de ontwikkeHng van de lonen heeft te maken. Het 
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wordt bepaa}d door de monopolistische krachten in ons land, 
daarbij · geiholpen door de o:verheid. 

Wanneer dus de regering bij monde van minister Suumoff 
een prijsstop afwijst - dezelfde heer Suumoff, die in 1951 in 
zijn functie van N.V.V.-bestuul'der wei zulk een prijsstop heeft 
geeist - dan ,gesclhiedt da:t omdat de monopolies zich er tegen 
verzetten. 

Hierdoor wordt ook rhet vel'haal vernieHgd, dat de prijzen 
moeten stijgen ( enkele ,gevallen, waar lhet kleine ambachts
lieden en m:iJddenstanders beti,"eft, uitgezonderd), omdat de lonen 
stijgen. 

Tl!'ourwens de hele geschiedenis van de na-oorlo,gse loon- en 
prijsontw.iJkkeling bewijst dat. 

Telkens werden rde lonen pas een paar procent verhoogd, 
wanneer de rprijzen reeds een lhele tijd geleden aanzieniijk wa:r:en 
gestegen. 

Zie~hier in rhet kort de gang van zaiken: 
1. In October 1946 kondigde de katholieke minister Beel een 

loon- en prijsstop af. De lonen bleven gestopt, de prijzen bleven 
stij,gen. Vo1gens officiele becijfer1ngen ~stegen zij in de volgende 
twee jaar bij onveranderde lonen met 4 O/o. Pas toen, October 
1948, kwam de regering met de berudhte Joekes-gulden af, een 
loonsverlho1ging van nog geen twee procen:t. 

2. Op dat peil bleven de lonen tot Augustus 1949 staan. Maar 
inm:iddels stegen de prijzen weer met 5.5 Ofo (offici eel dan). De 
regering was niet van plan, de anbeiders tegemoet te ik:omen. 
De 1havenarbeidersstaking te Rotterdam en Amsterdam eeihter 
bradht lhaar tot andere gedaahten. Er kwam daarna een loons
verlhO!ging van 5 Ofo. 

3. Opnieuw werd de prijzenmadhine in heweging gezet. 
Vo1gens de Haagse cijferaars waren de prijzen in Januari 1950 
al weer 5.5 °/o gestegen, waarop dus opnieuw een loonronde 
vo1gde. 

4. Wederom bleven de lonen lange tijd ,gelijk en wei tot 
Maart 1951. Aile electronische rekenkunstjes ten spijt waren de 
prijzen 1nmiddels al weer 10 Ofo omrhoog ge~klommen. En toen 
kwam ·de berucht geworden consumptiebeperking: een loons
ve:rrhog1ng van 5 Ofo met gelij~tijdige nieuwe ve:rlhogilng van 
de prijzen. 

5. Daarop vo1gde in 1952 de loonsvenhoging als compensatie 
voor de premie voor de wachtgeld- en werkloosheidsverzelkering. 
Deze bradht drus ,geen vemoging van de koopikracht. 

6. De prijzen bleven ook daarna langzaam stijgen. De rest 
van het verhaal kent men: 1 J anuari 1954 - ihuurverhoging en 
nieuwe prijsstij,gingen. 

Het werkelijke 1beeld was dus s:i:nds 1945, dat de prijzen steeds 
voorop marcheel'den en de 1onen achteraan bleven !huppelen. 
Zij bleven steeds meer bij de prijzen ten achter . . ' 

DIT is echter slechts een kant van de zaak. 
Wij komen thans nog eens terug op de prijsbeweging in het 
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buitenland ~n de toename van de productiviteit. 
Terwijl het peil van de conswrnptieprijzen in de laatste jaren 

- niettegenstaande de helangrijke daling van de prijzen der 
ingevoerde 1gmndstoffen en investeringsgoederen bleef stijgen 
en evenmin daalde als ,gevo1g van de belangrijk opgevoerde 
productiviteit - daa1den de prijzen van de exportgoederen 
echter wei. De prijsindex van de uitvoer daa1de van 117 op 104 
tn 1953 of met 11 %. Hoe is dit te verklaren? Het antwoord 
daarop lu1dt, dat de kracht van het Nederlandse. monopolisme 
in het buitenland op sterkere tegenikraohten stuit. Op de wereld
martkt moeten de Nederlandse fabrikanten en exporteurs wei 
degelijk met de concurrentie rekening houden. De crisis doet zich 
hier met ihaar Volle kracht gelden! 

De daling van de exportprijzen hetekende echter niet, dat 
zulks ten koste van de winsten ging. In de eerste plaats konden 
zij goedk:oper expor.teren, omdat de prijzen van de ingevoeroe 
grondstoffen en investeringsgoederen als gevolg van de crisis 
gedaald zijn. (Aileen al in 1953 daalden deze prijzen met ge
middeld 11.4 %) . 

Voorts stelden zij zioh schadeloos door het kunstmatig hoog
houden van J:let peil van de binnenlandse conswrnptiegoederen 
en tenslotte profiteerden zij van de 'gestegen productilviteit. De 
uitkomst y.ras een voortdurende ,geweldige stijging van de wm
sten en ii'eserves. 

Uiteraard 1geven de officiele statistieken geen volled1g inzicfttt 
in dit vraag.stuk. Ter illustratie wijzen wij er op, dat bij de 
berekening van het nationale inkomen onder het !hoofd ,gezins
huishoudingen" hN. de reserveringen van de naa:m.loze vennoot
sdhappen zijn onde11gebraciht! 

Men moet dit vrarugstuk derhalrve J:angs omwegen benaderen. 
De koopkraclht der lonen is niet gestegen. Tijdens de inte:rpel
latie-Reuter in de Tweede K·amer we:rd door de inte:rpellant met 
de cijfers in de ihand aangetoond, dat zij acihteruit is gegaan. 

Dit blijkt ooik uit de officH~le ,gegevens. Vo1geris de ongevallen
statistiek alsmede de statistiek van de .landib:ouw is ·in ihet jaar 
1950 aan lonen een bedr.ag van ca. 5.000 millioen gulden uit
betaa1d. De officiele loonindex is in het tijidperk 1950-53 val
gens het C.B.S. met 12,5 % ,gestegen. Hieruit valt te berekenen, 
dat de in 1950 verzeke:rxle wertkers ,:iJn 1953 een totaal loonbedrag 
van 5.693 millioen 1guLden ontvmgen. Om de koopkracht van dit 
laatstgenoemde bedrag te berekenen, moet men ten eerste reke
ning houden met de gestegen prijsindex van het ,gezinsverbruik 
(die zoals reeds opgemerkt, de wenkelijkheid te mooi voorstelt) 
en die een stijging vertoont van 10%. Voorts moet v.an de loon
index 1gemiddeld 2 % ajgetrokiken worden voor premie werk
loosheids- en waahtge1dverzekering. Dit !evert tesamen een af 
te trekken bedrag van 684 millioen ,gulden op. Het reele inkomen 
der loonarbeiders en kantoo11bedienden (basis: 1950) was dan 
in 1953: 5693 mim. 684 millioen guLden of 5.009 millioen gulden. 
Er blijtkt dus dat hun ikoopkrac:ht met 50 millioen gu.lden ten 
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opzichte v:an 1950 rgedaa1d is. (Het bedrag is in vv:el1k:elijkheid 
hoger, omdat ihet aantal verzekerden sinds 1950 met ca. 130.000 
is gestegen. Bovendien is ihet ihoger omdat de ihier gebruikte 
offici(He indexcijfers van de consumptieprijzen te laag zijn.) 
Maar zelfs aannemende, dat de koopkracht van de lonen eind 
1953 even rgroot was als eind 1950 - hetgeen dus ver beneden de 
werkelijklheid blijft - dan rblijkt dus in eLk ,geval, dat de ver
horging van de productiviteit g e he e l en a 1 a an de onder
nemers ten rgoede is gekomen. 

Wij ,gaan - om het verwijt van overdrijvmg te ontgaan - hij 
de bereikening van de gestegen productiviteit van een ·gernid
delde uit. 

Dit rgem:iddelde bedroeg in het tijdperk van 1950 tot 1953 ca. 
15 %. Om het bedrag te berekenen v:an rgederfd loon uit hoofde 
van niet doorberekende verlhoogde produotiviteit, moeten wij 
hierbij - bij rgebrek aa:n andere betrouw:bare cijfers - uitgaan 
wtn de loonsom uit de ongevallenstatistiek, omger~kend in 
prijzen van 1953, en dit vermeerderen rniet de loonsom voor 
130.000 sinds 1950 in ihet ·ai1be1dsproces nieuw ingesohakelde 
werkers. Dit bedrag laat zich berekenen op ca. 6.020 millioen 
gulden. Hieruit blijM dat een met 15 % opgevoerde arbeids
productiviteit de ondernemers in ihet jaar 1953 aileen een extra
winst van 903 miHioen rgulden moet rhebben opgeleverd. (Het 
totale :bedrag over de jaren 1951-53 is natuurlijk belangrijk 
horger, zoals wij straks ook zullen aantonen. Voorts moet men ibij 
deze sohattingen rekeni:ng ihouden met ihet feit, dat de sociale 
la.sten voor rekening v:an de ondernemers verhoudingsgewijs 
gertnger w:orden, naar mate het niet uitbetaalde loonbedrag uit 
hoo:flde van de productiviteits-toename stij,gt .. ) 

Wat de ondernemers door de gestegen productiviteit extra 
verdienen, ka:n het best aan een concreet geval- gelllustreerd 
worden. 

Volgens de loonstatistiek verdiende een ,productie-arbehler", 
d.i. een gesohoo1de arbeider hoven 21 jaar in de metaal-industrie 
in Sept./Oct. 1950 gemiddeld f 54,91. De productiviteit va:n deze 
groep a11beiders steeg van een gemiddelde van 123 in 1950 · op 
191 in Februari 1954. Dit komt overeen met een toename van de 
productiviteit met 55,3 %. (Hierbij merken wij orp, dat Febr. 
1954 wegens het koude weer een ,sleohte" maand was.) Indien 
de toegenomen produotiviteit ·geheel in ihet loon was doorbere
kend, zou deze a11beider een loon van f 85,26 moeten ihehben. Hij 
had er eohter een van f 65,41. Hieruit blijkt, dat de metaal
industrie per rgeschoolde anbetder en per week aileen door de 
sinds 1950 gestegen productiviteit een extra-winst van 20 gulden 
maakt, of per jaar J"ond 1.080 gulrden! Vo1gens de loonstatistiek 
waren er in 1953 een 50.500 gesohoo1de metaalibewerkers in ons 
land. Tesamen lev~ren zij aileen een extra-jaarwinst (basis 
Febr. 1954) van 50,8 milJioen gulden op. En dan komen er nog 
70.000 andere rp.etaalhewerkers boven de 21 jaar bij, wier pro
ductiviteit in dezelfde mate gestegen is. 
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De enorme winsten, die door de gestegen productiviteit zijn 
gemaakJt, kunnen ooik uit andere gegevens worden a£geleid. 
Volgens het Centraal Economisch Plan steeg de ,we:rkgelegen
iheid" d.w.z.lhet aantal in een lberoep of bedrijf wei1kz;ame loon- en 
salaristrekkers van 1948 tot 1953 met 10 %. In dezelfde periode 
eahter steeg de ,toegevoegde waarde". d.w.z. de meerwaarde 
met 30 %. De uitbuit1ngs,graad der- anbeiders en kantoolibedien
den steeg dus in deze 5 jaar aileen met 20%. Of ander~ gezegd: 
de relatieve werklgelegenheid Uep met 20% achteruit! 

De productie in de bedrijven ontwikkelde ,zich als volgt (wer
kelijke prijzen, in milliarden guldens): 

1948 1949 1950 1951 1952 1953 
11.285 12.451 13.935 15.210 15.620 16.930 

Tot beoo:rxleling van deze ~gegevens diene, dat de directe be
lastingen (inkomsten..,belasting, ondernemersbelasting e.d.) reeds 
er van afgetrokken zijn. Houdt men voorts rekening met de 
beweging van de prijzen sinds 1948, dan komt de.toename van 
1952 op 1953 heel goed overeen met de boven-berekende extra
winst uit de toegenomen productiviteit voor 1953, ten bedrage 
v:an 903 millioen guLden. 

De enorme winsten, die voortvloeien uit ihet feit dat de ~ge
stegen productiviteit geiheel ten goede is gekomen aan de onder
nemers, blijkt ook uit tal van andere gegevens. 

Wij wijzen er slechts op, dat vo1gens de berekening ~van het 
Centraal Economisch P~lan 1954 de netto-toeneming van de vaste 
activa in de bedriJven voor de jaren 1951, 1952, 1953 respectieve
lijk ibedroeg: 2.190, 1.950 en 1.760 miLlioen gulden. (De betrekke
lijke daling is 1geen gevo1g van een daling· der winsten, maar 
van de toenemende angst voor de toekomstige economische 
ontwik!keling, waartegenover dan weer een belangrijke toename 
Vran de deviezen en ibesclhiktbare kapitalen staat.) 

Houden wij dus vast, dat de verhoogde productiviteit geheel 
en al aan de ondernemers ten 1goede is gekomen, terwijl de 
koopikraoht van de werkers aclhteruit ~is 1gegaan. 

Van de zijde der verdedigers van de regeringspolitiek zal hier
tegen missCihien aangevoerd worden, dat de productiviteits-ver
lhoging noodzakelijk was, om de uitvoer in een situatie van sterk 
gedaa1de werel:dmarktprijzen op peil te houden en te verihogen. 
De noodzaak van stijgende uitvoer wordt niet ontkend. Maar 
tegenover :het aange!haa1de ar,gument staat niet aLleen het feit 
van de verhoogde productiviteit, maar _ ook van de belangrijk 
geda:a1de invoerprijzen. ,De expo!itprijzen", aldus wordt in het 
Centraal Economisch Plan 1954 opgemerkt, ,konden zodoende 
in de meeste rgevallen !ZOnder ibezwaar WOrden verlaagd, ten 
einde aan de conourrentie in het buitenland ihet hoo~d .te bieden." 

Deze mening heeft prof. Zijlstra in zijn toelichting op de 
begroting van 1954 - missdhien in een onbewaakt ogenblik -
zelf ondersteund, toen thij deed uitkomen, dat de exportprijzen 
zonder bezwaar verder verlaagd zouden kunnen worden. 
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Hieruit hlijikt, hoe reeel de eis van :het E.V.C.-bestuur in zijn ! 
.Ricihtlijnen voor een Welvaartsplan is, een einde te maken aan 
de voortdurend toegenomen exploitatie der arbeiders door de 
opvoering van de productiviteit ten koste van de arbeiders. Er 
blijkt, !hoe reeel de eis is, de opvoering van de productiviteit te 
zoeken in de moderniser:tng van het technisc!h peil van het 
Nederlandse bedrijfsleven. 

De ihie:nboven aangehaaLde gegevens bewijzen echt& nag 
meer. Zij bewijzen, dat niet alleen het relatieve welvaa:ntspeil 
Vlan de arbeiders als gevo1g van de enorm gestegen productivi
teit niet is gestegen, maar oak niet hun absoluut welvaartspeil. 
Imme~s, niettegenstaa:nde een stijging·van de productiviteit van 
1950 tot eind 1953 met 21,5 Ofo, liep de koopkracht der werkers 
ach.teruit. 

Een verdere conc1usie is, dat men ten aanzien van het binnen
landse prijspeil niet vertmuwen ka.n op de ,vrije concuiU"entie", 
die ihet vo1gens de profeten van ihet onde:nnemerdom zal doen 
dalen. Integendeel: steunende op hun monopolistiscih appa·raat 
zullen de ondernemers met de verscherping van de crisis juist 
trachten de prijzen !hoog te !houden en verder .te ve:nhogen, ten
einde zich tegenorver de afnemende winstkansen op de wereld
mankt door de dUJbbele uitbuiting van de werkers door middel 
van hogere productiviteit en !ho:gere prijzen in ihet binnenland 
scihadeloos te stellen. Dit bewijst dan tevens de juistheid van de 
eis van een prijsstop. 

De rvoornaamste conclusie is eohter, dat de strijd voor loons
verhoging in al :zijn vormen, ihet onvervangbare middel dez: 
artbeiders rvoor verh01ging van !hun levenspeil is. . 

De mare van de vicieu:ze cirkel loonsrver1hogi.ng-prijsstijging is 
een leUJgen. 

F. BARUCH. 

John :ffildecker: Monument voor gefusilleerden (Foto H. Sibbelee) H 

264 

----------------------------------------------------



' . ' 

l(h.D JL I 





De honger
dood 
(Foto Hans 
Sibbelee) 

J!lli-j.-

Afzetting 
Jodenbuurt 
(Foto 
Ad Windig) 

Het midda: 
maal 
(Foto 
Ad Windig 





De lange weg 
(Foto Hennie HenriiU) 

Gra{kruisen voor de bezef>ters 
( Foto Ad Windig) 

IIIII-+ 

Verwoesting van Arnhem 
(Foto Emmy Andriessen) -





l. Neergescho~n patriotten ~ (Uit het zakboekje van 
een Duitse soldaat) 

Laatste slachtoffers 
(7 Mei 1945 op de Dam) 

Tuin achter het hoofd~ 
kwartier van de N.S.B. op 
Dolle Dinsdag. In panielc 
wierpen de landverraders 
geweren, schrijfmachines, 
enz. naar buiten · ( Foto Ad 
Windig) 



1 
Bevrijdingsfeest op het Amstelveld 

Volendamse jongens vieren bevrijding. Op de kist staat 
,N azi-Duitsland". 

(Foto's Ad Windig) 



Bertolt Brecht 

TOEI(OMSTLIED 

1. 

En er waren grote tsaren, Ultgedost in Russisch goud. 
En zij feestten met bojaren, die de boer zijn graan wegmaaiden, 
En zij aten, in pasteien, a! de hanen die daar kraaiden. 
En de goeden zag men bloeden, en de tsaren liet het koud. 

Maar die dagen zijn voorbij, 
W eg zijn duizend jaren nood! 
Boven graan in schoven 
wappert blij 
het trotse vaandel, dat was rood. 

2. 

En er zaten grote heren eens in Polen, rijk en stout. 
En zij voerden grote oorlog in hun pantsers met motoren, 
En zij gokten op victorie totdat Polen was verloren. 
En de boer die zwoegde met een ploeg die was van hout. 

Maar die dagen zijn voorbij, 
Weg zijn duizend jaren nood! 

. Boven graan in schoven 
· · wappert blij 

het trotse vaandel, dat was rood. 

3. 

En in China brachten rovers legerbenden met zich mee. 
En hun hruine troepen bouwden sterke burchten voor de zatten. 
Vierhonderd millioenen werden onderdrukt door duizend ratten, 
Want de vette kooplui hadden vette vrienden overzee. 

Maar die dagen zijn voorbij, 
Weg zijn duizend jaren noodl 
Boven graan in schoven 
wappert blij 
het trotse vaandel, dat was rood. 

4. 
Toen wij trokken naar 't Oosten als 't doelwit van tirannen 
Die ons tegen broeders wierpen, hebben die met tank en wagen 
Ons in de Kaukasus verslagen: pijn en kou voor wie niet stierven; 
En er .zijn weer nieuwe heren die naar nieuwe oorlogen verlangen. 

Maar die dagen gaan voorbij, 
Want wij leerden uit de noodl 
Boven graan in schoven, 
wappert blij ·~ 
een heerlijk vaandel, dat is rood. 

(Ned. bewerking door S.P.) 

265 



Open brief aan dr Goehhels -

Dei aniwoord van de Tsjeehisehe 

inielligenisia 

Julius Fucik, die in 1940 bijna dagelijks zijn onderduikadre6 
moest veranderen, gaf in de herfst van dat jaar he-t onder~ 
staande illegale vlugschrift uit, waarin problemen behandeld 
worden, die veertien jaar later nog steeds actueel zijn. 

GOEBBELS, propagandaminister en hofnar van het nationaal
socialisme, heeft enkele vertegenwoordigers van de Tsjechi

sche intelligentsia en pseudo-intelltgentsia uitgezocht, hen uit
genodigd om in Duitsland te komen, hun getoond wat hij hun 
wilde tonen en hun tenslotte ook verteld wat de bedoeling van 
hun reis was. Zijn rede, waarin boerenbedrog werd afgewisseld 
met dreigementen, was niet aileen voor hen bestemd: ze was 
gericht tot de gehele Tsjechische intelligentsia. Het was nog niet 
te laat, zei hij, voor het Tsjechische volk om te tonen of het ,zich 
graag en bereidwillig in het proces van de Duitse orde zou voe
gen, of dat het zich inwendig verzet". Daarvan hing het af, ver
klaarde hij, of Duitsland een eervolle vrede zou aanbieden of de 
strijd. En de intellectuelen hebben het in hun hand, zei hij verder 
- en daar hechtte hij veel betekenis aan - de intellectuelen 
hebben het in hun hand welke weg het Tsjechische volk zou gaan, 
want een volk heeft steeds dezelfde voorstellingen als zijn geeste~ 
lijke voorhoede. Dat was de grondslag van zijn rede. 

Met allerlei methoden hebben zij getracht, het dappere verzet 
van het Tsjechische volk te breken, en geen van die methoden 
had succes. Zij hebben hun best gedaan, de Tsjechische jeugd te 
winnen- vergeefs. Zij hebben hun best gedaan, de Tsjechische 
arbeidersklasse te winnen - en hun woordvoerders konden bijna 
niet snel genoeg weer uit de bedrijven en fabrieken naar buiten 
komen. Nu willen zij dus met behulp van de Tsjechische intel
ligentsia doordringen in het levende organisme van het volk. 
,Treedt in onze dienst," zegt Goebbels zonder omwegen, ,het zal 
je voordelen opleveren," en hij wrijft zioh in zijn handen als een 
koopman die goede zaken doet - treedt in onze dienst en als we 
jullie hebben dan hebben we jullie hele volk in onze zak. Heeft 
het volk niet altijd dezelfde voorstellingen als zijn geestelijke 
voorhoede? Met minder fraaie woorden, maar nauwkeuriger ge
zegd: Als jullie verraad pleegt, is het hele volk verraden! 

Deze smaa!d, deze minderwaardige belediging van de Tsjechi
sche intellectuelen kan niet onbeantwoord blijven. Ons zelf en 
onze eer, ons volk, al zijn vooruitstrevende krachten, al degenen, 
aan wier zijde wij aan het front van de nationaal-revolutionnaire 
strijd voor de vrijheid staan, zijn wij het antwoord schuldig. En 

266 



daarom antwoorden wij. Wij, de Tsjechische musici, toneelspe
lers; schrijvers, ingenieurs, wij, wier mond.door uw censuur met 
geweld is gesloten, wier handen door uw terreur gebonden zijn, 
wij, uit wier rijen in uw gevangenissen en concentratiekampen 
duizenden collega's aan onmenselijke ontberingen blootstaan, 

wij, de Tsjechische intellectuelen, 
antwoorden u, minister Goebbels! 
Nooit, hoort u, nooit zullen wij de revolutionnaire strijd van 

het Tsjechische volk verraden, nooit zullen wij in uw dienst tre
den, nooit zullen wij het duister en de onderdrukking dienen! 

Wat verwacht u eigenlijk van ons? Wij zouden ertoe moe
ten bijdragen, onder het Tsjechische volk uw bedriegelijke en in 
elk woord leugenachttge propaganda te verhreiden, wij zouden 
deze met onze naam een geloofwaardigheid moeten geven, die 
zij niet heeft, wij zouden onze mond en onze pen beschikbaar 
moeten stellen voor uw bedrog, wij zouden het vertrouwen van 
ons volk moeten misbruiken en het een weg aanraden, die slechts 
tot zijn smartelijke ondergang kan leiden. Nee, dat doen wij niet! 

Waar komt het op neer, wat u verlangt? Wij zouden met uw 
bloedige terreur moeten samenwerken, wij zouden ons aan de 
zijde en op het peil van uw Gestapo moeten stellen, wij zouden -
net als de Gestapo de lichamen - de zielen van de Tsj echische 
mensen te grande moeten richten, wij zouden de geweldplegers 
moeten helpen, die in uw dienst staan, om het trotse en prachtige 
verzet van het Tsjechische volk, d.at gij ver.geefs aan u tracht te 
onderwerpen, te breken. Nee, dat doen wij niet! 

Wat verlangt u eilgenlijk van ons? Wij zouden zelfmoord moe
ten plegen. Nu, dat zullen wij niet doen! 

Wij, de ,geestelijke voorhoede van het volk", zoals u zegt, zijn 
werkelijk door diepgeworteld.e en onverwoestbare banden met 
het volk van ons land verbonden. Maar niet omdat wij het onze 
voorstellingen trachten op te dringen, doch omdat wij trachten, 
zijn eigen voorstellingen tot uitdrukking te brengen. Wij cultuur
scheppers zijn steeds op leven en dood met de vooruitstrevendste 
krachten van onze natie verbonden, en dat weten wij. Aile tijd
perken, waarin de Tsjechische intellectuelen werkelijk de gees
telijke voorhoede waren, aile grate tijdperken van de Tsjechische 
cultuur, al haar grote namen zijn verbonden met de stoutmoedig
ste gedachten van de menselijke vooruitgang, in wier naam ons 
volk voor zijn leven vocht en leed- leed, maar niet1onderging, 
omdat het vasthield aan deze gedachte. ,Voor de menselijke vrij
heid I in de geesten ontbloeid I voert de Tsjech een hardnekkige 
strijd I De vrijheid volgt hij, tot in het graf I en zij schenkt hem 
roem voor altijd!" Dat, minister Goebbels, schreef een Tsjechisch 
dichter, met deze woorden sprak hij reeds jaren geleden voor ons 
en voor ons volk, voor allen uit, wat de enige weg is, die ons 
brengt naar vrijheid en bevemgii].g van ons nationaal bestaan. 
Het is nietde wegvan het verraad ten gunste van uw onderdruk
king, maar de weg van de strijd tegen de onderdrukking, de strijd 
voor de vrijheid van de mensen in ons land, in uw land, in heel 
Europa! En deze weg blijven wij trouw! 
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·In de Tsjechische geschiedenis wordt herhaaldelijk gesproken 
over het politieke verraad van de reactionnaire Boheemse heren, 
die bereidwillig >de vrijheid van het Tsjechische volk, ja zelfs 
het leven van de gehele natie verkochten, om voor zichzelf hun 
goederen en winsten te verzekeren. Maar nergens zult ge iets over 
een politiek verraad van de Tsjechischecultuur vinden, en u kunt 
er zeker van zijn, dat door ons aan de geschiedenis van ons volk 
geen bladzijde met verraad zal worden toegevoegd! ,In wolken
zwangere tijd getogen I zonder dat onweer ons stilstaan doet I 
gaan wij het hoge doel tegemoet I de nek aileen voor 't volk ge
bogen." Ook dat heeft een Tsjechische dichter geschreven, minis
ter Goebbels. En u neemt aan, dat wij, de intellectuelen van een 
volk dat eeuwenlang een zwaar juk moest torsen, zonder dat het 
onderworpen werd, omdat het zich niet liet dwingen, u neemt 
werkelijk aan dat wij, de loot van de stam v;an een dergelijk volk, 
onze nekken voor u zouden buigen? Dwaas die u bent! 

Maar u belooft ons ook zekere ,voordelen". Waarachtig? ,Zo
dra deze vraagstukken opgelost zijn (d.w.z. als het verraad van 
de Tsjechische intellectuelen aan de gang is), dan gaat een 
onvergelijkelijk veel grater afzetgebied voor de Tsjechische film 
open ... De Tsjechen: zouden de mogelijkheid hebben hun film, 
hun literatuur, hun muziek uit te voeren." Heeft u dat gezegd? 

Ja, dat heeft u inderdaad gezegd. Armzalige, bokspotige Lorelei 
van de oever van de Spree, waar is je verleidingskunst gebleven? 
Met spek vangJ je muizen, zegt een spreekwoord, maar u heeft 
zelfs geen spek meer om aan te bieden. Daarmee wilt u ons van
gen? Met de uitvoer van Tsjechische films, u, juist u, die de 
Tsjechische filmkunstenaars van hun beste studio's beroofd 
heeft, die reeds in de kiem tracht te verhinderen, dat de Tsjechi
sche filmkunst zich in voile grootte ontplooit? Met de ,uitvoer" 
van Tsjechische literatuur, u, juist u, die de beste werken van 
Tsjechische auteurs in beslag neemt en vernietigt, die Tsjechi~ 
sche literatuur uit de Tsjechische bibliotheken verwijdert en 
zelfs Macha's ,Mei" schendt, de lyriek van tijdgenoten evengoed 
als de zeshonderd jaar oude autobiografie van Karel IV in beslag 
neemt en eenvoudig de gehele Tsjechische letterkunde wilt 
verniet~gen? En u wilt ons vangen met de uitvoervan de Tsjechi
sche muziek, juist u, die door voortdurende verboden ons 
muziekleven verlamt, door terreur ihet werk van onze grootste 
componisten wilt doen verstommen, u, die ons verbood om te 
zingen, u, die zelfs de tekstboeken met liederen, die ons Tsjechi
sche volk heeft .geschapen, van onze kinderen wegneemt? U heeft 
onze universiteiten ,gesloten, u germaniseert de openbare scho
len, u hebt de beste s·choolgebouwen bezet en leeggeroofd, u 
neemt de schouwburgen, concertzalen en expositieruimten in 
beslag, u berooft de wetenschappelijke instituten, verhindert het 
wetenschappelijk werk, maakt uit journalisten geestdodende 
automaten, richt het bestaan van duizenden cultuurscheppers 
te grande, vernietigt de grondslagen van elke cultuur, van alles 
wat de geestelijke laagl van het volk bepaalt- en dan wilt u 
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van deze laag verlangen, dat hij u helpt om deze onhoudbare 
waanzin in stand te houden? 

... Nag voordat u de veldtocht tegen de Tsjechische cultuur 
op touw kon zetten, ondernam u. een vernietigingsoorlog tegen 
de eigen, tegen de Duitse cultuur. U hebt de grate Duitse geestes
wetenschap uitgeroeid, u hebt de grootste Duitse geleerden van 
deze tijd uit het land verdreven, u hebt de grootste Duitse dich
ters en schrijvers verjaagd of in de dood gedreven, u hebt de 
werken van de grootste Duitse filosofen op de brandstapel gewor
pen, u hebt de Duitse schilderijenverzamelingen geplunderxl, de 
roem van het Duitse theater met voeten getreden, de Duitse ge
schiedenis vervalst, u hebt uit de Duitse literatuur de naam en 
het werk van Heinrich Heine, een van haar grootste scheppers, 
verwijderd, evenals de namen en werken van tientallen anderen, 
die nauwelijks minder bekend zijn, u hebt Goethe en Schiller 
verbasterd, hebt uw ,Kulturraum" in een onafzienbare woestijn 
veranderd, hebt uw ,geestelijke voorhoede" uitgeroeid of tot 
zwijgen ,gebracht -en thans nodigt u de geestelijke voorhoede 
van de Tsjechen uit, ,deel te nemen" aan deze, voor u voordelige 
bezigheid. Als wat? Als uw volgend slachtoffer; want andere 
,voordelen" kunt u niet aanbieden. U wilt" haar hoofd afhakken 
en u vraagt haar om het zelf op het blok te leggen. Wij bedanken 
voor de eer. Daar hebben wij geen behoefte aan! 

Wij kennen uw ,voordelen". En wij verachten uw dreigemen
ten. Er is maar een ding dat wij uit uw lange rede accepteren: 
uw erkenning, dat. het u niet gelukt is, het Tsjechische volk te 
breken. Anderhalf jaar stampt u met uw spijkerlaarzen door ons 
la111d, vervo1gt u ons overal, vult u uw gevangenissen met onze 
mannen, vrouwen, ja zelfs kinderen en vermoordt u de bloem 
van ons volk. Anderhalf jaar tracht u ons politiek, economisch 
en cultureelleven te verstikken. Anderhalf jaar doet u uw best, 
ons door terreur te laten knielen voor het hakenkruis. En na 
anderhalf jaar van zulke bandeloosheid moet oak u, leugenach
tige minister van de nazi-propaganda, toegeven, dat dit alles niets 
geholpenheeft, dat wij ons nag altijd ,verzetten". Ja, deze erken
ning accepteren wij. Daar zijn we trots op. Maar als u, nietswaar
dige lasteraar, gelooft, dat wij, de Tsjechische intellectuelen, min
der trots en karakter hebben dan het Tsjechische volk, waaruit 
wij voortgekomen zijn, als u gelooft, dat wij ons door u laten ver
leiden of intimideren, om vijanrug aan het volk te worden en met 
uw Gestapo daar tegen op te trekken, dan mag u nog eens ons 
antwoord horen: nooit en te nimmer! 

Maar als u vraagt of wij willen helpen bij de opbouw van een 
nieuw Europa, dan antwoorxlen wij: Ja en nag eens ja, en zo 
gauw mogelijk! 

Ret zal weliswaar een heel ander Europa zijn dan het Europa 
waarover u spreekt. Uw ,nieuwe orde" is de oude chaos, die 
slechts door injecties met het bloed van millioenen slachtoffers 
in het leven wordt gehouden. Daarom heeft u zo'n haast met ons! 
Daarom wilt u, dat wij maar snel een nieuwe, meer overvloedige, 
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aangezien ,vrijwillige" injectie voor u zullen zijn - ,voor het 
te laat is"! Te laat voor wie? Voor u! 

Want wij zien zeer ,goed op welk tijdstip u uw brutaal aanbod 
tot ons richt. U voert oorlog, eeri roofoorlog, u hebt succes, u over
wint, rukt op, bezet, vuurt, bombardeert, boort in de grond -
en wat is het resultaat van dit alles? Dat het ieder ogenblik dui
delijker wordt hoe illusoir de plannen zijn, waar u de oorlog om 
begonnen bent, dat met elke stap die u doet, uw doel opnieuw 
achter den einder verdwijnt. U weet dit tegenwoordig ook. U 
hebt landen bezet, die uw achterland tegen de Sowjet-Unie zou
den moeten zijn, u hebt in deze landen alles vernietigt wat uw 
propaganda en de binnenlandse reactie van deze landen in lange 
jaren hadden bereikt, u hebt de mensen de jarenlange verblinde 
ogen geopend, hebt het gemoed en het hart van tientallen mil
lioenen met brandende haat vervuld tegen u, tegen de binnen
landse reactie, tegen het fascisme, welk uniform het ook draagt, 
u hebt hen vervuld met de entge machtige wil tot werkelijke 
vrijheid- en nu zou uit dit alles een ,nieuw" fascistisch Europa 
georganiseerd worden. U kunt woedend naar aile kanten om u 
heen slaan, maar organiseren kunt u niets, behalve de eigen in
eenstorting. En daarom kunt u, noch kunnen uw vroegere part
ners en tegenwoordige tegensprekers in Engeland een eind aan _ 
de oorlog maken. U hebt een verschrikkelijke slachting in Europa 
aangerioht, u begon de oorlog te land, ter zee en in de lucht, maar 
degenen die thans - door u daartoe gedreven - ondergronds 
leven zullen hem beeindigen. Het Tsjechische volk, het Franse 
volk, de volken van Belgie, Nederland, Denemarken, Noorwegen, 
Spanje, Italie en ook het volk van uw etgen land. 

Wij herhalen: dus niet u - en dat weet u zelf ook al - niet u, 
die deze oorlog ontketend hebt, maar de volken, die u in deze oar
log gestort hebt, die u vergeefs een slavengeest wilt opdringen, de 
door de revolutionnaire arbeidersklasse aangevoerde volken, die 
steunen op de geweldige en met elk van uw ,successen" groeien
de macht van de Sowjet-Unie, de volken zelf zullen deze oorlog 
beeindigeri. uw plannen omverwerpen en een Europa opbouwen, 
zoals zij het thans reeds voor ogen hebben .. Een Europa zonder 
nazi's, zonder fascisten van aile schakeringen, een Europa zonder 
roo£gierige sohoften, een Europa van de vrije arbeid en de vrije 
volken, een werkelijk nieuw, socialistisch Europa. 
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Mijn lewen was .:ewljd 
aan de wreu;:de 

TWEE mannen met gevouwen handen lopen achter elkaar 
rond en met trage, ongelijke stemmen zingen zij een 

treurig lied: 
,Boven de sterren, daar zal het eens dagen ... " 
Ach mensen, mensen, hou toch op! Misschien is het een 

mooi lied, maar vandaag is het de avond v66r de eerste Mei, 
de mooiste, vreugdevolste feestdag van de mens. Ik probeer 
iets vrolijks te zingen, maar misschien klinkt dat nog treu-, 
Tiger, want Karel wendt zich af en de vader droogt zijn 
ogen, Geeft niet, ik . zal niet toegeven, ik zing verder en 
langzamerhand vallen zij in. Ik val tevreden in slaap. 

De vroege morgen van de eerste Mei. 
De klok op het torentje van de gevangenis slaat drie uur, 

nu voor het eerst hoor ik het duidelijk. Voor het eerst sinds 
mijn arrestatie ben ik volkomen bij bewustzijn. Ik voel de 
frisse lucht die door het open raam naar binnen slaat en 
om mijn stroozak stroomt, ik voel de strohalmen op mijn 
borst en buik drukken, elk stukje van mijn lichaam doet 
pijn als uit duizend wonden en ik haal moeWjk adem. Plot
seling, alsof er een raam wordt opengegooid, zie ik het 
duidelijk: dit is het einde. Ik ga dood. 

. Het heeft lang geduurd, voordat je gekomen bent, dood. 
En toch had ik gehoopt dat ik je pas na vele jaren zou leren 
kennen. Dat ik nog het leven van eerv vrij mens zou leiden, 
dat ik nog veel zou werken en veellief zou hebben en veel 
zinger~< en veel door de wereld trekken. IkJ ben nu toch pas 
rijp geworden en ik had nog heel veel krachten. Nu niet 
meer. Ze kwijnen weg. 

Ik heb het leven liefgehad en om zijn schoonheid te 
voelen ging ik naar buiten. Ik heb jullie lief gehad, mensen, 
en ik was gelukkig als jullie mijn liefde beantwoordden en 
ik heb geleden als jullie mij niet begrepen. Wien ik gekwetst 
heb, vergeef mij, wien ik blij gemaakt heb, vergeet. het 
maar. Laat verdriet nooit bij mijn naam horen. Dit is mijn 
erfenis voor jullie, vader en moeder en zusters, voor jou, 
mijn Guusje, voor jullie kameraden, voor ieder die ik lief 
had. Als je gelooft, dat tranen het treurige stof van het ver· . 
langen af kunnen wissen, huil dan een poosje. Maar wees 
niet verdrietig. Ik heb voor de vreugde geleefd, ik sterf voor 
de vreugde en het zou onrechtvaardig zijn op mijn graf de 
engel van het verdriet te zetten. 

Julius FUCIK. 

Uit .,Met de strop om de nek", Amsterdam, Pegasus, 1948. 
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BuitenlanJse orienJen sclzrijoen ons 

De rol van Nederland.in de 
Engelse hurgerlijke revolutie 

I 

DE Nederlandse hungers warep. de eersten, die op nationale 
schaal streden tegen de absolute monarchie van het onder

gaande feodalisme en de staatskerk met zijn vervolgingen. Door 
hun opstand tegen de koning van Spanje en het pauselijk stelsel 
wezen zij de weg vooruit naar een nieuwe wereld; en bet was 
onvermijdelijk dat hun voorbeeld van grote invloed zou zijn op 
het helpen mobiliseren van de geesten der mensen in andere Ian
den voor dezelfde zaak. In het Engeland van de eerste helft der 
17de eeuw werd de zegevierende opstand van de Nederlanden 
nooit vergeten wanneer men over de eigen noden sprak en de 
dwarszitters: Staat en Kerk vervloekte. 

De m]ddenstand in handel en nijverheid beschouwde de Neder
landse staten als een toonbeeld van politieke en sociale organisa
tie. Zo merkte de scherpzinnige filosoof Thomas1 Hobbes op: ,in 
hun bewondering voor de welvaart der Lage Landen na hun 
opstand tegen hun vorst, de koning van Spanje, waren de City 
van Landen en an:dere grote handelssteden geneigd te denken, 
dat eenzelfde verandering hier hun eenzelfde welvaart zou op
leveren." 

Een nog .grater filosoof, Francis Bacon, wees in 1624, in zijn 
Overwegingen aangaande een oorlog met Spanje, op het steunen 
van Spanje op geld, op het goud dat in Indie werd geroo£d. Zijn 
redenering was, dat de macht van Spanje daarom het gemakke
lijkst vernietigd kon worden door zijn zeeverbindingen te ver
breken; en voor dit doel waren de Nederlanders en Engelsen in 
zijn oog natuurlijke bondgenoten: 

, .. .ik doe een beroep op aile lieden (vijanden of wie ook) om te 
overwegen of de zeestrijdkrachten van Groot-Brittannie en de Ver
enigde Provincien niet in staat zouden zijn de Spanjaarden op zee 
te verslaan. Want als dat zo is, zouden de schakels loslaten van de 
keten die hnn grootheid schraagt." 

Een .gedicht De tolk van 1622, dat uit een Puriteins gezichts
punt we:rd geschreven, neemt het op voor deze gedachte van een 
eenheidsfront tussen de beide strijdbaarste protestantse mogend
heden: 

Hij is eefi Puritein;- die liever aile::~ gaf 
Voor het heil van deze Staten ... (d.w.z. Nederland) 
Dan honderdduizend pond per jaar om Spanje's kust 
Te vrijwaren van angst voor de piraten: 
Omdat de Katholieke Vorst zijn macht verheffen kan 
Om Beame en· Palz te slaan, zawel als Nederland. 

En Sir Walter Raleigh, de eerste .grate woordvoerder van de 
nieuwe burgerlijke krachten in hun strijd tegen de Stuarts, trok 
volledig de politieke conclusies uit deze stellingname: 
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,De gewone mensen van Engeland hadden hetzelfde lot als andere 
naties; zij gingen verhit en woedend ertoe over, elkanders bloed te 
storten voor een zodanige vrijheid als hun !eiders nooit voor hen 
bestemd hadden, en zij streden herhaaldelijk om rechtsverkrach
tingen te herstellen, welke door een overwinning, als deze behaald 
werd, altijd toenamen ... 

De (Nederlandse) Staten heb'ben hun adel, op een gering aantal 
arme edellieden na...... verbannen en al hun erfgoederen onder el
kaar verdeeld; bijaldien zij zich aan de Spanjaard overgeven, weten 
zij derhalve dat deze hoge personen in hwi macht zullen worden her-
steld en gewroken ..... . 

Na mijn verplichte eerbied voor mijn eigen vorst, en de liefde 
voor mijn land, eer ik hen het meest." 

Dit schreef hij in De "Kq,binetsraad, die door Milton werd uit
gegeven (1658). 

Milton citeerde zelf de afzwering van Philips II, de Verklaring 
van Nederland's onafhankelijkheid (1581), in zijn verdediging 
van de terechtstelling van Karel I: ,God schiep de volken niet 
als slaven voor de prins, om zijn bevelen op te volgen, hetzij goed 
of"slecht, doch veeleer de prins terwille van de onderdanen ... "*) 
Zo werd de opstand van de Nederlanden gezien als een waarborg 
voor bet recht van een volk op revolutie en terechtstelling van 
koningen; en inderdaad klonk de Nederlandse fcirmulering door 
in de Parlementaire Bekendmaking van Mei 1642, waarin ,de ver
keerde redenering" dat ,de koninkrijken voor hen (de koningen) • 
waren, en niet de koningen voor hun koninkrijken" veroordeeld 
we rd. 

Op d~zelfde ·Wijze beriep zich de linkervleugel van de Engelse 
.burgerlijke revolutie, de Levellers, in. hun pamfletten op de 
Nederlanden om revolutionnaire actie te rechtvaardigen: 

,De noodzaak is een wet boven alle wetten. En dit beginsel 
verleent en handhaaft autoriteit en macht, zowel in algemene als 
in bijzondere gevallen, zelfs tot aan het betreden van ongewone en 
ongekende wegen bij algemene en bijzondere bevrijdingsacties ... En 
op dit beginsel bouwden de Nederlanders een scherpe verdediging 
en verzet tegen de Koning van Spanje, in die tijd hun souverein 
vorst, voor het herstel van hun rechten en hun vrijheid." (Richard 
Overton, E en 0 pro e p van he t (Lager) H u is a an he t v r ij e 
v o I k, 1647.) 

Nee, bet is geen overdrijving om te zeggen dat de mannen die 
achter de revolutie stonden, vooral degenen onder hen die met 
handelsbelangen verbonden waren, zoals Eliot en Pym, bijna 
voortdurend de Nederlanden in gedachten hielden. · 

*) In het ,Placcaert van Verlatinghe" van 1581, waarbij de Staten
Generaal van de Verenigde Nederlanden zich loszegden van de Spaanse 
koning Philips II, staat: , ... dat d'ondersaten niet en zijn van Godt ghe
schapen tot behoef van den Prince, om hem in alles wat hij beveelt, weder 
het (of het nu) goddelick oft ongoddelick, recht oft onrecht is, onderdanich 
te wesen, en als slaven te dienen: maer den Prince om d'ondersaten wille, 
sonder de welcke hy gheen Prince en is, om deselve met recht ende redene 
te regeeren, ende voor te staen ende lief te hebben als een vade.r sijne 
kinderen, ende een herder sijne schapen, die sijn lijf ende Ieven sett om 
deselve te bewaren." (Noot van de vert.) 
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De Koning en zijn raadgevers keken eveneens, met angst en 
haat, over het water naar het opstandige en welvarende volk, dat 
geheel aileen de van God gegeven feodale orde van de wereld 
scheen uit te dagen en te vernietigen. Het viel de scherpzinnige 
Venetiaanse gezant in Londen (1607) op, dat het volk over het 
algemeen een openlijk en actief bondgenootschap met de Neder
landers wenste: 

,Sinds de Koning vrede heeft gesloten met de Spanjaarden en de 
Aartshertogen schijnt hij koel tegenover de Nederlanders te staan; 
en men verzekert mij, dat niets anders dan de godsdienst de Koning 
tot een zekere waardering voor hen brengt. Indien deze beweeg
reden wegviel zou hij hen zeker aan hun lot overlaten, want hij heeft 
meermalen de mening uitgesproken dat men opstandelingen on
mogelijk voorspoed kan wensen, en dat aile vorsten dit standpunt 
voor ogen moeten houden om hun onderdanen te beletten in opstand 
te komen. Over dit onderwerp weidt hij uit wanneer hij over de Ne
derlanders spreekt." 

Al deze jaren sloegen zowel de royalisten als de bourgeoisie 
de internationale toestand nauwlettend gade. Terwijl de Neder
landen hun opstandige weg voortzetten, merkten zij op, dat de 
absolute monarchieen overal elders de resten van de volksvrij
heden vernietigden. In Frankrijk kwamen de Staten Generaal 
in 1614 voor de 'laatste keer bijeen v66r het revolutionnaire jaar 
1789; in Spanje eiste de Kroon het recht om op eigen initiatief 

• belastingen te heffen en de eenmaal kracht:iJge vertegenwoordi
gende lichamen werden het zwijgen opgelegd; in Duitsland, in de 
jaren 1620, was Wallenstein er na aan toe, de alleenheerschappij 
van de Keizer in het gehele land te vest~gen, en de interventie 
van de Zweedse koning Gustaaf Adolf, die weliswaar een sterke 
eenheidscontrole tegenhield, bracht geen enkele doeltreffende 
politieke vooruitgang van de bourgeoisie tot stand. 

Uit de parlementaire debatten in Engeland van deze periode 
blijkt, dat zowel de Kroon als het Lager Huis de absolutistische 
tendens duidelijk onderkende. De Kroon spiegelde zich steeds 
meer aan het Spaanse voorbeeld; het Huis aan het Nederlandse. 

II 

WIJ moeten niet vergeten dater talrijke practische, zowel als 
ideologische schakels bestonden tussen de N ederlanden en 

de vooruitstrevende Engelse bourgeoisie. 
Holland was sinds lang het voornaamste toevluchtsoord voor 

Engelse politieke en godsdiensti!ge bannelingen, die daar bijeen
komsten organiseerden en dikwij ls terugkeerden met nog meer 
ijver om hun ideeen en methoden in Engeland te propageren. 
Veel Engelsen vochten in de Nederlandse legers gedurende de 
opstand tegen Spanje en de Dertigjarige Oorlog; en op zijn beurt 
vocht een Nederlands bataillon in Engeland gedurende de Bur
geroorlog voor het Parlement tegen de Koning. 

Een enkel voorbeeld is voldoende. Hugh Peters, die preekte 
voor de revolutionnaire rechtbank die Karel I terechtstelde, en 
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die in 1660 werd ter dood gebracht als een koningsmoordenaar, 
was voor de vervolging door aartsbisschop Laud naar Rotterdam 
gevlucht; daar stichtte hij een onafhankelijke gemeente. Later 
keerde hij terug naar Rotterdam om 30.000 pond bijeen te bren
gen voor de Ierse protestanten; herhaaldelijk bewees hij de 
Nederlanders belangrijke diplomatieke diensten, in ruil voor de 
wijkplaats die zij hem geboden hadden. Op de zitting te White
hall van de Raad der Officieren in 1648 pleitte hij voor verdraag
zaamheid- d.w.z. voor een eenheidsfront van aile anti-feodale 
krachten, de anti-katholieken en anti-episcopalen- en hij beriep 
zich daarbij op het voorbeeld van Nederland: 

,Temt slechts deze oude geest van heerszuchtigheid, van uw broe
ders te onderdrukken, en wetten uit te vaardigen, en dergelijke. 
Aanschouwt ons buurland, dat alle merldekenen draagt van een 
welvarende Staat- ik meen de Nederlanden: zij zijn niet zo tegen, 
of bevreesd voor, deze verdraagzaamheid." 

Een van de grote diensten die Nederland, speciaal Amsterdam, 
de opstand1ge krachten van Engeland in hun moeilijke jaren be
wees, was het drukken van hun boeken. Deze boeken waren niet 
alleen dissidente godsdienstige werken. In 1643 (met eep. tweede 

· uitgave in 1644) verscheen bv. in Amsterdam Richard Overton's 
Sterfel1jkheid van de Mens, het eerste werk van rationeel en wel
overwogen materialisme, dat door een Engelsman werd ge
schreven. 

Tenslotte ondervonden de reactionnairen de stimulans en het 
voorbeeld van de Nederlanden in de nieuwe Commissie-leden; 
het revolutionnaire type dat naar voren was gekomen in de strijd 
tegen de koning en dat diepe sporen naliet in onze volkstradities. 
Sinds enige tijd was er een proces gaande waarbij de Commissies 
van het Gecombineerde Huis de Privy Council vervingen; het 
Huis werd competent genoeg om politiek te voeren, onafhanke
lijk van de Heren en de Raad, door middel waarvan de feodale 
Kroon zijn gezag uitoefende. En een gelijksoortige ontwikkeling 
vond gedurende de revolutionnaire jaren plaats op elk gebied 
van het maatschappelijk leven. In het hele land ontstonden com
missies, aan wie het behandelen van staatszaken, zowel civiele 
als militaire, was overgedragen. Een nieuw mensentype, het 
commissie-lid van het volk, werd geboren: de gewone mensen 
namen voor het eerst actief deel aan het bestuur van het land. 
Hier vond inderdaad een ontwikkeling plaats met diepgaande 
nationale wortels: maar de royalistische dichter, Cleveland, bij
voorbee1d, beschouwde het nieuwe type als in wezen Nederlands 
- ,een soort Hollands gebrabbel, het Hogan Mogan Commissie
Lid"- waarbij hij doelde op de titel Hoogmogenden in de Neder
landse Republiek. 

III 

TOT aan de definitieve overwinning van de bourgeoisie in 1649, 
overheersten de gevoelens van bewondering en broederschap 

in de algemene houding ten opzichte van de Nederlanden; het 
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gevoel van jaloezie en naijver kwam in de tweede plaats - hoe
wei het nu en dan zichtbaar wordt. Er waren ongenblikken van 
hevige spanning (bv, ten aanzien van Amboyna); en T. Mun, een 
Oost-IndH~-vaarder en koopman, schreef Engeland's schatten uit 
de buitenlandse hande_l (1630), waarin hij deloftrompet stak over 
het Nederlandse handelsstelsel en de krachti,ge ontwikkeling van 
de Nederlandse visserij, maar zich enigszins geprikkeld toonde 
door Engeland's inferieure positie: 

,Wat zijn zij wonderbaarlijk vooruitgegaan, sinds zij het juk van 
Spaanse slavernij hebben afgeworpen! Welke krachtige rniddelen 
hebben zij zich verschaft om zich te verdedigen tegen de macht van 
een zo grote vijand! En is dit alles niet tot stand gebracht door hun 
voortdurende ijver in de goederenhandel? ... 

Als wij de tijd van hun onderwerping ver~elijken met hun tegen
woordige staat, schijnen zij een ander voik te zijn; want wie weet 
niet dat de toestand van deze provincies gering en onzeker was · 
onder de regering der Spanjaarden, die eerder een grotere last dan 
een ruggesteun voor hun eerzucht was ? ... 

Het lijkt een wonder, dat zulk een klein land, nog niet zo groot 
als twee. van onze beste 'shires', dat slechts weinig natuurlijke rijk
dommen, Ievensrniddelen, hout of andere noodzakelijke uitrusting, 
hetzij voor oorlog of voor vrede heeft, toch al deze zaken in zulk 
een wonderbaarlijke overvloed bezit, dat zij, naast hun eigen behoef
ten (die zeer groot zijn), eveneens aan andere vorsten, schepen, 
geschut, kabels, graan, kruit, kogels en wat niet al kunnen Ieveren 
en verkopen, goederen die zij door ht1n nijvere handel uit aile hoeken 
van de wereid bijeengaren. In de loop waarvan zij niet minder schade 
aan anderen toebrengen om hen te vervangen ... dan zij er zorg voor 
dragen om zichzelf te versterken ... 
' Deze en andere omstandigheden verbazen mij dikwijls, wanneer 
ik de Nederianders ijdellijk hoor snoeven, en vele Engelsen die dit 
eenvoudig geloven, dat de Verenigde Provincien onze forten, burch
ten, muren, verdedigingswerken, en zo meer zijn, waar zonder wij 
slechts korte tijd stand zouden kunnen houden tegen de Spaanse 
strijdkrachten : terwijl wij in werkelijkheid d e v o o r n a a m s t e 
b r o n van h u n g e I u k, z o we I i n o or I o g a I s in v r e d e, 
v o o r han d e 1 en r ij k do m, v o o r m u n i t i e e n · m an
s c h a p p e n -z ij n, d i e o n s b 1 o e d v o o r h u n v e r d e d i -
gin g g even; t e r w-ij I h u n · mens en be h o u den 
lbiijven om in Indie te overwinnen en ten koste 
van ons de vruchten te piukken van een rijke 
hand e I; welke, wanneer wij deze aan ons zelf zouden trekken 
(zoals wij het recht hebben om te doen), het opkweken van ons voik 
met deze goede bestaansmiddelen [visserij] in grote mate zou be
vorderen ... '• (Spatitiring van Mun) 

Maar de bourgeoisie moest eerst kunnen beschikken over een 
eigen sterke staat, voordat zij er toe kon overgaan, zich tegen 
haar protestantse bondgenoten overzee te verzetten en dezen te 
bestrijden. D€! Acte van Navigatie van de Republiek van Crom
well drukte het vertrouwen van de Engelse bourgeois uit, dat zij 
thans de Nederlandse controle van de zeeen konden aantasten
hoewel er, gemengd met de naijver, elementen van het vroegere 
broederlijke gevoel overbleven. De opvatting van een Europees 
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verbond van protestantse krachten tegen de katholieke reaction
naire krachten, onder het vaandel van de nieuwe godsdienstige 
en economische vrijheden, was in de puriteinse geest diepgewor
teld. Maar in de practijk moest de groei van de burgerlijke krach
ten in Engeland wel uitlopen op een grondige krachtmeting met 
de Nederlanders om het overwicht in de handel. Cromwellliet in 
een eenvoudige vorm de tegenstellingen van de situatie zien. Hij 
wilde tegelijkertijd de Europese protestanten helpen en ten koste 
van alles de Engelse belangen bevorderen. Zijn plannen voor een 
Protestantse Liga onder Engelse leiding waren zowel een onder
handelingsbasis in de buitenlandse politiek als een uitdrukking 
van een waarachtig gevoel van broederschap. Maar in de bur
gerlijke practijk moet het gevoel van broederschap wijken voor 
de druk van het loven en bieden; de eerste stap om de macht van 
de Nederlanders te breken was het aanbod om hen op te nemen 
in de Engelse Republiek. De oorlogen van 1652-4 luidden de 
politiek in van meedogenloze handelsexpansie van de zegevie-
rende burgerlijke krachten. 

De republikeinse regering kon ten val komen, maar de herstel
de monarchie zette de politiek van Cromwell voort- zij het 
minder doeltreffend. Pepys schreef in zijn Dagboek op 2 Februari 
1664: . 

,.Ging naar bet Koffiehuis met Kapitein Cocke, die een aangenaam 
discours hield over de goede resultaten in de een of andere Neder
landse oorlog en verovering (die ik nog niet overwogen had, maar 
wel bet tegendeel) dat wil zeggen, dat de wereldhandel te gering 
is voor ons beiden, eeri moet bet onderspit delven." 

Kapitein Cocke was de woordvoerder van de burgerlijke krach
ten, die waren gekomen om te blijven; en Pepys, met zijn onzeker
heid, behoorde in dat opzicht tot de were1d van vroeger. *) 

IV 

HOE kunnen wij nude invloed van deNederlanden op de revo
lutionnaire boungeois van Engeland in de 17de eeuw samen-

vatten? . 
Doordat zij de feodale monarchie en zijn kerkelijke bases de 

eerste belangrijke en succesrijke slag hadden toegebracht, waren 
de Nederlanders de voorhoede van de wereld geworden, en overal 
namen vooraanstaande bour.geoisieen hen tot voorbeeld - vooral 
de Engelse bourgeoisie, die aanzienlijke economische vooruitgang 
had geboekt, maar die in alle opzichten werd belemmerd door 
de feodale Kroon en zijn uitbuitingsstelsels. Nederland was zo 
het inspirerende baken, wiens Iicht onophoudelijk de feodale 
duisternis doorboorde en hen eraan herinnerde dat een met suc
ces be.kroonde opstand mogelijk was. 

*) Enige tijd lang waren er velerlei stromingen. Sommige republikeinse 
bannelingen verwachtten nog hulp van de Nederlanders voor bet omver
werpen van Karel II (bv. Algernon Sidney) en zij hoopten op de steun van 
Johan de Witt. Andere, zoals Ludlow, wantrouwden de Nederlanders omdat 
zij koningsmoordenaars hadden uitgeleverd in 1662. Maar deze houding 
behoorde tot een wereld, die sinds lang uit de tijd was. · 
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Ten tweede, ontwikkelden de N ederlanders, door in de wereld
handel de voorste plaats in te nemen, de handelsmethoden en het 
financiele mechanisme, die voor de Engelse kooplieden en geld
schieters de pas aangaven. Hun successen verscherpten de inner
lijke crisis in Engeland en versnelden steeds meer de gang naar' 
de revolutie. 1 

De Engelse bu:vgerlijke revolutie was op deze wijze in elk op
zicht nauw verbonden met de Nederlandse ontwikkeling en zij 
kan niet volledig begrepen worden zonder met deze gebeurtenis
sen rekening te houden. 

De meest vooruitziende Engelse handelstheoretici beseften dat 
er vroeg of laat een botsing zou plaatsvinden tussen de Neder
landse en de Engelse belangen; maar over het algemeen kwam 
het gevoel van naijver in de tweede plaats, toen het voornaamste 
belang van de Engelse bourgeoisie was, haar eigen feodale 
Kroon ·omver te werpen. 'N' ooral onder de volksmassa's leefde het 
gevoel van een nauwe broederlijke band met het Nederlandse 
volk. Maar in de oorlogen van de jaren 1650 en vooral na het 
herstel van de monarchie in 1660 overheerste de naijver der bour- ' 
geoisieen ten opzichte van de were1dhandel; de vroegere opvat
tingen van een eenheidsfront tegen de internationale reactie 
ruimden het veld. 

In onze dagen zien wij wat de volledige ontwikkeling van het 
burcgerlijke stelsel en zijn rivaliteit betekent. Dat wat eens als 
een progressieve kracht began met het doorbreken van de feo
dale hindernissen, is een stelsel van imperialisme en grootscheep
se monopolies geworden, dat de mensheid dreigt te vernietigen . 
Daarom ontstaat opnieuw en in een verscherpte vorm de be
hoefte aan een eenheidsfront van de progressieve krachten; en 
in deze situatie zijn Groot-Brittannie en Nederland zodanig ge
plaatst, dat ze een zeer belangrijke rol spelen. Laten wij, als wij 
terugzien naar de dagen toen de volkskrachten van beide landen 
schouder aan schouder stonden tegenover de heersende krachten 
van de internationale reactie, 66k vooruitzien naar het nieuwe 
eenheidsfront dat wij moeten oprichten tegen de internationale 
reactie in haar laatste hevi,ge doodsstuipen. 

JACK LINDSAY. 

Bet waaudel wan de 
uationale onalbankelijkbeid 

WAAROM zal het voor deze partijen (de partijen van de arbei
dersklasse in de kapitalistische landen- red.) per ·slot van 

rekening minder moeilijk zijn om te werken dan voor de Rus
sische communisten in de tijd van het tsarisme?-
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Omdat zij, ten eerste, zulke voorbeelden van str~jd en successen 
voor ogen hebben als er zijn in de Sowjet-Unie en in de Volks
democratische landen. Bijgevolg kunnen zij uit de fouten en de 
successen van deze landen leren en zo hun werk vergemakke
lijken. 

Omdat, ten tweede, de bourgeoisie zelf - de voornaamste 
vijand van de v1ijheidsbeweging- anders is geworden, wezenlijk 
veranderd is, reactionnairder is geworden, de verbindingen met 
het volk heeft verloren en daardoor zichzelf heeft verzwakt. Het 
is duidelijk, dat deze omstandigheid het werk van de revolution
naire en democratische partijen eveneens moet vergemakkelijken. 

Vroeger veroorloofde de bourgeoisie zich aan liberalisme te 
doen; zij kwam op voor de burgerlijk-democratische vrijheden 
en verwierf daarmee populariteit onder het volk. Thans is er geen 
spoor van liberalisme overgebleven. Er is geen zogenaamde ,vrij
heid van de persoonlijkheid'' meer, de rechten van de persoon
lijkheid gelden slechts voor degenen, die kapitaal bezitten, ter
wijl alle andere staatsburgers als ruw mensenmateriaal worden 
beschouwd, dat slechts voor uitbuiting dient. Met voeten getre
den is het beginsel van de gelijkgerechtigd,heid van mensen en . 
naties, het is vervangen door het beginsel van volledige rechten 
voor de uitbuitende minderheid en rechteloosheid voor de uit
gebuite meerderheid van de staatsburgers. Het vaandel van de 
burgerlijk-democratische vrijheden is overboard geworpen. Ik 
geloof dat gij, vertegenwoordigers van de communistische en 
democratische partijen, dit vaandel moet opheffen en voorwaarts 
dragen, als gij de meerderheid van het volk om u wilt scharen. 
Er is niemand anders die het zou kunnen opheffen. 

Vroeger werd de bourgeoisie als het hoofd van de natie be
schouwd, zij kwam op voor de rechten en de onafhankelijkheid 
van de natie, zij stelde deze ,boven alles". Thans is er geen spoor 
van het ,nationale beginsel" overgebleven. Thans verkoopt de 
bourgeoisie de rechten en de onafhankelijkheid van de natie voor 
dollars. Het vaandel van de nationale onafhankelijkheid en de 
nationale souvereiniteit is overboard geworpen. Zonder twijfel 
zult gij, vertegenwoordigers van de communistische en democra
tische partijen, dit vaandel moeten opheffen en voorwaarts dra
gen, als gij patriotten van uw land wilt zijn, als gij die leidende 
kracht van de natie wilt worden. Er is niemand anders die het zou 
kunnen opheffen. 

J. W. STALIN. 

(19de Congres der C.P.S.U., 14 October 1952) 
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DE ROL VAN DE BEDRIJFSKRANT 

BEGIN December van het vorige jaar verscheen in De Volkskrant een 
artikeltje over de bedrijfskranten, die onze Partij voor een aantal 

bedrijven uitgeeft. Het was natuurlijk vol verdachtmakingen en had tot 
doe! de arbeiders tegen onze Partij op te zetten. Het bewees echter, dat 
onze kranten in het afgelopen jaar goed werk hebben gedaan in het belang 
der werkers en dat de uitgifte van bedrijfskranten door' onze Partij een 
belangrijke taak is. 

In Duurzame Vrede van 15 Januari j.l. schrijft de secretaris der Commu~ 
nistische Partij van Brazilie, kameraad Mauricio Grabois, dat ,bij de 
politieke opvoeding en de organisatie van de Braziliaanse arbeidersklasse 
de bedrijfskranten een belangrijke ro1 spelen"; dit geldt zeker ook voor 
ons land. In de bedrijven neemt· de klassenstrijd dagelijks de grootste 
plaats in, ook a! lijkt het soms dat er van strijd geen sprake is. Dagelijks 
pogen de ondernemers de lonen te verlagen en de. sociale rechten der 
arbeiders te beknotten. De werkers stellen daartegenover voortdurend 
het organiseren van de actie voor hun eisen, zij pogen hun arbeidskracht 
zo duur mogelijk te verkopen. 

De bezitters, en met hen hun handlangers, de rechtse sociaal~democra
tische vakbondsbestuurders, pogen het echter voor te stellen also£ er van 
d.eze dagelijkse strijd geen sprake meer zou zijn. 

ln deze voortdurende botsingen tussen de twee klassen is het de bedrijfs
krant van onze Partij, die de arbeiders de weg wijst, hen helpt en organi
seert in de strijd voor de verdediging en verbetering van het levenspeil. 
Onze bedrijfskranten dragen er daardoor toe bij het klassebewustzijn 
van de werkers te verhogen en nemen hen in bescherming tegen elementen 
die pogen om de arbeiders de burgerlijke reactionnaire ideologie op te 
dringen. In het afgelopen jaar verscheen er in ons land 300 keer een 
krant, aan een 90-tal bedrijven, met een oplaag die varieerde van 100 
tot 1000 exemplaren. Dit is een vooruitgang bij vorige jaren vergeleken, 
vooral van belang omdat het aantoont dat onze kaders meer en meer de 
betekenis van de bedrijfskranten gaan begrijpen. 

In deze kranten werd een onnoemelijk aantal problemen en grieven 
behandeld. Problemen als de vernieuwing van de C.A.O. in de metaal

.industrie, van de lonen en prijzen, van het gevaar van de ondernemings~ 
raden en de werkclassificatle. Zij hielden zich bezig met het afweren van 
verslechteringen en stelden eisen, welke onder de werkers leefden, ter 
verbetering van het levenspeil. 

Zo trad b.v. in het afgelopen jaar de bedrijfskrant van onze Partij voor 
de arbeiders bij de H.T.M. in Den Haag op voor de verhoging van het 
loon door uitbetaling van de z.g. onregelmatigheidstoeslag. Voortdurend 
was dat het onderwerp van de krant. Dit wordt nog door vee! kranten 
nagelaten. Zij noemen een grief en komen er dan niet meer op terug, 
waardoor ze alleen maar vermelden en nalaten om de arbeiders voor de 
overwinning van hun wensen in strijd te brengen. Deze £out maakte de 
redactie van de H.T.M.-krant niet, wei een andere,"Waar we straks iets 
over willen zeggen. 
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De onregelmatigheidstoeslag werd een algemeen gestelde eis onder de 
H.T.M.~ers nadat onze krant er over schreef, en er bestond daardoor 
voor onze krant vee! sympathie. De krant schreef niet aileen dat deze eis 
rech~aardig was, maar zij wees de weg hoe deze verwezenlijkt zou kun~ 
nen worden. Steeds wekte zij de arbeiders op, de vakbeweging in te 
schakelen voor de inwilliging van hun eis. Zij wees op de noodzaak van 
het houden van vergaderingen en riep de arbeiders op, deze vergaderingen 
te bezoeken om dan met de bestuurders de eis van de arbeiders te be~ 
spreken en te overleggen welke weg de bestuurders moesten volgen om 
deze eis bij de directie te verwezenlijken. Door het optreden van onze 
krant werden de rechtse !eiders van het N.V. van Vervoerspersoneel, 
waar het grootste dee! der H.T.M.~ers in georganiseerd is, gedwongen op 
te komen voor de wensen der werkers. Het slot was dat de eis volledig 
werd ingewilligd. Van vee! belang was, dat de bedrijfskrant regelmatig 
verscheen. 

Het duidelijk maken van de rol der vakbeweging en het ontmaskeren 
van de rechtse vakbondsleiders is v<ior de bedrijfskranten een belangrijke 
taak. Er zijn echter vee! kranten die het vraagstuk van de vakbeweging 
nog te algemeen stellen, in de vorm van: .,eist dat uw bestuurders voor u 
op de bres staan of duldt niet Ianger dat uw bestuurders uw belangen niet 
behartigen". Dit wordt hoofdzakelijk geschreven als het er om gaat de 
N.V.VAeiders in beweging te brengen. Natuurlijk helpen we de N.V.V.~ 
!eden met zulk geschrijf niet en is het zelfs de vraag of ze er hun schou~ 
ders niet voor ophalen. N een, we moeten hun zeggen hoe zij kunnen 
bereil<en dat er vergaderingen van de bond komen, hoe zij de bestuurders 
kunnen overtuigen voor hun belangen op te komen. We moeten er op 
wijzen, dat de werkers de behartiging van hun eigen belangen niet over 
mogen Iaten aan een paar vakbondsleiders, zelfs niet aan de goedwillen~ 
den, omdat die nie:t buiten de medewerking van de !eden kunnen. 

N atuurlijk komen onze kranten op voor de versterking van de vak~ 
bew~·ging, waarbij zij in het afgelopen jaar aanmerkelijke resultaten 
boekten. In Nijmegen b.v. gaf onze Partij bij de Nyma een manifest uit, 
dat later tot een bedrijfskrant uitgroeide. In deze krant ondersteunde zij 
de eis van de arbeiders om de lonen te verhogen. Hier werken vee! 
ongeorganiseerden, hetgeen zijn oorzaak vindt in he:t feit dat de meesten 
van het platteland kwamen of voordien in een klein bedrij£ werkten, waar 
de drang naar georganiseerd optreden niet zo sterk was als op de Nyma. 
Onze kameraden waarschuwden de werkers van di:t bedrij£, dat zij zich 
moesten organiseren omdat daarvan de grootste kracht zou uit gaan bij 
hun actie. De arbeiders gaven gehoor aan deze oproep en de afdeling van 
het N.V.V. van de Algemene Bedrijfsgroepen Centrale groeide snel. De 
nieuwe !eden gaven ook gehoor aan de oproep om naar de vergaderingen 
te gaan en daar hun bestuur te winnen voor hun looneisen. Het gevolg 
was, dat de actie ontstond en de lonen omhoog gingen. 

Zo zijn er nog vele voorbeelden van goede kranten, die zich op het 
terrein van de verdediging van de dagelijkse belangen der betrokken 
arbeiders vee! sympathie verworven hebben. Ondanks dit en het feit dat 
bet aantal kranten groter wordt zijn er toch nog een aantal gebreken. 

Vaak laat de verzorging van de kranten, die aile gestencild zijn, vee! 
te wensen over. De kranten verschijnen vaak nog te onregelmatig, terwijl 
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juist het regelmatig verschijnen, b.v. een keer per maand, en steeds op 
hetzel£de tijdstip, de krant een grater aanzien geeft. Dit zal de rol van 
de krant, n.l. de agitator, de propagandist en de organisator van de Partij 
beter tot zijn recht doen komen. Ook stelt het ons in staat om directer 
op de problemen van het bedrij£ in te gaan, waarbij het altijd mogelijk is 
om in dringende gevallen eventueel een extra-nummer van de krant te 
Iaten verschijnen. Een krant die aileen maar verschijnt als er iets aan de 
hand is zullen de arbeiders rninder serieus nemen. 

Wij zullen hier pogen enkele oorzaken voor deze tekortkomingen te 
noemen. Het eerste wat gebeuren moet is een redactie vormen uit de 
arbeiders die op het bedrij£ werken. Zij wcten de feiten over de toestan
den van het bedrij£ bet beste en kunnen er beter dan een buitenstaander 
over schrijven. Deze redactie die b.v·. gevormd zou kunnen worden uit 
de Ieiding van de bedrijfsgroep, heeft tot taak naast het zel£ schrijven 
van artikelen, de copie te verzamelen van arbeiderscorrespondenten. 

De districts- en afdelingsleidingen kunnen dan hun steun verlenen in 
de vorm van bet schrijven van politieke artikelen, het drukken van de 
krant en bij de verspreiding. 

Vooral de verspreiding speelt een grate rol. De reactie, die altijd zo 
hoog van de toren blaast over de z.g. vrijheid van bet geschreven woord, 
legt onze kameraden in het bedrij£ altijd veel moeilijkheden in de weg als 
zij van die vrijheid gebruik willen maken. Hiermede zullen we bij de 
verspreiding rekening moeten houden. Het mag er echter niet toe leiden 
dat de verspreiding aileen aan de poort van een bedrij£ geschiedt. Natuur-

' lijk is dat erg nuttig, de arbeiders weten dan dat zij op steun van buiten 
bet bedrij£ kunnen rekenen, maar we moeten steeds nieuwe initiatieven 
uitdenken om de verspreiding van de krant op bet bedrij£ of bij de maats 
thuis te Iaten gebeuren. Allen die zich onze werkwijze uit de bezettings
jaren herinneren, weten, dat De Waarheid ook niet aan de poort ver
spreid werd, maar hij kwam er toch. 

De uLtgifte door de partijgenoten op een bedrij£ zel£ heeft grote voor
delen hoven die van de verspreiding aan de poor.t, door kameraden die 
niet aan het bedrijf verbonden zijn. Allereerst de wetenschap bij de arbei
ders dat de uitgevers van de ~rant werkelijk hun eigen collega' s zijn. Dan 
de noodzaak om alle partijgenoten van ~et bedrijf erin te bctrekken. Hct 
is absoluut noodzakelijk om na te gaan of alle partijgenoten de krant 
wei krijgen en de redacties moeten hun mening over de krant steeds 
vragen. De discussie over de inhoud van de krant wordt grater. Het 
organiseren van de geldelijloo steun gaat beter. Het betrekken van de 
partijloze arbeiders in hct schrijven voor de krant zal veel eenvoudiger 
worden. Kortom, op deze wijze wordt de krant inderdaad de organisator 
van bet werk. Natuurlijk is ook veel van het bovengenoemde mogelijk bij 
verspreiding aan de poort, doch dan zal bet zeker niet eenvoudiger wor
den v.oor de partijgenoten in bet bedrij£. 

Natuurlijk is de inhoud van de bedrijfskrant van het grootste belang. 
In de resolutie van 13 Juni 1953 van de Dagelijkse Leiding van onze 

Partij staat: 
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., ... de Partij moet onder haar eigen vlag optreden onder de a.r
beidersklasse, onafhankelijk van wat de vakbeweging doet, en het 
vertrouwen van de arbeiders weten te winnen door haar·inspirerende 
Ieiding en juiste voorlichting." 



Oat geldt in de eerste plaats voor de kameraden, die de bedrijfskranten 
verzorgen. De bedrijfskrant is voor de arbeiders van het bedrij£ de vlag 
van onze Partij. Uit de kranten leren zij ons standpunt kennen over de 
vraagstukken die hen direct interesseren. De bedrijfskrant maakt, behalve 
dat zij de weg aanwijst voor het organiseren van de actie voor de eigen 
verlangens van de arbeiders, propaganda voor onze ideeen. Daarom moet 
zij de politieke achtergronden van hetgeen er in de bedrijven gebeurt 

. belichten. Lenin leerde ons in de strijd tegen de economisten reeds in 
1900, in zijn schitterende hoek ,Wat te doen?", dat het niet"voldoende is 
aileen de strijd voor de economische belangen te organiseren. Hij toonde 
aan, dat de staking voor de economische eisen de revolutionnaire opvoeder 
van de arbeiders is, maar dat het de politieke actie is die de arbeiders in 
staat stelt de politieke macht van de bourgeoisie te breken. 

Vee! bedrijfskranten vergeten echter juist de politieke achtergronden 
van de strijd om de dagelijkse belangen van de arbeiders te belichten. 

Als voorbeelden noemen wij de reeds eerder aangehaalde bedrijfskrant 
uit Den Haag voor het H.T.M.-personeel en. ,De Molen", welke in 
Amsterdam wordt uitgegeven voor de diamantwerkers. Beide kranten 
hielden zich voornamelijk met de economische strijd en vakverenigings
vraagstukken bezig. Zij deden goed werk, maar droegen aan de politieke 
opklaring onder de arbeiders weinig bij. 

Vaak hoor je ook de opmerking, dat er niet altijd sto£ uit het bedrij£ is 
om een artikel te schrijven en dat je dan geen krant kan uitgeven. 

Natuurlijk moeten we alles doen om in de kranten over de problemen 
van het bedrij£ te spreken, maar als het zo uitkomt dat er geen bedrijfs
copie is, kan de krant ook wei eens verschijnen zonder dat nieuws. 
Speciale kranten gewijd aan de strijd tegen de E.D.G. of voor het behoud 
van de 5de Mei als Nationale Bevrijdingsdag of over de verkiezingen zijn 
heel nuttig. 

Verder is er het beschrijven van de resultaten der volken van de 
Sowjet-Unie, China en de Volksdemocratische Ianden. Ook over de strijd 
van het lndonesische volk voor zijn vrijheid zou vee! meer dan tot nu toe 
geschreven moeten worden. Hoeveel zouden onze kameraden haven
arbeiders b.v. niet kunnen schrijven over de strijd van hun lndonesische 
coil ega's, die vaak bij dezelfde ondernemers werken doch onder geheel 
andere arbeidsvoorwaarden! Onze mijnwerkers zouden kunnen schrijven 
over het prachtige Ieven van de mijnwerkers in de Sowjet-Unie. 

Onze klasse-vijand en de rechtse sociaal-democratische !eiders Iaten 
geen papier onbenut om de werkers juist over deze vraagstukken verkeerd 
voor te lichten. 

Goede bedrijfskranten dragen er dus toe bij, dat de strijd voor het 
nationale eenheidsfront, tegen de Amerikaanse overheersing en de drei
gende Duitse nazi-laars zich sneller zal ontwikkelen. Zij zullen er toe 
bijdragen dat de arbeiders onder Ieiding van onze Partij de werkelijke 
!eiders van aile nationale krachten worden. 

Bovendien draagt een goed georganiseerde bedrijfskrant er tevens toe 
bij, dat het gehele partij-apparaat versterkt wordt; dit zal vooral aan de 
versterking van de arbeiderscorrespondenten voor onze W aarheid een 
grote steun geven. 

Het jaar 1953 heeft bewezen, dat er een verbetering te zien is in de 
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uitgifte van de bedrijfskranten. Deze stijging zette zich voort in de eerste 
maanden van ·bet nieuwe jaar. Laten we alles doen om de vooruitgang 
nog groter te maken, dan zal de revolutionnaire kracht in ons land snel 
groeien. 

J. A. G. 

AFSt;HEID VAN DE HEVRIJDERS 

284 

In vijf en veertig scheen ook de zon 
op een magere arme vrouw 
Haar huid was 'zo droog als de schors van een boom 
en haar hart woo,g zwaar van rouw 

De lucht was warm boven Duitse grond 
zij dronk water uit een helm 
N u ging zij terug naar haar eigen land 
~n zei de soldaten vaarwel 

Broeders wij ,gingen dezelfde weg 
langs graven en galgen en vuur 
Alleef ik nog een halve eeuw 
.nimmer ver,geet ik dit uur 

Zij zag op zijn kepi de rode ster 
en zij kuste hem op de mond 
Ach broeder het is mijn eigen zoon 
die ik in jullie rijen vond 

Ach zuster vaarwel, vergeet ons niet 
wij gaven voor deze tijd 
ons goed en bloed en hebben daarmee 
jou en je zusters bevrijd 

Haar blik ging naar de vlakte uit 
met puinhopen bezaaid 
N og feller dan in Rotterdam 
heeft hier het vuur gelaaid 

En in het Westen lag de zee 
een groene en blauwe smaragd 
Zoals de zee zijn bedding heeft 
ligt ook de dag in de nacht 

Vaarwel! Wij gaan nu uit elkaar 
maar vriendschap is een band 
die geen fascist verbreken kan 
want de zee hoort bij het strand 
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Boell!Jesprelling 

!J!JEerzaute lieden!J!!J 
I Q VER de schaamteloze en weerzinwekkende .,handel en wandel" van 

de trusts en kartels is in de loop van de tijd een groat aantal feiten 
bekend geworden. V ele van deze feiten hebben betrekking op de ver~ 
bindingen tussen trusts en kartels uit verschillende Ianden, -o.a. op de 
gevallen, waarin deze elkaar steunden, terwijl hun Ianden met elkaar in 
oorlog waren. 

Dit doet natuurlijk niets af aan het feit, dat de strijd tussen de grate 
imperialistische machten wei degelijk wordt veroorzaakt door tegenstel~ 
lingen tussen verschillende belangengroepen. 

Het hoek ,All Honorable Men",!) geschreven door James Stewart 
Martin, dat in 1950 bij Little, Brown and Company te Boston in de 
V erenigde Staten verscheen, ontleent zijn belangrijkheid dan oak niet aan 
het feit, dat er dingen in beschreven zouden zijn, waarvan we het bestaan 
tevoren niet vermoedden. Maar het is wei belangrijk, omdat een groat 
aantal feiten op dit gebied vermeld worden ( terwijl bovendien de schrijver 
een burgerlijk' man is, iemand, die namens de Amerikaanse regering hoge 
functies bekleed heeft, o.a. bij de dekartellisatie2 ) in Duitsland, dus 
iemand, die onmogelijk van linkse sympathieen .. verdacht" kan worden). 

Laten we thans een aantal van de in het hoek genoemde feiten weer~ 
geven: ' ' 

Over ,onze" Philips wordt uitvoerig gesproken. Deze onderneming 
zorgde wei, dat de oorlog, hoe deze oak zou verlopen, haar geen schade 
zou berokkenen. 

De Nederlandse regering liet zich door Philips gebruiken om de belan~ 
gen van deze onderneming te behartigen. 

Reeds voor de oorlog, zegt de schrijver, ,liet [de directie] de Neder~ 
landse regering een wet aannemen, die Philips toestond zijn hoofdkantoor 
naar Curac;ao in Nederlands West~Indie over te plaatsen en de kantoren 
in Eindhoven over te Iaten aan het beheer van gemachtigden, die beperkte 
volmachten hadden om de zaken in gev11l van een bezetting voort te 
zetten". {pg. 141) Het doe! van deze manoeuvre was om tijdens de oorlog 
de eigendommen van Philips aan weerszijden van de frontlijn te kunnen 
beheren. Voor het gebied van de As werd een gemachtigde benoemd, voor 
de rest van de wereld enige andere. ,De Duitse gemachtigde nam [het 
beheer] over, [in die gebieden] waar de As binnentrok." (pg. 141) Zoals 
men ziet, waren alle regelingen a! getroffen, toen de oorlog began, en 
terwijl over de gehele wereld de volkeren het fascistische monster be~ 
streden, hadden de aandeelhouders van Philips de gelegenheid om zonder 
risico hun maximumwinsten binnen te halen. Om het in de woorden van 
James Stewart Martin te zeggen: ,Deze ... regeling wierp grate voordelen 
a£, voorzover het de N.V. Philips betrof." {pg. 141) 

1) Deze titel zou in het Nederlands met ,Allemaal eerzame Lieden" ver
taald kunnen worden. De titel heeft betrekking op de lieden, die zich met 
de in de eerste alinea genoemde handelingen bezighouaen. 

2) Dekartellisatie is het verwijderen van kartel-organisaties uit het eco
nomisch !even. 
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Gedurepde de oorlog werd in geen enkel gebied ook maar een .enkel 
onderdeel van Philips in beslag genomen. Dit is, gezien de banden van 
Philips met Duitse, Britse en Amerikaanse maatschappijen, nu niet bepaald 
wrwonderlijk. Bovendien staat dit ook in verband met het nu volgende: 
W anneer een instantie van de regering van de V erenigde Staten, aldus 
Martin, vragen began te stellen over de relaties tussen de branches van 
Philips in de U.S.A. en in de door de fascisten beheerste gebieden, deed 
de N ederlandse regering onmiddellijk diplomatieke stappen bij het Ameri
kaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarna began dit Ministerie 
zich te gedragen, also£ de verantwoordelijke instantie ,een daad van 
militaire agressie tegen de N ederlandse regering in ballingschap gepleegd 
had." (pg. 142) En degene, die met het stellen van vragen begonnen was, 
deed dit een volgende maal maar liever niet meer ... 

Philips kreeg bovendien toestemming om materialen te verschepen uit 
Amerika naar het bezette Nederland. Zogenaamd om van de Philips
directeuren in Nederland inlichtingen te krijgen over de toestand in de 
door de fascisten beheerste gebieden. Hierbij scheen men te ,vergeten, 
dat er op deze wijze ook gemakkelijk inlichtingen uit Amerika naar de 
Duitse en andere fascisten konden komen. De laatste kregen bovendien 
de genoemde marterialen ... 

Volgens het hoek ,Kramer des Krieges van Kai Moltke ( dat overigens 
goeddeels dezelfde feiten vermeldt) geschiedde dit doorgeven van berich
ten inderdaad wederzijds en wei door middel van films, die berichten en 
richtlijnen bevatten over de Ieiding van de delen der onderneming ... 

B<;>Vendien worden in het hoek enkele voorbeelden gegeven van hulp 
gedurende de oorlog op het gebied van patenten e.d. tussen de branches 
van Philips in geallieerde, neutrale en door de fascisten bezette gebieden. 

Bij de AKU deed zich een iets ander geval voor: het ging er daar n.l. 
om, in hoeverre deze maatschappij in Nederlandse handen was, en in 
hoeverre in Duitse: was zij in meerderheid Nederlands, dan zouden even
tude dekartellisatiemaatregelen vrijwel onmogelijk zijn. N u hadden Martin 
en zijn medewerkers berekend, dat in elk geval vee! meer dan de helft 
van de aandelen in elk geval eens in Duitse handen geweest was; zij 
hadden geen transacties kunnen vinden, die op het overgaan van aandelen 
van Duitse in N ederlandse handen wezen. Martin riep de hulp van de 
Nederlandse regering in: een Nederlandse ambtenaar maakte een rapport 
op. Deze kwam tot de conclusie, dat de Nederlandse aandelen tenminste 
70% van het totaal uitmaakten, de Duitse hoogstens 30 %. (Hierbij 
werden geen nadere bijzonderheden verstrekt). Ofschoon in het directo
raat zes Duitsers en twee N ederlanders zaten, voerde het genoemde 
officiele Nederlandse rapport aan, dat de Duitsers de autoriteit van de 
heer Fentener van Vlissingen, voorzitter van de AKU, nimmer hadden 
aangetast. M.a.w. van officiele zijde werd al het mogelijke gedaan, om 
dekartellisatiemaal:regelen tegen de grate Duitse eigendommen van de 
AKU te voorkomen. Dit blijkt ook uit het feit, dat Martin uit de heer 
Fentener van Vlissingen niets kon loskrijgen, omdat de N ederlandse 
regering hem naar zijn zeggen verboden had, behoudens schriftelijke 
instructie, met vreemdelingen over de AKU te spreken . . . · 

Over de rol, die Nederland in en voor de oorlog heeft gespeeld, vindt 
men in het eerder genoemde hoek ,Kramer des Krieges" enige interessante 
voorbeelden. Zo wordt b.v. vermeld, dat de in Nederland gevestigde 
,International Hydrocarbon Synthetic Company" uitsluitend diende om 

vergoedingen voor het gebruik van patenten e.d. gedurende de oorlog uit 
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Geallieerd gebied aan de Ruhrindustrie over te maken. 
Overigens werden reeds voor de oorlog wapenleveranties uit de U.S.A. 

aan Hitler-Duitsland, om moeilijkheden met de Amerikaanse instanties te 
voorkomen, over Nederland geleid ... 

Een ander punt is het volgende: 
In 1940, 1941 en 1942 verlieten vele schepen de Amerikaanse havens 

onder de grootste geheimhouding. Tach werden zeer vele van hen door 
Duitse onderzeeers getorpedeerd. lmmers de schepen, in Amerika ver
zekerd, werden goeddeels in Zurich (Zwitserland) herverzekerd. Van 
hieruit werden ze nogmaals h£rverzekerd in ... Miinchen. De inlichtingen, 
die door de Amerikanen aan Zurich werden gegeven, betroffen o.a. de 
naam van het schip, de datum van vertrek, de lading, de bestemming en 
de waarde van de verzekerde eigendom. Tegen de tijd, dat een schip een 
Amerikaanse haven verliet, was de Duitse spionnagedienst daarvan allang 
op de hoogte. 

Het duurde tot begin 1941, voor de Amerikaanse maatschappijen ,tot 
het inzicht kwamen", dat het verzenden van telegrammen aan Zurich met 
deze inlichtingen gevaarlijk was; daarna werden de gegevens maar per 
brief verzonden . . . In de lente van 1942 ontdekte de regeringsinstantie, 
waaraan Martin verbonden was, dat deze inlichtingen nog steeds werden 
verzonden en dat, wei verre van beperkt te zijn tot schepen en ladingen, 
de herverzekedng ook industriele bedrijven betrof, en wei meer speciaal 
de zeer grate nieuwe fabrieken, voor oorlogsproductie. Hier beperkten de 
inlichtingen zich niet tot enkele feiten, omdat de herverzekeraars het recht 
hadden, de copieen van de volledige rapporten van de inspecteurs van de 
Amerikaanse verzekeringsmaatschappijen op te vragen. Deze behelsden 
blauwdrukken van de installatie, de beschrijving van het brandrisico, en 
de inventaris van de inhoud van de gebouwen, kamer voor kamer. Voor 
1938 had Zurich slechts in 5 a 6 % van de gevallen de volledige rapporten 
opgevraagd. Na 1938 gest:hiedde dit opvragen steeds vaker, totdat het 
percentage dicht bij de 90 lag. Toen Martin en zijn medewerkers voor
stelden, de Amerikaanse verzekeringsmaatschappijen een brief te schrij
ven, die doorzenden van dergelijke mededelingen voor spionnage zou 
verklaren, werden hiertegen van regeringszijde scherpe protesten geuit: 
immers dit zou de verzekering van de schepen en de fabrieken belemme
ren, het vertrek van de schepen ophouden. Blijkbaar achtte de Ameri
kaanse regering het beter, dat de schepen vroeg vertrokken en dan door 
de Duitsers werden getorpedeerd. Het is tekenend voor het morele verval 
van de Amerikaanse regerende kringen, dat men dergelijke argumenten 
durfde aan te voeren. 

W elnu, de door Martin en zijn medewerkers verlangde brief werd 
inderdaad verzonden, anderhalf jaar nadat ontdekt was, dat de inlichtin
gen-rapporten bij de Duitsers terecht kwamen. Het circuleren van de 
rapporten door geheel Amerika werd nooit tegengegaan: op aile mogelijke 
wijzen konden Duitse spionnen ze dus machtig worden. De reden van 
deze infame houding van de Amerikaanse regeringsinstanties is niet ver 
te zoeken: de vervlechting van Duitse en Amerikaanse kapitaalbelangen is 
algemeen bekend. 

Dat na de oorlog Amerikanen en Britten de Duitse oorlogsindustrie 
hebben hersteld en de fascistische o'orlogsindustrielen weer in het zadel 
hebben geholpen, staat natuurlijk ook met de internationale vervlechting 
van trusts en kartels in verband. Van een en ander geeft het boek tal van 
voorbeelden, die helaas onmogelijk in kort bestek samen te vatten zijn. 

287 



,Vroeger", zo zei kam. J. W. Stalin in zijn beroemde rede op het 
19e Congres van de C.P.S.U., ,werd de bourgeoisie als het hoofd van de 
natie beschouwd, zij kwam op voor de rechten en de onafhankelijkheid 
van de natie, zij stelde deze ,hoven alles", Thans is er geen spoor van 
het ,.nationale beginsel" overgebleven. Thans verkoopt de bourgeoisie de 
rechten en de onafhankelijkheid van de natie voor dollars. Het vaandel 
van de nationale onafhankelijkheid en de nationale souvereiniteit is over~ 
board geworpen." En hij concludeert hieruit: ,Zander twijfel zult gij, 
vertegenwoordigers van de communistische en democratische partijen, dit 
vaandel moeten opheffen en voorwaarts dragen, als gij patriotten van uw 
land wUt zijn, als gij de leidende kracht van de natie wUt worden. Er is 
niemand anders, die het ZO\l kunnen opheffen." 

• 

HET NATlONALE KARAKTER 
VAN DE CULTUUR 

H.M . 

JS het nog nodig om het nationale karakter van de cultuur te onderstrepen? Even-
als een menselijk wezen ziet een volk de wereld met zijn: eigen ogen; het heeft 

zijn eigen wijze om de problemen, die aile volken bezighouden, en de gevoelens die 
elk mens eigen zijn, te onderzoeken. Een bepaald volk kan een verfijnd gezichts
vermogen, het gevoel voor kleuren hebben; een ander daarentegen neemt de 
wereld waar door de melodie, het heeft een iZuiver gehoor, het hoort meer dan 
het ziet. Hoe mooi de werken van de Franse musici ook zijn, ze kunnen toch niet 
in de schaduw staan van wat Frankrijk op het gebied van de schilderkunst en de 
literatuur heeft geschonken. De Duitse muziek, de Duitse lyriek hebben de we
reid verrijkt, terwijl de tekening steeds de kunst heeft verdrongen in de werken 
van de Duitse schilders; Duitsland is daarenboven een van de weinige Europese 
Ianden, die niet zijn eigen klassieke roman heeft voortgebracht. Kan men .zich 
een Cervantes voorstellen, die in een ander land dan Spanje werd geboren? Kan 
men zich een Moliere voorstellen, die niet Frans zou zijn? Kan men een Leo 
Tolstoi scheiden van het Russische karakter en de Russische geschiedenis in haar 
geheel? Evenals het onmogelijk is om Hamlet of de Divina Comedia in het Espe
ranto · te schrijven, is het ook onmogelijk om iets te scheppen, dat hoven het peil 
van de Reader's Digest of de productie van Hollywood uitgaat, als men de Fran~ 
of ltaliaanse cultuur vervangt door een problematieke ,westerse cultuur". 

I. EHRENBURG. 
(Defense de la Paix, Jan. 1952) 
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een prachtig, gevoelig 
geschreven boek, van de 
Amerikaanse schrijver Victor ]. Jerome. 

het geeft ons een zuiver beeld 
van de ervaringen van een 
Joods jongetje, dat in het 
begin van deze eeuw in een 
Pools stadje, de bewustwording 
van de Joodse en Poolse 
arbeiders meebeleeft. 

vertaling C. ]. Kelk 
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Ower artistieke worm.:ewing 

Juni 1954 

voor nationale zelfstandig- Bedrijfspsychologie - wapen om 
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neemt kennis van nieuwe 
opvattingen op het gebied 

van de geschiedenis 

wij leveren thans uit voorraad: 

W. I. A WDIJEW Geschiohte des alten Orients 

544 blz. geïll. met kaart, .geh. f 10.50 
Dit werk, dat uit het Russisch is 
vertaald geldt als een standaardwerk 
op zijn gebied. 

N. A. MASCHKIN - Römische Gesohichte 

788 blz., geïll. en voorzien van losse 
kaarten als ,bijlage, geh. . f 17.25 
Het boek van Maschkin wordt op de 
Russische universiteiten als leerboek 
gebruikt. 

W. F. SEMJONOW - Geschichte des Mittelalters 

442 blz. geïll. met kaart als bijlage, 
geh. . . . . . . . . f 8.75 
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U. lAARGANG (Nieuwe reek8) No. 6 JUNI l954 

Poli ti@ I. 
@D Cultuur 

Maandblad gewijd aan dl' theorie en practijk van het marxi1me-leniniame 
onder leiding van het Partijbe&tuur der C.P.N. 

Politiek voor nationale zelfstandigheid 

consequent voortzetten en versterken 

Onderstaande redevoering werd door partijgenoot De Groot uit
gesproken tijdens de zitting van het Partijbestuur op 22 en 23 Mei. 

Deze redevoering is van grote betekenis voor het werk van de 
partij en de strijd voor de nationale onafhankelijkheid van Neder
land. Wij bevelen de lezing en studie aan voor alle besturen, instan
ties en belangstellenden, als een onmisbare voorwaarde om een juist 
inzicht te verkrijgen in de politiek van de C.P.N. en als een nood
zakelijkheid voor een succesvolle uitvoering van de taken waarvoor 
de partij staat - Red. P. en C. 

HET Partijbestuur staat in deze zitting voor de taak de uitslag 
van de verkiezingen voor de Provinciale Staten te beoor

delen. 
En daarvan uitgaande zullen wij onze partij de grondslag moe

ten geven voor onze activiteit in de komende periode. 
Hoe moeten wij die uitslag beoordelen? 
Allereerst moeten wij er ons voor hoeden om de verkiezingen 

door een provinciale bril te bekijken. 
De reactie poogt het voor te stellen alsof het thans in ons land 

heersende regime "normaal" en "stabiel" zou zijn. 
Zij stelt de onder de huidige omstandigheden gehouden verkie

zingen voor als een "democratische uitspraak van het volk", als 
een "vrije keuze uit de diverse partijen" waarbij het volk zelf 
kiest door wie en hoe het geregeerd wil worden. 

Maar deze1 idylle bestaat niet. 
De werkelijkheid is dat ons land militair, economisch en poli

tiek door Amerika overheerst wordt. De werkelijkheid is, dat ons 
land volgens Amerikaanse instructies door de vertrouwensman
nen van Amerika geregeerd wordt, die zich steunen, niet op de 
volkswil, maar op het Amerikaanse kapitaal dat in Nederland is 
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belegd en op een propaganda-apparaat dat door Amerika 
gefinancierd. 

Verkiezingen, zoals die na de oorlog in ons land gehouden 
den, zijn daarom geen vrije verkiezingen. 

Bij zulke verkiezingen hebben de reactionnaire krachten 
volle gelegenheid om door èenzijdige en bedriegelijke 
da, door corruptie, door geestelijke en materiële dwang, 
te misleiden. 

De oppositie tegen de Amerikaanse overheersing, en de 
voerder daarvan, de C.P.N., wordt op allerlei manier 
en vervolgd, zodat zij niet als gelijkgerechtigde aan de 
deelneemt en het volk geen vrije keuze kan maken. 

De provinciale Statenverkiezingen vonden dus plaats onder 
omstandigheden van de koude oorlog. 

Zij waren een episode in deze wereldwijde strijd 
zijds Amerika zijn heerschappij over de afhankelijke 
poogt te handhaven en te vergroten. Terwijl daartegenover 
het nationale verzet in elk van die landen, als deel 
wereld-front van de krachten die voor de collectieve 
de nationale souvereiniteit van de volkeren en een 
vrede vechten, onder aanvoering van de Sowjet-Unie. In 
moeten wij de beoordeling van dé verkiezingsuitslag 

Het wordt dan ook volkomen begrijpelijk waarom 
als enige maatstaf daarvoor opstelde of de teruggang van de 
munistische partij zich verder zou voortzetten. 

In de koude oorlog is het immers voor Amerika van ..,._,.,,.,,., ...... . 
belang dat in ons land, het sterkste bolwerk van de 
invloed in West-Europa na West-Duitsland, de motor 
nationale z.elfstandigheid verlamd wordt. 

Welnu, dit is niet gebeurd. 
Onze partij heeft haar posities behouden. 
In de middelgrote steden zijn wij, met enkele vooruitgang 

en enkele achteruitgang daar, ongeveer op hetzelfde peil blijven 
staan als een jaar geleden, bij de gemeenteraadsverkiezingen in 
1953. Dit is van veel belang, want in deze steden woont de meer· 
derbeid van het industrieproletariaat. 

In enkele nieuwe, zich uitbreidende industriecentra zijn wij 
vooruitgegaan, zoals Utrecht, Dordrecht, Arnhem, Ede, Hengelo, 
Emmen en in de omgeving van de hoogovens van Velsen. Niet 
alleen in aantal kiezers maar ook in percentage, hetgeen zeer 
belangrijk is in ons land met zijn groeiende bevolking en stem· 
plicht. 

Dit succes had groter kunnen zijn, als daar niet de teruggang 
in Amsterdam, Zaanstreek, Groningen en een aantal plaatsen op 
het platteland, vooral in het Zuiden, tegenover had gestaan. 

Wij zullen in deze zitting de politieke en organisatorische oor· 
zaken van deze teruggang moeten blootleggen en maatregelen 
tot verbetering besluiten. 
· Niettemin is, in het raam van de omstandigheden, nationaal en 

internationaal, de verkiezingsuitslag als geheel niet ongunstig en 
biedt zij een goed uitgangspunt voor verdere vooruitgang. 
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Wij zijn daarom niet van plan om ons, door wie dan ook, een 
"nederlaag" te laten aanpraten. Noch door de reactionnaire pro
paganda, die niet weet hoe zij voor haar Amerikaanse opdracht
gevers de harde weerstand van de C.P.N. tegen de ongehoorde 
druk van de vijand moet verklaren. 

Evenmin mogen wij ons laten beïnvloeden door enkele be
kJ:ompen en kortzichtige tinnegieters in onze partij die zich tot 
klankbord van de reactie laten maken. 

Niet alleen is de opzet van de reactie om de C.P.N. verder de 
keel dicht te snoeren mislukt. Maar de partijen van het grote 
kapitaal, zowel de K.V.P. als de A.R. en C.H. zagen hun posities 
verzwakt uit de stembus komen. 

Het is niet alleen geoorloofd, maar beslist onontbeerlijk om de 
verkiezingsuitslag van de C.P.N. te vergelijken met de gemeente
raadsverkiezingen 1953. Natuurlijk niet in details, doch wat het 
algemeen peil betreft. 

Voor onze partij, als enige oppositie-partij tegen het Ameri..: 
kaanse regime van alle kanten besprongen en belaagd, uit alle 
openbare bestuursfuncties uitgesloten, maakt het immers slechts 
zeer weinig uit of het verkiezingen voor gemeenteraden of pro
vincies of Tweede Kamer betreft. 

Onze partij, wier positie zo zeer samenhangt met de internatio
nale toestand, heeft niet alleen het recht maar ook de plicht te 
rekenen met een jaar, en zelfs met een maand of een week. 
Maar voor de regeringspartijen, die de macht uitoefenen, staan 

er wel degelijk geheel andere belangen op het spel bij provincies 
of bij kamerverkiezingen, ook voor hun kiezers. Daarom is het 
nodig terwille van een objectieve beoordeling, hun uitslagen met 
die van de vorige sta tenverkiezingen te vergelijken. En wat zien _ 
wij dan? 

De K.V.P. blaast op de bazuindat zij dit jaar "gewonnen" heeft 
en weer de grootste partij is geworden. 

In werkelijkheid verkreeg zij in 1950 voor de staten 31.6% van 
destemmen en in 1954 maar 31.5 %. 

Het is bekend dat de K.V.P. haar invloed steunt op de kerk, en 
dat het zgn. katholieke bevolkingsdeel sneller groeit dan de 
overige bevolking. 

Er is berekend dat, om die groei bij te benen de K.V.P. ln vier 
jaar haar percentage met één zou moeten verhogen. In plaats 
daarvan is haar percentage met een tiende procent gedaald. 

De K.V.P. had de zgn. katholieke eenheid tot inzet van de ver
kiezingen gemaakt, vooral met het oog op Welter. 

Nu is ook de positie van de Welter-partij alleen van staten
verkiezing tot statenverkiezing te vergelijken. Want de persoon
lijkheid van W elter, als tegenstander van Romme, speelt bij 
kamerverkiezingen een grote rol. Waarbij komt dat zij bij Staten
verkiezingen niet in het gehele land uitkomt. 

De K.N.P. verkreeg in 1950 0.7 procent en in 1954 een vol pro
cent, terwijl zij bij de gemeenteraadsverkiezingen nog 0.6 % ge
haald had. De K.N.P. heeft zich dus geconsolideerd en uitgebreid. 
In plaats van "katholieke eenheid'~ zien wij verdieping en ver-



groting van de tegenstelling tussen de K.N.P. en de K.V.P. 
Behalve de K.V.P. hebben de partijen van Romme's gedroomde 

christelijke coalitie nog meer verloren. 
De Christelijk Historische Unie ging van 10.5 procent in 1950 

tot 9.7 procent in 1954 terug. 
De Anti-Revolutio:tmaire partij verloor van 12.2 % in 1950 tot 

10.7 % in 1954. 
Het is dus volkomen onjuist om, zoals Evert Vermeer beweerd 

heeft, te zeggen dat Romme gewonnen heeft. Een vergelijking 
met de kamerverkiezingen is hiervoor politiek volkomeDl onge
rechtvaardigd. 

Ofwel Evert Vermeer bezit geen politiek onderscheidingsver· 
mogen, ofwel hij heeft als onderwijzer het tellen verleerd. 

In elk geval is het een feit dat de K.V.P.en haar directe bond· 
genoten, de A.R. en C.H. verzwakt uit de stembus te voorschijn 
zijn gekomen, dat hun greep op de bevolking zwakker is gewor· 
den. 

Een slag voor de reactie is ook de nederlaag van de "Socialis
tische Unie". Zij werd door de kiezers tot een minimaal beetje 
teruggebracht en verloor in Friesland met Roorda de enige sta· 
tenzetels die zij bezat. 

Als wij de andere partijen verder bekijken, dan zien wij dat de 
V.V.D. stagneert. 

De P.v.d.A. is van 25.7% in 1950 tot 29.4% in 1954 gestegen. 
Zij heeft haar zogenaamde "doorbraak-winst" van 1952 nog 

iets uitgebreid, doch niet ten koste van de communisten, maar 
waarschijnlijk het meest op kosten van de protestantse reaction· 
naire partijen. Ook bij de P.v.d.A. is een stagnatie vast te stellen. 

Zo is het beeld van de verkiezingsuitslag. 
Het geeft de werkende massa van ons volk geen enkele aanlei· 

ding om zich door de reactie op de kop te laten zitten; integen· 
deel, het geeft nieuwe moed om de reactie verder terug te slaan. 

Van nog meer belang zijn de vooruitzichten voor deze strijd. 
Wat is "het doel waar wij naar streven"? 
Dat is een socialistisch Nederland. 
Maar ons beginselprogram zegt dat op de weg naar het socia· 

lisme het Nederlandse volk een etappe moet afleggen, die niet 
kan worden overgeslagen of omgaan. · 

Die eerste etappe is de herovering van de nationale zelfstandig· 
heid, de bevrijding van de Amerikaanse overheersing. 

Wanneer wij onze vooruitzichten bekijken, dan is het met het 
oog op dit doel gericht! 

Ons beginselprogram is op ons congres met veel enthousiasme 
aangenomen. Het is in vergaderingen door de gehele partij goed· 
gekeurd, het is in cursussen bestudeerd. Maar toch ondervinden 
wij dagelijks dat het nog weinig begrepen wordt, dat het nog 
geen vlees en bloed van onze partij is geworden. 

Bij de discussies van de verkiezingsuitslag in de districten leek 
het soms alsof verscheidene partijgenoten bij hun oordeel niet 
uitgaan van ons beginselprogram, gesteund op de revolutionnaire 
leer van Marx en Engels, Lenin en Stalin. 
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Maar dat zij uitgaan van de oude, beschimmelde, bankroete 
opvattingen van de sociaal-.democratie volgens welke het socia
lisme tot voorwaarde zou hebben dat eerst de helft plus een van 
de bevolking "socialistisch, zelfs communistisch moet denken". 
Geen wonder dat zulke partijgenoten dan door de bomen het bos 
niet meer kunnen zien en in het grondeloze moeras van het bur
gerlijke pessimisme wegzinken. 

Zij komen dan tot nihilistische frases als "ze moeten eerst gras 
vreten, voor ze het geloven". Of dorps-praat als: wat hebben we 
eraan of Dien Bien Foe gevallen is, of Romme een nederlaag 
lijdt? In Ammerstol woont geen enkele katholiek en ook wonen 
er geen Indo-Chinezen! 

De vooruitzichten tot het verwezenlijken van ons onmiddel
lijke doel, het heroveren van de nationale zelfstandigheid, staan 
voornamelijk in verband met de uitkomst van de grote strijd van 
het Amerikaanse imperialisme, als scherpslijper van het gehele 
imperialistische kamp, tegen de Sowjet-Unie en het kamp van 
het socialisme. 

Hoe meer nederlagen de Amerikaanse imperialisten hierin 
lijden, hoe meer het imperialistische kamp door tegenstellingen 
ondermijnd wordt, des te zwakker wordt de Amerikaanse macht 
ook in Nederland, des te groter de kansen om Nederland daarvan 
te bevrijden. 

Hoe meer het prestige van Amerika daalt, door de slagen die de 
Aziatische volkeren het toebrengen en de diplomatieke overwin
ningen van de Sowjet-Unie, des te sneller zullen brede lagen 
van onze bevolking zich van Amerika afwenden, des te sneller 
zullen zij door ons gewonnen kunnen worden. 

Hoe dieper de economische crisis Amerika en het gehele kapi
talistische stelsel aanvreet, des te meer zullen de massa's voor 
onze oplossingen te vinden zijn tot het behoud van hun levens
bestaan, op voorwaarde, natuurlijk, dat wij van de internationale 
omstandigheden ten volle gebruik weten te maken en zelf een 
krachtige bijdrage ten goede, door onze strijd in eigen land, 
leveren. · 

Het Partijbestuur kent zonder twijfel de stand van zaken in 
de verhoudingen tussen het imperialistische en het sociàlistische 
wereldkamp. 
Amerika, en het imperialisme in het algemeen, wordt voort

durend zwakker, op economisch, politiek en militair terrein. Het 
socialistische kamp, voor alles de Sowjet-Unie, wordt voortdu
rend sterker op al deze gebieden. 

Om de voornaamste dingen te noemen: 
Het levenspeil van de massa in de Sowjet-Unie nadert met 

snelle schreden het levenspeil van de meest ontwikkelde impe
rialistische landen, terwijl het in die landen achteruit gaat. De 
techniek is in de Sowjet-Unie die van de meest ontwikkelde kapi
talistische landen voorbijgestreefd. 

Dit had tot gevolg dat op militair gebied, en dat is in de huidige 
fase van de strijd nog altijd doorslaggevend, de Sowjet-Unie het 
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verst is in de ontwikkeling van atoom-wapenen en straalvlieg· 
tuigen. 

Deze verandering van de krachtsverhoudingen heeft een ver· 
dere voortgang van de internationale ontspanning teweegge
bracht. 

Zij bracht ons de conferenties van Berlijn en Genève. 
Zij dwong de imperialisten tot onderhandelen. 
Dat wil niet zeggen dat alle gevaar voor een nieuwe wereld· 

oorlog voorbij is. 
Wij weten nu dat op 4 April Foster Dulles op wanhopige wijze 

gepoogd heeft Engeland en andere landen in een uitbreiding van 
de koloniale interventie-oorlog in Indo-China mee te slepen. 

Wij weten dat op dit ogenblik weer, de Amerikaanse oorlogs· 
stokers koortsachtig werken aan nieuwe plannen om olie op het 
oorlogsvuur in Indo-China en Korea te gieten. 

De Amerikaanse imperialisten zitten blijkbaar zo in het nauw, 
de crisis is blijkbaar, ondanks alle ontkenningen, zo ver voort· 
geschreden, dat zij tot elk avontuur bereid zijn. . 

Door· de crisis gedreven, keren de Amerikanen zich tegen hun 
eigen bondgenoten, tegen Engeland en ook tegen Nederland. 

De crisis dwingt de imperialisten tot verscherpte onderlinge 
strijd om de grondstoffengebieden en afzetmarkten, waarbij zij 
voor hun eigen lijfsbehoud moeten vechten. 

Dat is de achtergrond van het uitelkaar vallen van het Atlan· 
tische blok, van de tegenstelling tussen Amerika en Engeland 
die zich te Genève als een reeds zeer diepe kloof heeft geopen· 
baard, welke hoe langer hoe moeilijker te overbruggen is. 

Het feit dat Engeland zich tot vliegtuigmoederschip van de 
Amerikaanse atoombommenwerpers heeft geleend, maakt da~ 
bij het ontketenen van een atoom-oorlog zoals Amerika dat wi~ 
Engeland aan vernietigende slagen zou worden blootgesteld. 

En ook Nederland, indien wordt toegestaan dat hier Ameri· 
kaanse bases worden gevestigd. 

Dat alles dwingt de Engelse bourgeoisie tot het zoeken van een 
compromis met de Sowjet-Unie en China. 

Deze feiten hebben Churchill, de oude paladijn van het anti· 
communisme, tot woorden van sympathie en vriendschap voor 
de Sowjet-Unie gebracht. 

Op 30 April heeft hij voor de "Primrose" Liga, een vrouwen· 
vereniging, een rede gehouden waarin hij verklaarde: "Wij moe
ten met Rusland een zodanige verhouding scheppen waardoor 
ongeacht alle geschillen, gevaren en meningsverschillen, het Rus· 
sische volk en de Sowjet-regering ervan overtuigd worden dat 
wij hun vrede toewensen, geluk en alle voorspoed, het mooiste 
leven in hun machtige land, en dat wij wensen dat zij een belang· 
rijke en eervolle rol spelen bij de leiding van de mensheid;" 

Het commentaar hierop in de Engelse pers is nog belangrijker 
dan de rede. De leidende organen van de bourgeoisie schreven 
ongeveer in deze geest: "Churchill formuleerde de enig moge
lijke politiek van Engeland tegenover Rusland". 

Men zou hierbij kunnen vragen: kunnen wij Churchill vertrou· 
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wen? En dan zeg ik neen! Maar als wij de vraag stellen: zullen 
belangrijke delen van de Britse bourgeoisie, en vooral de Britse 
arbeidersklasse, in de vakverenigingen en de Labour-Partij, zich 
indeze richting verder bewegen? Dan zeg ik: ja! 

Misschien komt er nog een terugval, misschien pleegt Chur
chill opnieuw verraad aan het eigen Britse belang. Maar tegen 
te houden is het niet meer! 

Het groeiende overwicht van het socialistische kamp en het uit
eenvallen van de "Atlantische" eenheid heeft reeds, en zal in 
toenemende mate, zijn invloed doen gelden op de binnenlandse 
politieke verhoudingen in ons land. 

Wij moeten vooral letten op de uitwerking daarvan in de 
P.v.d.A. 

In de Eerste Kamer heeft professor Schermerhom bij de bui
tenlandse begroting een opmerkelijke rede uitgesproken. 

Hij ondersteunde daarbij het voorstel van Attlee tot onmid
dellijke bijeenroeping van een conferentie van Malenkow, Eisen
howeren Churchill tot behandeling van een verbod van atoom
wapens. 

Hij noemde het politieke regime in Amerika "ruw en simplis
tisch". Hij wees op het gevaar van het fascisme aldaar. Hij pleitte 
voor normale betrekkingen met China. Hij waarschuwde voor 
verscherping van de Nederlandse houding ten aanzien van Indo
nesië. 

Vragen wij weer: is Schermerhom te vertrouwen? Natuurlijk 
niet. Maar spreekt hij, hoewel zeer vaag en aarzelend uit, wat 
zeervelen in de P.v.d.A. denken? Danzeg ik ja! 

Na de oppositie van Jonkman tegen de E.D.G., is het optreden 
Vpn Schermerhom een verder symptoom van een stroming in de 
P.v.d.A. die verandering van buitenlandse politiek wenst, in 
tegenstelling tot Amerika. 

En die stroming is dieper dan wij nog vermoeden. Een van de 
voornaamste taken van onze agitatie is het bevorderen en voort
stuwen van die stroming. 

Nemen wij de V.V.D. 
Haar woordvoerder Wendelaar keerde zich tegen de anti-Sow

jet hetzrede van De Kadt in de U.N.O. Hij zeide dat het de taak 
van de Nederlandse regering is om Oost en West nader tot elkaar 
te brengen en niet verder van elkaar te verwijderen, zoals De 
Kadt gepoogd heeft. 

Dat is het eerste geluid van dien aard dat wij uit de V.V.D. 
horen. · 

Wij kennen natuurlijk allen het optreden van de C.H. profes
sor Gerritse tegen de E.D.G. Het C.H. kamerlid Krol sprak zich 
nu in zijn pártij-tijdschrift "Koningin en Vaderland" principieel 
tegen de Romme-politiek uit. 

Maar ook op andere wijze openbaart zich een tegenstand tegen 
de Amerikaanse politiek in protestants christelijke kringen, ril. 
ih een uiterst scherp optreden van de Hervormde Kerk tegen 
de plannen van Romme tot een begin van invoering van de 
katholieke kerkelijke staat bij een nieuwe grondwetsherziening. 
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Daar Romme zijn reactionnair streven in een godsdienstig 
kleed heeft gestoken, is het onvermijdelijk dat het verweer daar· 
tegen van protestantse zijde eveneens in godsdienstiSF gedaante 
te voorschijn komt. 

Tot zover wat zich aan de oppervlakte van de politieke par· 
tijen afspeelt. 

Dat zijn maar rimpeltjes van de beweging die vanuit de diepte 
van de volksmassa opstijgt. 

Het belangrijkste feit in de politieke ontwikkeling in ons land 
is de nationale massabeweging zoals die zich op 5 Mei heeft ge-
manifesteerd. · 

Dat is een groot succes voor onze politiek, dat nog ver 
de verkiezingsuitslag gaat! . 

Een partij immers, zei Stalin, kan men alleen beoordelen naar 
de massa-actie die zij weet te organiseren! En het is buiten kijf 
dat onze partij, jaren lang met toenemende kracht, de viering 
van de bevrijdingsdag heeft gepropageerd en georganiseerd. 

De viering van de Vijfde Mei 1954 is tot dusver een der krach· 
tigste uitingen geweest van het streven naar herovering van de 
nationale zelfstandigheid en tegen nieuwe Duitse overheersing 
door de E.D.G. 

Hier hebben wij onze nationale zelfstandigheidspolitiek levend 
zien worden en door de massa zien overnemen. 

Hier is de nationale eenheid van actie, die in ons beginselpro
gram als strijdvorm wordt aangewezen, in grote mate tot stand 
gekomen. 

Hier trad het intellect op naast de arbeidersklasse, met zijn 
tijdschrift "Snipperdag", waarin ook de communistische intel· 
lectuelen vertegenwoordigd waren. 

Hier traden socialisten en commmunisten gemeenschappelijk 
op als de voornaamste drijfkracht voor de 5 Mei in de bedrijven. 

Hier stonden de onderwijzers, in hun N.O.V. aan onze zijde. 
De jeugd ging voorop in de betogingen en feestelijkheden. 
De grote ondernemers, collaborateurs met de Duitse nazi's en 

nu met Amerika, moesten hun onvaderlandse gezindheid bloot
geven. 

De rechtse P.v.d.A.-leiders, vooral Drees, werden ontmaskerd 
en voor een groot deel reeds door de massa der socialistische ar· 
beiders en gewone P.v.d.A.-bestuurders, voorbij gelopen. 

De actie tegen de, door de Nederlandse en West-Duitse E.D.G.· 
klanten georganiseerde toeristen-invasie, ,welke actie op Initia· 
tief van progressieve kunstenaars is ontstaan, was een voortzet
ting van de 5 Mei. 

De weerklank die zij in het volk gevonden heeft wordt bewe· 
zen door de zenuwachtige reacties van de E.D.G.-klanten, die al 
hun, als zgn. verzetslieden vermomde, agenten ter hulp moeten 
roepen om de uitwerking ervan te pogen op te heffen en de be
volking in verwarring te brengen. 

De golf van nationaal zelfbewustzijn die uit de diepte van de 
volksmassa's opstijgt houdt niet alleen verband met het vermin· 
derde prestige van Amerika en de wijziging in de houding van 



Engeland. Zij staat ook in verband, en komt rechtstreeks voort 
uit de ontwikkeling van de economische toestand in ons land. 

Ik wil hier niet in herhaling treden van de beschouwingen 
over de economische toestand, die in voorgaande bij eenkomsten 
van het Partijbestuur zijn gehouden. Ik wil enkele nieuwe ver• 
schijnselen bespreken die de laatste tijd openbaar zijn geworden. 
Daar is de! rede van de voorzitter mr. Ooievaar in de jaarver
gadering van de Nederlandse. Redersvereniging dezer dagen ge
houden. 

Uit de mededelingen van het C.B.S. en Ceptraai Plan Bureau 
hoort men steeds beweren, dat 1953 een bijzonder goed jaar is ge
weest. Dit verslag onthult ons plotseling, dat in een van de voor
naamste takken van het bedrijfsleven de achteruitgang sedert 
midden 1952 is begonnen, dat 1953 slechter was dan jaren daar
voor en dat de koopvaardij een zeer moeilijke tijd tegemoet gaat. 
In deze Redersvereniging werd de oorzaak daarvan aan de Ame
rikaanse belemmerende maatregelen en aan de West-Duitse en 
Japanse concurrentie geweten. 

Er gaat bijna geen week voorbij of minister Mansholt houdt 
een rede en in elk van zijn redevoeringen slaat hij alarm over de 
crisis in de landbouw. 

De president van de Nederlandse Bank heeft ook een verslag 
uitgebracht, waarin naast de gebruikelijke welvaartspropaganda 
wordt toegegeven, dat de uitvoerprijzen in 1953 belangrijk ge
daald zijn en hij zegt dat dit als een zelfstandig verschijnsel moet 
worden opgevat, dat verband hpudt met de moeilijkheden voor 
de export. 

Zo komen bij stukjes en beetjes enkele feiten aan het licht die 
roet in het eten van het officiële optimisme gooien. 

Schijnbaar hiermee in tegenstelling staat de daling der werk
loosheid. 

Waardoor wordt deze daling veroorzaakt, voorzover men op 
·officiële gegevens kan afgaan? 

Ten eerste door drukte in het bouwbedrijf, als gevolg van de 
internationale ontspanning, die meer vertrouwen in het bezit van 
eigen huizen heeft gebracht en waardoor een ware speculatie 
in herenhuizen en villa's is ontstaan. Het bouwbedrijf brengt 
weer werk mee voor de houtverwerkende industrie en metaal
industrie, steenindustrie enz. 

Ten tweede werden in Maart jl. op de gebruikelijke wijze in 
de maand voor verkiezingen meer openbare en cultuur-tech
nische werken opengesteld. 

En dan zijn er de zogenaamde defensie-opdrachten in de 
metaal- en textielindustrie. 

Van hoe weinig betekenis deze echter over het gehe~l zijn be
wijst, dat in Maart jl. het werklozencijfer in de metaalnijverheid 
slechts met 1357 is gedaald. 

Van grote invloed op de werkloosheid is· de emigratie, waar
door onder anderen in 1953 15.000 vakbekwame arbeiders het 
land uitgingen. 

Daarnaast worden er elk jaar gemiddeld 20.000 personen in 
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overheidsdienst opgenomen, in het komende jaar zelfs 29.000. 
Dat zijn dan beroepsmilitairen, ambtenaren, B.V.D.-agenten enz. 

Van invloed op de werkgelegenheid is in tamelijk grote mate 
de uitbreiding van het aantal Amerikaanse bedrijven in Neder· 
land. Daarvan bestaan er reeds bijna 50, en er komen dit jaar een 
aantal bij, voornamelijk in de oorlogsindustrie. 

Door dit alles wordt de werkloosheid beperkt. 
Maar dit wijst allerminst op een gezonde toestand van de eco

nomie. Integendeel, hierdoor wordt bij een verdere teruggang 
van de wereldconjunctuur de Nederlandse economie aan grote 
schokken blootgesteld. 

Bijvoorbeeld: de Amerikaanse bedrijven werken bijna uitslui
tend voor' de export. Hun winsten worden in hun geheel naar 
Amerika overgemaakt. 

Deze Amerikaanse bedrijven worden voor een groot deel ook 
met Nederlandse eredieten opgericht. 

Zij doen dus niets anders dan Nederlandse mankracht en rijks· 
financiën uitbuiten en de Nederlandse export-industrie op de 
buitenlandse markt beconcurreren. 

De emigratie van vakarbeiders is een groot gevaar. Hiermee 
offert de regering de toekomst van het land op. 

Natuurlijk heeft de daling van de werkloosheid de P.v.d.A. en 
de K.V.P. bij de verkiezingen in de gelegenheid gesteld de illusie 
van welvaart en toenemende werkgelegenheid te wekken. 

Intussen beginnen de ondernemers steeds meer aan te dringen 
op de zogenaamde vrije loonvorming waardoor zij hopen ten 
koste van de arbeiders het kostenpeil van de industrie te ver· 
lagen. 

Wij staan in de naaste toekomst voor de noodzakelijkheid 
de arbeiders te verenigen voor de verdediging van hun levens· 
peil, ondanks het feit dat dit door de voortdurende prijsstijgingen 

. reeds beneden het peil van het vorige jaar is gedaald. 
In verband met de internationale en binnenlandse ontwikke· 

ling moeten wij dus onze conclusies trekken. 
Deze zijn: ten eerste, dat wij onze politiek voor nationale zelf

standigheid met grotere consequentie moeten voortzetten en ver· 
sterken. 

Wij moeten een grote en volhardende politieke agitatie voe
ren voor verandering in de· buitenlandse politiek van Nederland, 
voor het plan tot collectieve veiligheid en vrede in Europa tegen 
de herbewapening van de Duitse Wehrmacht en de E.D.G., tegen 
Amerikaanse luchtbases in ons land, voor verbod van de atoom· 
wapenen en voor vermindering van bewapening in het alge
meen, voor vermindering van de diensttijd tot 18 maanden. 

Wij moeten hiervoor agiteren en de massa-beweging organi· 
seren op de manier, waarop we dat voor de 5e Mei hebben ge
daan, voornamelijk in de organisaties waar de massa zich be
vindt, in het N.V.V., in de bedrijven, in de organisaties van de 
meest verschillende lagen van de bevolking. 

Onze strijd voor de nationale zelfstandigheid moeten wij uit· 
breiden tot nieuwe terreinen: tegen de bevoorrechting van Ame-



rikaanse ondernemingen boven de Nederlandse, vooral tegen het 
recht tot uitvoer van hun winsten in dollars, 

tegen de West-Duitse concurrentie op het gebied van de handel 
en.van transport, voor verlaging van de kolenprijzen in de strijd 
tegen het Duitse kolen-kartel, 

tegen het werpen van de Amerikaanse landbouwoverschotten 
op de Nederlandse markt of op markten, waarop Nederlandse 
landbouwproducten worden uitgevoerd, 

voor bescherming van de Nederlandse koopvaardij, tegen de 
Amerikaanse belemmeringspogingen, . 

voor een vriendschappelijke regeling van de verhouding met 
Indonesië, tegen de verscherping van het Nederlandse optreden 
tegen Indonesië onder Amerikaanse druk en voor de snelle over
dracht van Nieuw-Guinea aan de Republiek Indonesië. 

Door zulke nieuwe gebieden voor onze nationare zelfstandig
heidsstrijd zullen wij het front daarvan verbreden tot alle krin
gen van de Nederlandse bevolking welke onder de Amerikaanse 
overheersing te lijden.hebben en deze in actie kunnen brengen. 
Wij zijn bereid. allen te ondersteunen die in deze richting iets 
willen doen, ongeacht hun motieven of hun politiek op binnen
lands gebied. 

Daarbij is en blijft de voornaamste vool,'waarde de eenheid van 
actie van de arbeidersklasse tegeq de reactie, van socialisten en 
communisten tegen Romme. 

De strijd voor loonsverhoging en prijsstop en voor eenheid 
tegen Romme vormde de voornaamste inzet van onze verkie
zingscampagne. 

Na de verkiezingen hebben in de districten gecombineerde be
stuursvergaderingen het werk van de Partij en de uitvoering van 
haar politiek bediscussieerd. 

Daarbij is tot in de details aangewezen, ~at wij overal vooruit 
zijn gegaan waar onze Partij voor de belangen van de werkers 
is opgekomen en de politiek van de Partij, vooral door middel.) 
van de Waarheid op de juiste wijze onder de massa heeft uit-
gedragen. · 

Daar,' waar dit niet gebeurd is, waar geen actie werd gevoerd 
en slecht met de Waarheid wordt gewerkt, is er overal achteruit
gang geweest. 

Uit de discussies in deze bijeenkomsten is gebleken, dat er in de 
Partij een stroming bestaat, die gekant is tegen de politiek van 
eenheid van communisten en socialisten, welke zich tegen de 
K.V.P. onder leiding van Romme richt als voornaamste vijand 
van het werkende volk en van de vooruitgang. 

Deze stroming uit zich hierin, dat bijvoorbeeld gezegd wordt 
dat de katholieke arbeiders door onze verkiezingsactie tegen 
Romme zouden worden afgestoten. Weer anderen zeggen, dat wij 
wel strijd moesten voeren tegen de K.V.P., maar dat wij te weinig 
tegen de rechtse leiders van de P.v.d.A. zijn opgetreden. 

In feite stellen deze kameraden de P.v.d.A., die steunt op een 
grote massa van arbeiders en andere werkende mensen, op een 



lijn met de katholieke en andere partijen van he~ grote kapi
taal. 

Dit is onder de huidige omstandigheden; een dodelijk gevaar 
voor onze Partij en het is de beste dienst die men de reactie 
bewijzen kan. 

Onze politiek van eenheid van socialisten en communisten 
tegen Romme is reeds vóór 1952 door onze Partij vastgesteld. 

Onze v·erkiezingsactie voor de Tweede Kamer in 1952 stond in 
dit teken. 

Bij de gemeenteraadsvèrkiezingen in 1953 is in de practijk die 
lijn verbogen en werd in feite alleen tegen de P.v.d.A. gestreden. 

Daarna heeft onze partijleiding hierop zelfcritiek geoefend en 
haar politiek hersteld. 

Dit is in gehele pagina's van de Waarheid en in ledenvergade
ringen van de hele Partij uit en ter na behandeld. En opnieuw 
zien wij, dat het niet uitvoeren van deze politiek onze Partij van 
de massa isoleert. 

Het sprekend voorbeeld daarvan is de Zaanstreek. 
Daar stond de verkiezingsactie niet in het teken van de strijd 

tegen de reactie maar van de strijd tegen de P.v.d.A.-leider Tho
masse, met als voornaamste inhoud de kwestie van de stille 
week. 

Ook in andere plaatsen is dit het geval geweest. En overal, 
waar dit gebeurd is, zijn we achteruit gegaan. 

De koers van onze partij om het voornaamste vuur tegen de 
K.V.P.-reactie onder leiding van Romme te richten is een poli· 
tieke noodzakelijkheid. 

Zij is geboden omdat in Nederland geen verandering ten goede 
kan komen zo lang niet deze voornaamste burcht van de Ameri· 
kaanse invloed en de anti-democratische binnenlandse politiek 
verslagen is. 

~ 

Meer nog, indien Romme in de toekomst aan invloed zou win· 
nen, zou dit ons land dicht bij het fascisme brengen. 

Daarom is onze politiek er op gericht, de P.v.d.A. in deze strijd 
tegen Romme mee te slepen, haar als het ware te dwing,en tegen 
Romme te strijden. · 

Wij kunnen ons daarbij steunen op de grote massa van de aan· 
hang van de P.v.d.A. onder de arbeiders en ook onder de progres· 
sieve intellectuelen. 

Onze critiekop de rechtse P.v.d.A.-leiders moet aan dit doel be
antwoorden, e;ij moet een critiek zijn op hun capitulatie voor 
Romme, waardoor wordt aangetoond dat deze schadelijk is voor 
geheel het land, ook voor de P.v.d.A. zelve. 

De tijd begint te rijpen dat onze partij een actieV'ere rol dan 
tot dusver in het politieke leven gaat vervullen. De mogelijk· 
heden groeien om ons gewicht in de schaal te werpen ten gunste 
van een verandering in de politieke machtsverhoudingen. Dat 
kunnen wij nie,t als wij alle andere partijen op dezelfde wijze 
bevechten. Daardoor maken wij het hun gemakkelijk om tegen 
ons een gesloten front te blijven vormen. 
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· ·Het is nog te vroeg om over de verkiezingen van 1956 te spre
ken, waarbij het om de regering zal gaan. 

Maar zou het niet goed zijn om over het vooruitzicht van een 
regering te denken die hoofdzakelijk zou steunen op de P.v.d.A. 
en de V.V.D., zonder en tegen Romme? Ligt het niet voor de 
hand dat diegenen in P.v.d.A. en V.V.D., die naar een andere, 
op internationale ontspanning afgestemde buitenlandse politiek 
streven, zulk een regering zouden wensen? 

Zou zulk een regering gunstig of ongunstig voor Nederland 
zijn? Ik meen dat zij, op grondslag van een op ontspanning ge
richte buitenlandse politiek gunstig zou zijn. Ik meen ook dat 
onze partij bereid zou moeten zijn in deze richting mede te wer
ken om zulk een nieuwe regering tot stand te brengen. 

Ik ben ervan overtuigd dat deze gedachte niet alleen in de 
P.v.d.A., maar in de massa van ons volk grote weerklank en 
sympathie zou ondervinden, ofschoon natuurlijk de K.V.P. hier
tegen als een razende te keer zou gaan. 

Maar is in België niet bewezen dat de katholieke reactie niet 
almachtig is, dat zij verslagen kan worden? 

Niet alleen in België, ook in Ierland is de katholieke regering 
gevallen, in West-Duitsland staat zij reeds zeer wankel en in 
Frankrijk ligt Bidault op apegapen. 

De huidige toestand vereist van ons dat wij niet alleen onze 
actie tot verdediging van de dagelijkse belangen van de massa 
versterken en onze agitatie vergroten, maar ook dat onze partij 
léert te manoeuvreren, een soepele tactiek toe te passen en deze 
in gesloten rijen door te voeren. 

Onze oriëntering op eenheid van actie tussen socialisten en 
communisten betekent allerminst dat wij ons zouden afkeren 
van de gelovige werkers, hetzij katholieke of protestante. 

Integendeel. Wij zullen al ons best moeten doen om nader tot 
hen te komen en vooral om de absoluut verkeerde voorstelling 
uit de weg te ruimen alsof onze partij zich de bestrijding van het 
geloof ten doel zou stellen. 

Wij staan consequent op het standpunt dat niet-gelovigen en 
gelovigen op maatschappelijk en politiek terrein naast elkaar 
behoren te staan, en stricte verdraagzaamheid op het gebied van 
gewetensyragen in acht moet worden genomen. 

Het is de taak voor onze propaganda om dit te gaan uitdragen, 
veel meer dan tot dusver. En in onze acties moeten wij het in 
practijk brengen. 

Ons werk aan de politieke oriëntering en opvoeding van de 
massa behoeft nodig versterking. 

Er is in de krant reeds op gewezen dat onze verkiezingsagitatie 
lijdt aan oppervlakkigheid, dat er teveel het vermaak-element in 
overheerste. 

Dit element is noodzakelijk; feesten, filmvertoningen, dans
avonden, dit alles behoort tot het leven van de massa en vooral 
van de jeugd. 

Maar de ernstige politieke overtuigingsarbeid en discussie met 
de massa moeten overheersend zijn. 
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Dit is vooral een onderwerp met betrekking tot ons werk in de 
bedrijven. , 

Het is niet voor de eerste maal dat wij verkondigen dat het 
bedrijfswerk het voornaamste is, dat de bedrijfsafdelingen de 
voornaamste organisaties van de partij zijn. Maar in de practijk 
is dat nog steeds onze zwakste stee. 

Hierin vooruitgang te brengen is thans de hoogste tijd. 
Waarin bestaat het werk van de partij in de bedrijven? 
Niet om een copie te zijn van een vakvereniging. 
Niet om uitsluitend zich bezig te houden met dagelijkse be

drijfs-grieven. 
Het voornaamste is dat onze partijgenoten, door hun persoon· 

lijk contact van man tot man, door hun bedrijfskrant en verkoop 
van lectuur, naast hun persoonlijk voorbeeld bij de behartiging 
van de arbeidersbelangen, politieke agitatie voeren onder de 
arbeidersklasse. 

En niet alleen onder de arbeidersklasse, maar ook onder de 
bedrijfskaders, ja, daar waar het mogelijk is ook onder de onder· 
nemers. 

De hoofdzaak van ons bedrijfswerk als partij moet zijn poli· 
tieke beïnvloeding onder de werkers in de bedrijven te brengen. 
. En dat op grondslag van onze nationale zelfstandigheidspoli· 
tiek in de eerste plaats, op grondslag van ons streven naar ver· 
anclering van de buitenlandse politiek van Nederland, naar be
strijding van de crisis. 

Om dit te kunnen doen is het bestaan en functionneren van de 
bedrijfsafdelingen onontbeerlijk. 

Want wij kunnen onze politiek alleen in de bedrijven brengen 
door middel van onze partijgenoten en sympathiserenden, en 
deze kunnen die politiek zich alleen eigen maken in hun bijeen· 
komsten van de partij, als bedrijfsafdeling. 

De voornaamste oorzaak van de zwakte in het bedrijfswerk 
moet gezocht worden in de politieke oriëntering ervan, in het 
oppositie voeren zçmder meer, het zich beperken tot klachten 
en grieven. 

Als wij consequent de partijkoers, de politiek van nationale 
eenheid van actie voor herovering van de Nederlandse zelfstan· 
digheid in onze bedrijfs-propaganda toepassen, concreet ingesteld 
op de aard van het bedrijf, de instelling van de arbeiders, kaders, 
directie enz. dan zullen wij geheel andere resultaten krijgen. Ook 
zullen wij dan meer armslag krijgen in de bedrijven en de ver· 
volgingen waaraan onze mensen blootstaan doorbreken. 

Om op al deze gebieden vooruit te komen is dus allereerst nood· 
zakelijk om de doorvoering van onze partijlijn te verzekeren, in 
de bedrijven, in de buurten, in de openbare lichamen, overal. 

Wij moeten de doorvoering van onze partijlijn verzekeren door 
die partijgenoten, die blijk hebben gegeven dat deze partijlijn bij 
hen vlees en bloed is geworden aaneenl te sluiten en hun de lei· 
ding van de partij-afdelingen en districten alsook de openbare 
functies toe vertrouwen. Terzelfdertijd een krachtige werving 
doorvoeren en nieuw bloed uit de massa in de Partij brerigeri. 

302 



Diegenen die onze partijpolitiek nog steeds niet kunnen begrij
pen, die altijd weifelen en twijfelen en telkens in oude fouten 
terugvallen, moeten wij uit de besturen en uit openbare functies 
terugtrekken. 

En zij, die ongeneeslijk blijken, de onverbeterlijke sectariërs 
en bewuste saboteurs van de partijpolitiek, moeten uit de Partij 
worden verwijderd. 

In de discussies en in de practijk van de laatste jaren blijkt 
de sectarische stroming ook de oorzaak te zijn van onze geringe 
invloed in het N.V.V. 

Het is duidelijk dat eenheid van actie van socialisten en com
munisten het best verwezenlijkt kan worden door gemeenschap
pelijke actie op het vakverenigingsterrein. 

Daarom moet de vergroting van de invloed der Partij onder 
N.V.V.-ers niet gezien worden in de eerste plaats als een organi
satorische kwestie, maar vooral als een kwestie van politieke 
oriëntering, van de oriëntering op de eenheid van actie vari 
socialisten en communisten. 

Sommige partijgenoten menen stemmenverlies in hun ge
meente te moeten wijten aan misnoegen en gebrek aan begrip 
voor onze leuze: "Eenheid tegen Romme" bij katholieke arbei
ders. 

Vooral in de districten Brabant en Limburg worden deze stem-
men gehoord. 

Maar zoeken deze partijgenoten de oorzaak van hun slechte 
resultaten niet in de verkeerde· richting? In vorige jaren was er, 
vooral in enkele centra van Brabant een actieve werklozen
beweging. In het afgelopen jaar is de werkloosheid juist in de 
Zuidelijke provincies het meest gedaald. Er blijven echter nog 
vele duizenden arbeiders werkloos. Maar waar is de werklozen
beweging gebleven? Zij is verdwenen. En daarmee een deel van 
de kiezers, die bij vorige gelegenheden op onze candidaten stem
den. 

Hier is nog een ander vraagstuk mee verbonden, nl. dat econo
mische actie alleen geen vooruitgang brengt. 

Onze Tilburgse en andere kameraden hebben onder de werk
lozen strijd georganiseerd voor hun directe belangen. Maar zij 
hebben deze strijd niet of onvoldoende met de politieke strijd 
verbonden. 

Waar de actie voor onmiddellijke dagelijkse belangen als doel 
op zich zelf wordt beschouwd en waar deze niet politiek ver
ankerd wordt, leidt dit tot verzanding. 

Daarom is een ander verschijnsel, dat wij in de Partij vaststel
len, zo buitengewoon gevaarlijk. 

Wij stellen vast, dat talrijke partijgenoten, die vakbondsfunc
tionarissen in de E.V.C. geworden zijn, hun partijplichten niet 
nakomen en van de Partij vervreemden. 

Zij doen dit onde:~; het motief dat hun vakverenigingswerk ook 
in het belang is van de Partij. . 

Maar het werk van de communisten in de vakverenigingen ver
eist hlist, dat zij terzelfdertijd in de Partij en voor de Partij actief 
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zijn, zodat zij niet verzanden en hun werk zonder resulaten blijft. 
Vakverenigingsbestuurers zijn bovendien· aan verleidingen 

blootgesteld, wanneer zij los staan van de controle en de critiek 
van hun kameraden in de Partij. 

Er ontstaat dan gevaar van corruptie, bureaucratisering, af. 
zakken tot een bekrompen routine. 

De partijgenoten die vakverenigingsfuncties uitvoeren in de 
E.V.C. of elders moeten op dezelfde voet als parlementsleden of 
andere openbare functionarissen behandeld worden . 
. Zij moeten meer dan anderen met de partij verbonden zijn en 

gedisciplineerder zijn dan de gemiddelde partijgenoot. 
De E.V.C. is een partijloze vakorganisatie, maar zij is een arbei· 

dersorganisatie. 
Niemand heeft het recht communisten, die in de E.V.C. zijn, 

hun werkzaamheid voor de partij van de arbeidersklasse kwalijk 
te nemen, zoals ook niemand een partijloze E.V.C.-er kwalijk kan 
nemen dat hij partijloos is. 

Wij moeten van onze partijgenoten, hetzij gewone leden of 
bestuurders van de E.V.C. eisen, dat zij hun volle plicht als 
partijlid doen en overal voor de partijpolitiek strijden en het 
anti-communisme overal aanvallen waar het zich in onze weg 
stelt. 

Dit is natuurlijk een kwestie van overtuiging en opklaring van 
de betrokken partijgenoten, maar dan toch van zeer nadrukke
lijke en dringende overtuiging. 

Partijgenoten, vakbondsbestuurders, die zich hardnekkig van 
door de partij ,genoemde besluiten niets zouden aantrekken, zul· 
len door de Partij ten scherpste veroordeeld en tot de orde moe
ten worden geroepen. 

In de werkzaamheid van de organisaties van onze Partij in de 
afgelopen tijd hebben wij ondervonden, dat onze ondergrondse 
vijand, de B.V.D. en andere volksvijandige, geheime organisaties 
steeds brutaler worden. 

In de loop van de tijd zijn een aantal B.V.D.-agenten in de 
Partij ontmaskerd. 

Uit de hierbij opgedane ondervinding blijkt, dat de onwettige, 
ondergrondse spionnage en provocateursarbeid in onze Partij 
stelselmatig georganiseerd wordt door de officiële ovèrheidsin· 
stanties. 

Op elk ministerieel departement bestaan speciale afdelingen 
van deB.V.D.Wij hebben feiten en gegevens waaruit blijkt dat 
deze zich bezighouden met poging tot omkoping van communiii· 
ten met het doel volgens hun orders in de Partij op te treden. 

Er zijn ons gevallen bekend van het aanwerven van agenten in 
onze Partij door chantage in verband met hun persoonlijk leven. 

Er zijn ons gevallen bekend van gevangenen wegens gewone 
criminele misdrijven, die de vrijheid gegeven werd op voor· 
waarde, dat ze als provocateur in onze Partij zouden binnen· 
dringen. · 



Wij hebben tot dusver het zwijgen hierover bewaard om onze 
tegenactie beter te kunnen voorbereiden. 

Wij zullen thans echter overgaan tot het openbaar aan de kaak 
stellen van deze praetijken van de geheime politie en de vijfde 

. colonnevan Amerika en onze "democratische rechtsstaat". 

Samenvattend zal het dus onze taak zijn de ingeslagen politieke 
koers van onze Partij consequenter en nog doortastender voort 
te zetten. 

Wij moeten daarbij orde op de zaken in onze partijorganisatie 
stellen, de sectarische vervalsing van onze partijpolitiek, waar 
die zich voordoet, bestrijden en overwinnen. 

Daarnaast zal het nodig zijn maatregelen te treffen op enkele 
gebieden van het partijwerk, die tot dusver feitelijk geheel ver
waarloosd zijn en die door de algemene ontwikkeling in ons land 
steeds groter betekenis· krijgen. 

Het is dan allereerst nodig dat wij een nauwkeurig urgentie
program van de Partij uitwerken in het belang van de boeren en 
tuinders. Dit program heeft in de verkiezingscampagne ontbro
ken. Wij stellen voor maatregelen te nemen tot vernieuwing van 
het kader, dat op het agrarische gebied voor onze Partij werkt, 
met de opdracht zulk een program uit te werken. Verder hebben 
wij een concreet program van eisen nodig in het belang· van de 
middenstand: betreffende belastingvraagstukken, cadeau-stelsel 
en mededinging, saneringsproblemen, credietverlening. 

Ook hiervoor zullen wij het nodige kader moeten vinden. 
Het werk van onze Partij onder de vrouwen behoeft grondige 

herziening en reorganisatie. 
Wij stellen voor, het Dagelijks Bestuur op te dragen, hiervoor 

nieuwe richtlijnen uit te werken en aan het Partijbestuur voor 
te leggen. 

Tenslotte vinden wij het nodig het standpunt van de Partij 
uit te werken inzake de sport en de sportbeoefening in Neder
land. In zulke vraagstukken als de verheffing van het peil van 
de sportbeoefening en lichaamscultuur in het algemeen, het af
schaffen van omzetbelasting bij wedstrijden, samenstelling van 
de Olympische ploegen en de financiering daarvan door de over
heid, alsook van nationále ploegen voor interland-wedstrijden 
in verschillende takken van sport. 

Wij vinden het nodig een rapport samen te stellen en een pro
gram uit te werken ten behoeve van de sport en ons optreden 
daarvoor in de openbare lichamen. 

Voor de versterking van de lei,ding van de Partij en in het bij
zonder van het organisatiewerk stellen wij voor dat het Dage
lijks Bestuur! overgaat tot het vervangen van een aantal func
tionarissen die gebleken zijn ongeschikt te zijn voor hun werk, 
door nieuwe krachten, waarbij we vooral het oog hebben op het 
inzetten van jonge partijgenoten, die op het ogenblik leidend 
werk verrichten in het A.N.J.V. in uitvoerende functies ter assis
tentie van het partij secretariaat. 

Belangrijke werkzaamheden wachten de Partij inzake de wer-



vingscampagne voor de Waarheid en een geldinzameling ook 
voor de Waarheid en ter voorbereiding van de uiterst belang
rijke Kamerverkiezingen in 1956. 

Hierover zal een afzonderlijke inleiding worden gehouden. 
Ik wil nu eindigen met het volgende: 
De verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn voor onze 

Partij niet onbevredigend geweest. 
Het nagenoeg behoud van onze posities is onder de huidige 

omstandigheden een belangrijk resultaat van ons werk, ondanks 
alle tekortkomingen. 

Ons Partijbestuur zal de gehele Partij hiervan bewust moeten 
maken, bewust moeten maken van zijn kracht en vertrouwen 
geven in de mogelijkheid op het hoogtepunt van de wereldwijde 
strijd tussen reactie en vooruitgang stand te houden in het hol 
van de leeuw. Wij moeten vechten voor het consequent en moe
dig doorzetten, verbreden en concretiseren van onze politiek van 
eenheid van de arbeidersklasse voor de nationale zelfstandig
heid. 

Terzelfdertijd moeten wij het werk van de Partij in bedrijven 
en in vakorganisatie en onder de werklozen voortzetten en ver· 
breden voor de dagelijkse belangen van de arbeiders, met als 
centrale leuze: loonsverhoging en prijsstop. 

Om op deze weg vooruit te komen moeten wij in de Partij orde 
op zaken stellen. Een bewuste eenheid smeden op de grondslag 
van onze partijpolitiek en ons beginselprogram en onze Partij 
bevrijden van ongeneeslijke tegenstanders van de partijpolitiek 
en bedorven elementen. 

Door deB.V.D.gestuurde of gekochte sujetten moeten wij -op
sporen en openlijk aan de kaak stellen, waarbij wij ons echter 
hoeden moeten voor spionnenvrees en lichtvaardige peschuldi· 
gingen en verdachtmakingen. 

Wij hebben nu waarschijnlijk een geruime tijd voor ons, waar· 
in wij stelselmatig kunnen werken aan de opbouw eh scholing 
van onze Partij. 

Ons Dagelijks Bestuur heeft besloten opnieuw een maand· 
school voor leidende partijfunctionarissen' te organiseren, welke 
nog in deze zomer moet plaats hebben. 

Er ligt dus werk op ons te wachten van velerlei aard, moeilijk, 
maar van uiterst groot belang. 

Wij zullen ons best moeten doen in deze zitting de voorwaarde 
te scheppen om dit werk met succes te volbrengen. 

P. DE GROOT. 
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CeJiclat uit Aet vrüe Vietnam 

DE SOLDAAT EN ZIJN MOEDER 

DE jonge en groene rijst verdwijnt in de avond 
Ik denk aan jou, moeder, zo vèr achter heuvels en bergen. 

Moeder, je zoon leeft nog altijd! 
Hij .Wierd een man met de hulp van de Partij en onze Oom. 
Een donker leven was het, zonder uitweg, 
nauwelijks geboren kende het kind 
al honger en kou. Waarom? 
In de hoogte vonden wij slechts donkere bossen, 
in de diepte alleen het blauwe Water. 
Wij zochten de weg naar de stad, 
overal verarmde dorpen, vernielde akkers. 

Weet je nog hoe de overstroming over de velden golfde? 
Als een geraamte lag grootvader, zonder te bewegen. 
Mijn drie broertjes op onze matras, stervend van honger. 
Jij schreeuwde klagend: 
.. Ach vader! Ach jongen! 
Zie je hoe grootvader sterft zonder doodskleed!'' 
Je kuste mijn broertjes en blies je adem 
in hun mond om de dood te verjagen, 
toen viel je neer op de grond, zonder steun van je leden. 
Roetzwart was die nacht, onophoudelirk regen. 
De volgende ochtend, moeizaam, met losse haren, 
stond je buiten te graven. 
Eén graf voor grootvader, naast een voor mijn broertjes. 
Het duurde lang voordat je weer staan kon. 
En je nam zwijgend mijn hand voor de lange terugW!eg. 
Overal waren de dorpen verlaten, 
alleen op de wegen enkele schimmen, even zwijgend als wij. 

Op een winteravond,. de regen stak als duizend naalden, 
kwam vader plotseling, zijn hemd aan f.larden. 
Hij bracht een kom rijst en klemde mij. aan zijn borst. 
Jij zat erbij als een lichaam ontzield, 
wanhopig schreeuwde hiJ zijn protest: 
.,De hand zwoegt, de mond ontbeert, 
zweet en tranen in overvloed, de hand blijft leeg. 
Waarom zoveel onrecht? 
De rijken hebben alles; het volk heeft niets. 
Het leven is een slop, ver weg gaan de enige uitkomst. 
Voor rijst en kleren 
moet ik mijn vrouw, mijn kinderen verlaten." 



De nacht verjoeg de bleke avond. 
Jij kookte de rijst en gaf mij te eten. 

Midden in de nacht voelde ~k de natte wang van mijn vader. 
"De weg naar het huis van de eigenaar is lang, 
mijn zoon, ik moet nu gaan." 
Overal klonken in het dorp jammerklachten. 
Het flakkerend licht van zijn toorts verdween achter het bamboe. 

Een paar dagen later droegen mannen mijn vader naar binnen, 
zijn haren vol bloed. 
Hij antwoordde niet, zijn ogen waren gesloten. 
Jij klemde je aan hem vast, 
vol meegevoel huilden de kameraden . 
.. Ons leven is niet beter dan dat 'Van paarden en buffels' 
Als een wurm, als een vlieg is ons leven. 
Bandieten! bloeddorstigen! 
Zij stalen zijn 101?n en betaalden met slagen." 
Op het lijk van mijn vader stroomden jouw tranen. 
,.Vader en zoon, man en vrouw zijn voor altijd gescheiden!" 
In de schemering groef jij het graf en plukte bloemen 
om hem te bedekken. Wij weenden beiden. 

Wij gingen weg uit ons dorp, over bergen, door dalen 
trokken wij, tot onze voeten bloedden. 
In het bos raapten wij hout en brandden houtskool. 
Boswachters dreven ons tot de voet van de bergen. 
Wij lazen elke korrel rijst, raapten elke gevallen vrucht. 
Hongerig, mager, in lompen zwierven wij 'Voort. 
Op het gezicht van Franse wachtposten vluchtten wij V·erder, 
elke nacht rillend van angst in het bos. 
Soms kwamen herten dichtbij ons slapen, 
In het donker klonk luid het brullen van tijgers. 
De weg van het leven liep dood in de groene bossen. 
Met mij op je rug zocht je de terugweg, 
ver achter de horizon lag ons dorp. 

Om elke handvol rijst, elke slok water moest je smeken. 
Wij sliepen onder marktkramen, kropen weg in schuren. 
Bij elke poort van een landheer rilden wij van angst. 
Wij raapten uit het stof de dekbladen van koekjes *). 
wij bedekten ons lichaam met stukken jute. 
Na duizend noden, duizend vernederingen, 
kwamen wij eindelijk terug in ons dorp. 
Wij huilden van blijdschap . 
.. Mijn kind, ik was bang dat mijn kracht zou falen." 

De plaats waar wij hadden gewoond was O'Verwoekerd met planten. 
' 

*) Rijstkoekjes worden voor de verkoop in grote bladeren gewikkeld. 
Als men een koekje uitpelt, blijven korrels rijst aan het blad kleven. 



Jij vroeg bamboe aan de buren en bouwde een huisje, 
een dak van bladeren, zon en regen kwamen naar binnen, 
elke dag hing de hut méér voorover. 
'Wij zochten werk in de omtrek, 
wieden en planten, om overdag wat te eten, 
elke avond bezorgd voor de maaltijd van morgen. 
Na de oogst g[ngen wij aren lezen op de akkers, 
als de hand langs de are gleed zwol het hart van verdriet 
,.Door onze handen is de rijst ,gegroeid -
Waarom moeten wij hem rapen als dieven in de nacht?" 
's Zomers, de wachtposten ontlopend, 
zochten wij maïs op de modderige oevers. 
Eens ontdekte de eigenaar onze sporen, 
hij haalde mij in en wierp mij in de rivier. 
Jij wilde mij griJpen, hij sloeg je, 
zijn stok zwiepte razend van woede, je lichaam bloedde. 
Je viel bewusteloos, hij sloeg maar door, 
schopte je in je zij, braakte vloeken. 
Toen liep hij weg. Ik vocht met de zuigende modder. 
Eindelijk aan land nam ik je hoofd op mijn knieën, 
jij keek naar mij met je ogen vol tranen. 
,.Lieveling, wat heb je te lijden en je bent nog zo klein!" 
De zoete avondwind streek neer. 
Op de oever hielp ik je opstaan, 
wij liepen voorzichtig. 

ZONDER einde leken de jaren van noodlot, 
jouw zoon groeide op en jij werd ouder. 

's Nachts woei de wind door de open kieren, 
de hut schommelde als een tent op de kale grond. 
Elke winter leenden wij van de landheer het loon voor de komende zomer, 
als die voorbij was leefden wij weer in het volgend ~eizoen. 
Jij zag me groter worden, jouw haren werden steeds witter, 
vreugde en verdriet woonden bijeen in je hart. 
je leed om mijn jonge leven, dat nooit onbezorgd was, 
je verheugde je ook, moederlijke blijdschap, steeds werschaduwd. 
Lieve jongen, zul je iets van geluk in de toekomst kennen? 
Zullen wij het ooit beter krijgen? 
Een dunne soep van rijst of groente was onze maaltijd. 

Op een dag kwam de landheer voorbij. 
Hij zag mij en vroeg: .. Van wie is die jongen?" 
Jij kwam naar buiten en groette met gevouwen handen. 
Hij grinnikte ... Is dat jouw kind? 
Bij jou zal hij altijd een deugniet blijven. 
Stuur hem naar mij. Als bediende zal hij jouw schulden betalen." 
Arme moeder, je tran,en vielen, 
zwaaiend met zijn stok ging hij weg. 
,.Mijn jongen, het is wreed om te scheiden. 
Wie bij de landheer is komt niet meer vrij. 
Bloedhond, beul! 
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Je vermoordde de vader, sloeg de moeder en nu roof je het kind! 
Als mijn vlees is vergaan zal ik nog om wraak schreeuwen, 
mijn zoon, bewaar mijn verwensing in je nieren en lever!" 
Je snikte wianhopig, in dodelijke smart, 
de hele nacht hield je mij in je armen. 

Nauwelijks lichtte de hemel boven de top van de heuvel 
of iemand trapte de deur van onze hut Open. 
Daar stonden de eigenaar en zijn helpers, 
lachend om alle smeekbeden. 
Zij grepen mij, schopte jou tot je vid, 
braken onze kookpot, vernielden onze hut. 
Ik trok me los en r·ende weg om me te verstoppen, 
zij zochten me in alle hutten alsof ik een varken of een kalf was. 
V er schrikt kwamen onze buren naar buiten. 
De landheer ba1de zijn vuist, k,laar om zich op hen te werpen. 
Toen keek hij om zich heen en vond het beter om weg te gaan. 
Thuis wre.ekte hij zich op mij, 
zijn bamboe was rood van het bloed, maar hij bleef slaan, 
ik rolde heen en Wleer op de grond 
als een vogeltje, een brij van vlees en beenderen. 

Mijn leven als knecht was haast niet te dragen. 
In het donker stond ik op en ging halfslapend naar het werk. 
Ik was klein, mager, tenger gebouwd, 
achter de kolossale buHel waadde ik door ijskoude modder 
Vallend en telkens weer vallend, 
in mijn gescheurde hemd mijn lichaam paars van de kou. 
's Middags kwam ik terug om rijst te dorsen, d~ vloeren te vegen, 
ik viel bijna om, maar ik moest de molen ronddraaien. 
's Avonds liet ik de buffels grazen op de heuvels, 
· s nachts kwam ik terug met een grote last gras op mijn schouders, 
en toch kreeg ik nog slaag van mijn meesters. 
,.Mijn buffels verrekken van de honger met dat beetje gras!" 
Laat in de nacht stapelden mijn armen de garven. 
Alleen met mijn tranen, huilde ik, eenzaam. 
Geen eind aan mijn taken, altijd 
bedachten zij iets om te kwellen. 
Afwassen, vloeren schrobben, midden in de nacht 
emmers water halen, voer voor de varkens koken. 
Mijn rug deed pijn van de harde grond, 
hij en zijn vrouw sliepen op dikke matrassen. 
's Middags scholden zij op alles en iedereen, 
met een dikke keel kon ik niets eten. 
Mijn rijst was groen en stonk, 
zij aten zich dik en rond 
uit andere vaten. 
's Winters droeg·en zij gewlatteerde kleren, 
's zomers rose geparfumeerde zijde. 
Wij droegen jute, vodden en afged_ankte kleren, 
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aan onze voeten zolen van stro. 
Hoge muren, zwijgende poorten van ijzer. 
Was het een gevangenis voor het hele leven? 

Drie jaren bitterheid en ellende. 
Ik dacht na: dit is een langzame dood, 
de eigenaars hebben honderd zuignappen 
om zich te voeden met ons bloed en zweet. 

ER gingen geruchten: ver weg in de bergen 
hieven revoluti.onnaire soldaten de rode vlag, 

de gouden ster wees de weg naar de vrijheid. 
Het volk volgde hen als een rivier die zwelt buiten zijn oevers. 
Elk gevaar wilde ik doorstaan om hen te ontmoete~ 
In een stormachtige nacht klom ik over de omheining. 
Ik liep haastig, zonder angst, mijn dorp verdween in de verte. 
Moeder, mijn hart bloedt als ik aan je denk! 
Nu leef je nog. Zul je er bij mijn terugkomst nog zijn? 
Mijn ogen nemen afscheid van de akkers en velden, 
mijn weg voert naar een onbekende streek. 
Deze nacht huilt de wind, 
ik werp van mijn schouders ~et leven van ellende, 
als een nevel verdwijnt mijn fV:erleden. 
Moeder, eens komt er een stralende morgen. 

Een afdeling van het Vietnamese Volksleger op mars 
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Vol afschuw voor mijn dagen van knechtschap 
haastte ik mij voort, alsof ik kon vliegen. 
Er kwamen maanden van hongersnood, 
om mij heen, op mars, vielen ontelbare doden, 
aan de kant van de weg, op het veld, aan de voet van de bomen, 
overal lagen skeletten van mensen, zonder vlees, zonder ingewanden. 
Daartussen liepen de vetgemeste Japanners, de officieren van het leger 
Mijn lever kromde zich, bitter van woede. 
Ik werd koelie, ik trok riksja's, 
ik verzamelde uitWJerpselen om te verkopen, 
soms bedelde ik ondanks mijn schaamte, 
soms zocht ik een been in de vuilnishopen, 
ik vocht met zwervende honden om een maaltijd, 
tot de dag dat ik een bergketen zag aan den einder. 
Mijn hart sprong op, ik schreide van blijdschap. 
"Moeder, jouw jongen leeft, zijn reis is bijna ten einde!" 
Dagerulaug dwaalde ik door het bos, over heuvels, langs beken. 
Wie kon mij richten? 
Maar op een avond hoorde ik de echo van hun geweren in de verte, 
ik volgde, en boven een dorp zag ik de gouden ster op het vaandel. 

In acht jaar van harde gevechten 
hebben de Partij en de Oom mij geduldig dè weg gewezen. 
Nu zijn mijn ogen volwassen, 
ik kijk achterom en zie dat ik groeide 
bij elke stormloop op een post van de vijand. 
De herinnering aan mijn dode verwanten doet mijn bloed koken. · 
Ik houd van mijn makkers, · 
zulke outrechten als ik, in één haat verenigd. 
Weg met de landeigenaars, dat ze verdwijnen, 
overal verheft zich het volk dat wil leven. 
Aan ons de grond, die wij vruchtbaar maken!' 
Aan ons de vruchten van ons werken en zwoegen! 
Voorwaarts naar de nieuwe maatschappij! 
De strijd die wij moeten voeren is nog niet ten einde. 
Mijn dorp is nog in de greep van de bezetters. 
Waar ben je, moeder? Opnieuw kreeg je tien jaren leed te verwerken. 
Hoe meer ik van je houd, des te beter vecht ik. 

Weet dat jouw ·zoon morgen terugkeert in een land dat vrij is. 

NGUYEN DHIN TH! 

DE dichter Nguyen Dhin Thi is politiek commissaris in het Vietnamees 
volksleger. Hij schreef "De soldaat en zijn moeder" in 1953, na een ver. 

gadering in een dorp, waar de arme boeren over de ellende spraken die zij 
te verduren hadden van de kolonialisten en de grootgrondbezitters. ("Euro
pe", April 1954.) 
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BRIEVEN VAN LENIN 
Hieronder publiceren wij een klein deel van de uitvoe

rige briefwisseling van Lenin, die hij vanuit het buiten· 
land heeft gevoerd met zijn vrienden en verwanten. In 
de Sowjet-Unie zijn reeds verscheidene edities van deze 
briefwisseling, die door Lenin's zuster Maria Oeljanowa 
("Manjasja") werd verzameld, verschenen. In deze brie
ven toont Lenin zich een man rijk aan begrip en gene· 
genheid, van een grote evenwichtigheid, iemand die het 
leven lief heeft, die belang stelt in' de meest uiteen
lopende .gebeurtenissen en die ook in zijn persoonlijk le
ven systematisch en punctueel is. 

(De onderstaande brief werd geschre\Ten op een ogenblik van hevige po· 
litieke strijd. Lenin, die sinds kort uit de redactie van de "Iskra" was ge
treden, ging de .campagne tegen de mensjewiki voeren. In deze tijd bereid
de hij zijn werk "Een stap vooruit, twee stappen achteruit" voor.) 

Genève, 8 Januari 1904 
Lieve moeder! Ik heb vergeten Manjasja te antwoorden naar 

aanleiding van de 150 roebel waarnaar u mij vraagt. Houdt u ze 
voor het ogenblik maar (voor een eventueel geval) onder uw 
berusting. Ik verzoek u alleen een paar boeken voor mij te willen 
kopen. Over het Russisch-Franse woordenboek heb ik al geschre
ven. Ik voeg daar nog aan toe: Setzjenow: "Elementen der ge
dachte" (een boek dat onlangs is uitgekomen). In de afgelopen 
dagen hebben Nadja (Lenin's vrouw - Red.), een vriend 
van hier en ik een schitterende toch1;1 op de Salev gemaakt. In de 
diepte lag Genève in de nevel, onder de wolken, en boven de berg 
(ongeveer 1200 meter boven de zeespiegel) stond een stralende 
zon; er lag sneeuw, er werd gerodeld, het was precies een mooie 
Russische winterdag. En in de laagte, onderaan de berg, "la mer 
du b·rouiHard", een zee van nevel, van wolken waarbuiten niets 
te zien is; alleen de hoogste bergen komen er uit te voorschijn. 
Ook de kleine Salev (900 meter), lag volkomen in de nevel. Wij 
beginnen Zwitserland en zijn panorama's te leren kennen. Voor 
de komende lente zijn wij van plan een lange voetreis te maken. 
Een stevige omhelzing, lieverd. Hoe is het met de gezondheid? 
Sla je je· er nogal doorheen? 

Je Wladimir Oeljanow. 

(Van de volgende brief is alleen het post-scriptum 'bewaard gebleven, De 
schrijver van het door Lenin genoemde feuilleton is A. Bogdanow, die in 
1907 een utopische roman over de Marsbewoners publiceerde.) 

Genève, zomer 1908 
P.S. Vandaag las ik een vermakelijk feuilleton over de bewo
ners van Mars. Het haalde zijn materiaal uit een nieuw Engels 
boek van Lowell: "Mars en zijn kanalen". Die LoweH is een astro
noom, die lang gewerkt heeft in een speciaal observatorium, 

313 



naar het schijnt het beste ter wereld (in Amerika). Het is een 
wetenschappelijk werk. Er wordt in aangetoond dat Mars be· 
woond is en dat zijn kanalen een wonder van techniek zijn, dat 
de mensen daarboven 2 2/3 maal zo groot zijn als die van het 
ondermaanse en bovendien voorzien zijn van slurven en bedekt 
met veren of bont, met vier of zes benen.:. Mm ... Maar dan 
moet onze auteur ons voor het lapje hebben gehouden toen hij 
ons de schonen van Mars zo summier beschreven heeft, bijna 
volgens het recept dat "de schemering van de geringste waarheid 
ons liever is dan; het onkenbare, ook al is dat laatste nog zo ver· 
heffend"; Er is een. nieuw verhaal van Gorki verschenen: "De 
Laatsten". 

Je W. Oe. 

(In April 1908 bezocht Lenin Italië, waar hij op Capri Gorki ging op. 
zoeken. In dat jaar schreef hij "Materialisme en Empiriocriticisme", het 
werk, waarnaar hij in onderstaande brief verwijst. Nochtans verwaarloos· 
de hij daarbij niet zijn politieke activiteit, zoals zijn woorden over een 
reis naar Brussel laten zien.) 

Genève, 30 Augustus 1908 
Lieve Moeder! Het is alweer lang geleden sinds ik je geschreven 
heb. Ik had gehoopt dat Manjasja hierheen zou komen en ons dan 
wat van U zou hebben verteld, maar zij stelt haar reis telkens 
uit. Het zou fijn zijn als ze in de tweede helft van October kon 
komen. Dan zouden wij samen een reis door Italië kunnen ma· 
ken. De zaak is dat ik hoop een weekje rust te kunnen nemen, als 
ik klaar ben met mijn boek (dat op het punt staat te worden 
afgesloten). Op 11 Augustus ga ik voor drie dagen naar Brussel, 
daarna kom ik weer terug en dan denk ik er over een uitstapje 
naar Italië te maken. Waarom zou Mitja ook niet hierheen ko· 
men? Hij heeft ook behoefte aan rust, na al die zorgen met de 
zieken: Ja, nodig hem vooral uit, dan zullen wij samen een mooie·. 
vacantie kunnen hebben. Mocht het financieel wat bezwaar· 
lijk zijn, dan zou beschikt kunnen worden over het geld dat Anja 
nog uit de opbrengst van mijn boek onder haar berusting heeft. · 
ik hoop nu veel te zullen gaan verdienen. Het zou prachtig zijn 
een tocht op de Italiaanse meren te maken. Ze1 zeggen dat de late 
herfst daar schitterend is. Misschien komt Anjuta je spoedig op· 
zoeken en Laten Manjasja en Mitja dan ook komen. - Ik omhels 
je stevig, lieverd, en wens je een goede gezondheid. Hoe is de 
herfst bij jullie op het land? Het is hier niet slecht. De zomer was 
miserabel, maar daarentegen hebben wij nu soms echte zomerse 
dagen. De onzen hier maken het allemaal goed en zij Laten je 
allemaal groeten. 

Je W. Oe. 

(De volgende brief is van eind 1909 of begin 1910 uit Parijs. Het daarin 
genoemde plaatsje Juvisier ligt dicht bij Parijs. Lenin ging daar wel eens 
op de fiets naar toe om de, eerste vlieg-demonstraties bij te wonen, waar. 
voor hij zich interesseerde.) 

Lieve Manjasjat Ik heb je briefje ontvangen; merci voor de aan-
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tekeningen. Wat de fiets betreft, ik denk wel schadevergoeding 
te zullen krijgen, maar de zaak is wat op de lange baan gescho-

,ven. Ik heb een proces aanhangig gemaakt en hoop het te winnen. 
Ik kwam terug uit Juvisier toen een automobiel mijn fiets aan
reed (het lukte mij nog net bijtijds weg te springen). De omstan
ders hebben mij geholpen om het nummer van het nummerbord 
te noteren en z~j hebben zich als getuigen aangeboden. Ik weet 
nu wie de eigenaar van die automobiel is (een burggraaf, de dui
vel hale hem!) en nu procedeer ik tegen hem (met behulp van 
een advocaat). Ik zou nu toch niet gaan fietsen; het.is koud (of
schoon het een mooie winter is en het is een genot om een wande
Ling te maken). Ik sluit nauwkeurige aanwijzingen in omtrent 
twee agrarische werken, die ik hard nodig heb. Misschien lukt 
het je iemand te vinden die ze mij zou kunnen verschaffen. Een 
stevige handdruk en een zoen voor moeder. Heb je het erg koud 
in je woning? ' 

Je W. Oe. 

Parijs, 2 Januari 1910 
Lieve Manjasjat Vandaag ontving ik moeder's brief (voor Nadja 
en mij) en jouw briefje. Ik vind het prettig te lezen dat je je nu 
behoorlijk hebt ingericht en dat moeder blij is dat zij niet meer 
op het huis hoeft te passen, Wij hopen, dat: het einde van de win
ter ons geen parten zal spelen. Tot op vandaag leek de winter 
meer op een lente dan op een winter. Vandaag b.v. was het een 
echte lentedag, met volop zon, droog en warm en Nadja en ik 
hebben er van geprofiteerd om een mooie ochtendwandeling door 
het Bois de Boulo.gne te maken. Gedurende de feestdagen hebben 

, wij ons over het algemeen wel "geamuseerd". Wij zijn naar 
musea geweest en naar de schouwburg. O.a. hebben wij het 
"Musée Grevin" bezocht, dat ons buitengewoon bevredigd heeft. 
Ook vandaag ben ik van plan naar een café te gaan om er de 
"goguette révolutionnaire", de "chansonniers'' te horen. Het spijt 
mij dat ik deze zomer niet vaker met de Fransen gesproken heb 
om meer systematisch de juiste uitspraak te leren; nu ik mij een 
paar boeken over de phonetica heb aangeschaft, merk ik, hoe 
zwak ik op dit punt ben. Wees zo goed om de brief, die ik hierbij 
voor je insluit, na lezing aan Fjodor Odesski te sturen; hij heeft 
mij geen nader adres gegeven. Je moet hem echter lezen om te 
weten, wat ik nodig heb. Ik heb het exemplaar van de Gemeente 
Statistiek van Moskou ontvangen; mijn hartelijke dank. Ik ver
zoek je mij de drie bandjes van de Moskouse Gemeente Statistiek 
te sturen, die betrekking hebben op de verkiezingen van ~e lste, 
de 2de en de 3de Doema. Ik heb ook een statistisch overzicht uit 
Rjazan ontvangen: het lijkt mij magnifiek en het zal mij in veel 
opzichten van dienst kunnen zijn. - Een stevige handdruk en ik 
zou willen dat je wat minder druk in de weer bent, en wat meer 
rust neemt. Hou je goed! Geef Mitja de groeten. Een omhelzing 
en een zoen voor moeder. 
Gelukkig Nieuwjaar! Je W. Oe. 

315 



(Deze brief is geschreven in de periode van strijd tegen de "likwida· 
. toren" der partij en tegen de z.g. "otzowisten" - de "linkse" groep in de 

Russische S.D.A.P., die de .soc.-democratische fractie uit de Staatsdoema 
wilde terugroepen (terugroepen = "otzywatj"). In geschriften en brieven 
ontvouwt Lenin in die jaren een enorme ideologische en politieke activiteit. 
Hij houdt talrijke openbare conferenties en lezingen, die door de R.S.D.A.P. 
worden georganiseerd.) 

Parijs, 13 Februari 1910 
Beste MitjaJ Al een poos geleden heb ik je brief ontvangen (en 
daarna ook het tijdschrift "Niva" met de schaakproblemen) en 
tot mijn schande heb ik erg lang gewacht met je te antwoorden. 
Ik hoop dat de doctoren althans voorzichtig zullen zijn en je niet 
zullen toestaan weer te gaan werken vóór je volkomen hersteld 
bent. Ik heb hier dikwijls aan het ongelukkengevaar gedacht, 
wanneer ik fietste in het hartje van Parijs, waar een hels verkeer 
is. Maar in de winter op het veld vallen, zoals jij hebt gedaan! 
Dat moet wel een heel dol paard geweest zijn, of was de gang 
misschien ook wat dol? Schrijf mij als je weer op de been bent. 
Anjuta heeft mij geschreven dat er hoop bestaat dat het been 
weer geneest (helemaal? dat je weer kunt fietsen?), maar dat dit 
met je schouder niet zo zou zijn. Is dat zo? Ik kan nauwelijks ge
loven dat men een schouderfractuur niet zou kunnen genezen. 
Ze moeten je goed en grondig beter maken. Wat Manjasja aan
gaat, ik den"'Té dat zij deze zomer wat rust zal moeten nemen. Ook 
moeder heeft mij daarover geschreven, maar zij is bang dat het 
niet lukken zal haar mee te krijgen ... En toch zou het nodig 
zijn. Hier is alles als gewoonlijk. Een rustig leventje. Het weer 
is mooi en ik maak me klaar om weer op de fiets te gaan; dat 
geding heb ik gelukkig gewonnen en ik moet nu wel spoedig het 
geld van de eigenaar van die automobiel ontvangen. - Een 
stevige handdruk en word maar gauw en goed beter. De groeten 
van allemaal. 

Je W. Oe. 

(Na zich van Parijs, waar hij woonde, naar Zwitserland te hebben be· 
geven om daar deel te nemen aan een bijeenkomst van het Bureau der 
Tweede Internationale, heeft Lenin van een rust in Luzem gebruik 
gemaakt om een bergtocht te maken. In verschillende Zwitserse steden 
werden toen conferenties en lezingen over Rusland gehouden.) 

Luzern, 23 September 1911 
Lieve moeder! Ik schrijf je vanuit Lu.zern. Onverwacht (als ge
volg van een bijeenkomst van ·het Bureau. der Socialistische 
Internationale in Zürich), ben ik weer in Zwitserland terecht 
gekomen. Ik zal er een lezing houden. Gisteren heb ik een tocht 
op de Pilatus gemaakt: 2122 meter hoog. Tot nu toe is het weer 
schitterend en ik maak prachtige wandelingen. - Een stevige 
omhelzing en de groeten aan al.lemaal. 

Je W. Oe. 
(Uit "Vie Nuove".) 
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Technische grondslag en gevaren van 

DE WATERSTO:FBOM 

De atomen en atoomkernen 

DE materie bestaat uit zeer kleine en zeer talrijke ?eeltjes: de 
atomen. Als men een geldstuk zou verdelen tussen alle be

woners van de aarde, zou ieder mens ongeveer een bilHoen 
atomen krijgen. 

Elk atoom lijkt op een miniatuur zonnestelsel. Om de kern 
(zon) draaien de electronen (planeten). Dikwijls gaat een komeet 
door het zonnestelsel heen en men heeft nooit een botsing waar
genomen met een planeet of met de zon. Ook in het atoom is er 
veel "lege ruimte" tussen de kern en de electronen. 

Bij het verbranden van steenkool vindt een uitwisseling plaats 
tussen de buitenste electronen van het koolstofatoom met de 
zuurstofatomen uit de lucht, er ontstaat een scheikundige ver
binding, het koolzuur,gas. Wij hebben deze scheikundige reactie 
allemaal toegepast om het middageten te koken. De warmte, die 
bij deze verbinding vrijkomt, brengt locomotieven en stoomboten 
in beweging. 

Een belangrijk feit is, dat de kernen van de koolstof- en zuur
stofatomen in deze scheikundige reactie intact zijn gebleven; ze 
bestaan nog steeds in het koolzuurgas. Een scheikundige reactie 
gaat slechts de meest "verwijderde" planetaire electronen aan in 
de atoomstelsels, de kernen worden niet geraakt. 

Als er een ster zo dichtbij zou komen dat hij in het voorbijgaan 
de planeet Neptunus zou meenemen, zouden de sterrekundigen 
ons dit verschijnsel meedelen, maar het zonnestelsel zou er niet 
emstig door geschokt worden. Alleen zou het jaar misschien een 
minuut langer duren en zou de ,gemiddelde temperatuur van de 
aarde een honderdste graad dalen of stijgen. Het zou heel iets 
anders zijn als een ster de zon zelf raakte. Dan zouden wij alle
maal van de hitte sterven. 

Men kan zich voorstellen dat er veel meer energie vrijkomt als 
een deeltje met voldoende snelheid een atoomkern raakt eri doet 
exploderen dan in een scheikundige reactie. Inderdaad komt bij 
een kernreactie, in een materie van gelijk gewicht, ongeveer mil
Hoen keer méér energie vrij dan'bij een scheikundige reactie. 

Een kernactie in het laboratorium 

De natuurkundi,gen weten heel goed welke kernreacties "in
teressant" zijn in verband met industriële of militaire toepassin
gen, d.w.z. welke reacties energie vrijmaken. Zij kunnen deze 
met verschillende middelen in het laboratorium laten optreden, 
o.a. met behulp van het cyclotron. 

Laten wij bv. onder een spanning van milHoen volt waterstof-



kernen afschieten, zodat ze op een schijfje lithium terechtkomen; 
wat ,gebeurt er dan? Zo nu en dàn worot een lithium-kern met 
volle kracht geraakt, hij explodeert en maakt energie vrij, maar 
inde meeste gevallen gaan de kleine projectielen door de atomen 
heen, waarbij ze electronen losmaken en meenemen; daardoor 
wordt hun gang vertraagd,' enigszins zoals een geweerkogel die 
in een hoop zand terechtkomt zijn snelheid verliest, daar hij ge
remd wordt door de botsingen tegen de zandkorrels. Men kan 
zeggen dat op elke millioen kernen, die op een schijf lithium 
worden af,geschoten, slechts één enkele een kernreactie teweeg
brengt, terwijl 999.999 door wrijving worden tegengehouden. 

Daar deze echter toch versneld moesten worden, levert de 
operatie in haar geheel, hoe interessant ook uit wetenschappelijk 
standpunt, op energetisch gebied een nadelig saldo op. 

Van het laboratorium naar de waterstofbom 

Men wist dat de energie ligt in de kernen van de lichte elemen
ten (gewone waterstof, zwaar waterstof, lithium, beryllium). 
Waar het om ging was, een buitengewoon groot aantal afzonder-
lijke kernreacties tegelijk te doen plaatsvinden. 1 

Men is van de volgende opmerking uitgegaan: warmte bestaat 
uit een onophoudelijke en onstelselmatige beweging der atomen. 
Zo hebben de atomen en de moleculen (groepen atomen) in de 
lucht om ons heen, de snelheid van kanonskogels; ze zijn echter 

·zo uiterst klein dat ze onze huid treffen zonder dat wij er iets van 
voelen. 

Eigenlijk worden die 999.999 deeltjes van straks dus niet hele
maal in hun beweging gestuit, ze hebben tenslotte de snelheid 
van de warmtebeweging die overeenkomt met de temperatuur 
van de schietschijf, en ze worden tegengehouden door de elec
trische lading van de kernen, waardoor ze deze niet kunnen 
bereiken. 

Maar als de temperatuur stijgt, neemt de gemiddelde snelheid 
van de warmtebeweging toe. · 

Als de temperatuur honderd milliard graden was, zouden de 
bewegingssnelheden zo groot zijn, dat de 999.999 deeltjes, die 
straks verloren gingen, nu voldoende snelheid zouden behouden 
om de electrische afstoting van de kernen te overwinnen, ze zou
den deze tenslotte bereiken en stuk voor stuk een kernreactie 
ve!'oorzaken. De kernbrokken, die in deze reacties ontstaan, 
steeds als gevolg van de zeer grote warmtebeweging, zullen 
nieuwe kernen doen exploderen en zo voort. De ontploffingen 
worden een kettingreactie, tenslotte zal de gehele schijf lithium 
exploderen, waarbij een reusachtige boeveelheid warmte vrij
komt. 

In principe is een thermonucleaire bom (men zegt ook wel 
minder nauwkeurig: waterstofbom) dus heel eenvoudig te ma
ken. Men moet hiervoor: 

1. Een geschikt explosief mengsel samenstellen van lichte 
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Lading springstof bestemd 
om beide blokken uranium 
tegen elkaar te werpen. 
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WATERSTOFBOM 

elementen zoals waterstof, zwaar waterstof, lithium, beryl
lium. 

2. Binnen een zeer korte tijd het explosieve mengsel op een 
temperatuur van honderd milliard graden brengen, die 
nodig zijn om de kettingreacties aan de gang te brengen:. 

Het is duidelijk dat elk land dat over een goede ploeg kern
physici beschikt, die voldoende geld kan uitgeven, in staat is zon
der bijzondere moeilijkheden het meest geëigende explosieve 
mengsel vast te stellen. 

Men vergist zich niet wanneer men aanneemt dat de nood
zakelijke temperatuur voor de kernverbrokkeling verkregen 
wordt door een uranium- of plutonium-atoombom van het type 
"Hiroshima". Deze bom dient in zekere zin als "ontsteker". 

Het lichte explosieve mengsel, dat rondom deze "ontsteker" 
wordt aangebracht, kost niet ·veel. Men kan zich een thermo
nucleaire bom (een z.g. waterstofbom) verschaffen voor een prijs 
die nauwelijks hoger ligt dan die van een "Hiroshima"-bom. 
Natuurlijk is de kracht van de bom evenredig aan de hoeveel
heid van het lichte mengsel. Er is slechts één limiet: de draag
kracht van het vliegtuig dat hem vervoert; voor enkele tonnen 
heeft men tienduizend maal de kracht van de bom op Hiroshima. 

Laten wij op het volgende punt de nadruk leggen: om de ont
ketening van de thermonucleaire !'eactie te garanderen, zijn 500 
kg "lichte" exploderende stof, en zelfs veel minder, voldoende. 
De generale staf van de Verenigde Staten vond het echter nood
zakelijk, steeds grotere hoeveelheden te gebruiken. 



Angstwekkende vernietigingscapaciteit 

De straal van vernietiging, van een bom is ongeveer evenredig 
aan de vierkantswortel van zijn kracht. Voor de Hiroshima-bom 
was de "straal van totale vernietiging" tenminste een kilometer. 
Deze is thans, met de waterstofbom, honderd of tweehonderd 
krilometer ,geworden. 

Een enkele bom zou Parijs en zijn voorsteden vernietigen: 
6 millioen doden. In Rouaan, in Orléans, zouden grote verwoes
tingen plaatsvinden. (Een waterstofbom op Utrecht zou al het 
leven vernietigen in een cirkel die gaat door: Den Helder, Sta· 
voren, Meppel, Hengelo, Roermond, .Middelburg. Dus: 8 millioen 
doden. In België en West-Duitsland zouden grote verwoestingen 
plaatsvinden.- Opm. van de redactie.) 

Een enkele bom kan evenveel explosieve kracht hebben als 
alle ,gewone bommen, die in de vijf jaren van de wereldoorlog 
werden afgeworpen! ... 

Ziehier de plechtige waarschuwing, die Jollot-Curie op 4 Oct. 
1953 voor de Nationale Vredesraad uitsprak: 
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Een H-bom op Parijs zou de temperatuur over een gebled met een 
straal van 10 km (zone A) op 10.000 graden brengen. In zone B 
(met een straal van 100 km) zou een totale vernietiging plaats. 
vinden (6 millioen doden). Tot aan de grens van zone C (een straal 
van 200 km) zou de bom ernstige vemielingen teweegbrengen. 



"Slechts na lang nagedacht en mijn tvoorden gewikt te hebben, 
spreek ik over vreselijke gevaren. Wij herinneren ons nog allemaal 
de verwoestingen van de laatste oorlog, de bombardementen op 
Hiroshima en Nagasaki, de steden en de bewoners die met napalm 
werden verbrand in Korea en lndochina, de pogingen tof bacterio
logische oorlogvoering in Korea:, in China en Malakka. 

U moet mij geloven als ik zeg, dat de atoom- en de waterstof
bommen, die sinds enige jaren gemaakt worden, een aanzienlijk 
grotere vernietigingskracht vertegenwoordigen ... 

Als een nieuwe wereldoorlog zou ontbranden, zou Frankrijk uit 
strategisch oogpunt de beste schietschijf zijn voor deze nieuwe 
werktuigen. V oor de grote meerderheid van ons allen zou dit een
voudig en zonder meer de dood ten gevolge hebben - en onder 
grote meerderheid dien-t men minstens de helft van onze bevolking 
te verstaan - en een algehek ellende voor de overlevenden, vrese
lijke ziekten in een land zonder steden, zonder fabrieken~ zonder 
mogelijkheden tot herstel. 

De waterstofbommen, waarvan men de explosieve kracht op helse 
wijze kan vermeerderen, kunnen zelfs het voortbestaan van het 
leven op onze aarde in gevaar brengen. 

Hier gaat het om, als men tegenwoordig van een wereldoorlog 
gewaagt. Hoe is het dan mogelijk, onverschillig te blijven tegenover 
zulke gevaren? Reeds het eenvoudige instinct tot zelfbehoud moet 
alle mensen ertoe brengen, zich te verenigen om sterker dan ooit 
tevoren het verbod van deze afschuwlijke wapens te eisen ... " 

Laat niemand denken dat deze woorden bevooroordeeld waren. 
Uit de persberichten in Maart 1954 bleek dat de Japanse zeelie
den zó ver verwijderd van de plaats van "proefneming" aan het 
vissen waren, dat men het zelfs niet nodig had gevonden hen te 
waarschuwen voor een mogelijk gevaar. 

De radio-actieve wolk 

Een grote waterstofbom ontploft boven de Notre-Dame van 
Parijs: er ontstaat een krater van 50 meter diepte. De kathedraal, 
het Hötel-Dieu, het hoofdbureau van politie, alles bij elkaar tien
duizenden tonnen materie vervluchtigen en stijgen tot in de 
hogere lagen van de dampkring. Onder invloed van de neutronen, 
die in de ontploffing ontstaan zijn, verkreeg deze materie een 
reusachtige radio-activiteit. 

Als de materie op grote hoogte afkoelt, wil ze weer in vaste 
toestand geraken; ze vormt een "radio-actieve wolk" in de lucht, 
d.w.z. een suspensie van zeer fijne stof, zo fijn dat de lucht zelfs 
doorzichtig kan blijven. Er is een Zuidwestenwind met een snel
heid van 60 km per uur. Binnen drie uur is de wolk boven Rijs
se!; het hangt van de omstandigheden af of Rijssel onaangetast 
blijft of dat een regen van as de stad onbewoonbaar maakt: de 
bewoners worden evenals de Japanse vissers verbrand door de 
radio-activiteit van de stofdeeltjes. 

Laten wij aannemen dat de deeltjes niet boven Rijssel conden
seren. De wolk drijft zonder schade aan te richten over deze stad 
heen, daarna over Hamburg en ook nog over Kopenhagen. Na 
anderhalve dag is hij boven Stoc~holm; er ging nog niet genoeg 
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In het centrum van de zwarte cirkel, die de gevarenzone volgens de Ame
rikaanse autoriteiten aangeeft, ligt het groepje eilanden Bikini-Eniwetok. 
(Vergelijk de oppervlakte hiervan met die van Japan;· de cirwel zou Frank
rijk, Nederland en België bedekken.) 

De grijze cirkel geeft de zone aan, waarin verscheidene Japanse vissers
boten zijn besmet na de ontploffing op 1 Maart. 

tijd voorbij om de radio-activiteit aanzienlijk te verminderen of 
om de wolk te verdunnen door windstromingen. Het begint te 
regenen. De regen wast de lucht schoon en neemt alle dodelijke 
stofdeeltjes mee: de stad Stockholm en een deel van het land er 
omheen wovden geïnfecteerd, er kunnen tienduizenden doden 
vallen met een nasleep van honderdduizenden zeer moeilijk te 
genezen zieken. 

De plek waar het stof neerkomt, die afhangt van allerlei weers
omstandigheden, kan niet van te voren worden vastgesteld. Dat 
is de verklaring van het feit, dat de Japanse boten tot op een 
afstand van duizend kilometer van de ontploffing werden geïn
fecteerd. (1000 km = afstand Amsterdam-Warschau. Dus: een 
bom op Warschau kan doden in Amsterdam veroorzaken.- Opm. 
van de redactie.) 

Dodelijke represailles 

Het is algemeen bekend dat er verleden zomer, in 1953, negen 
maanden voor de ontploffingen in de Stille Oceaan, een thermo
nucleaire bom tot ontploffing werd gebracht in de Sowjet-Unie. 
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Dit feit, dat door Eisenhower werd aangekondigd en door Malen..
kow werd bevestigd, bewijst onomstotelijk dat er geen mono
polie meer is. 

Wij hebben gezien dat degeen die een kleine waterstofbom van 
100 kg dan doen exploderen, slechts een ton nucleaire explode
rende stof er omheen hoeft te doen om een grote bom te krijgen. 

Er is dus geen achterstand noch vooruitgang meer op dit ge
bied mogelijk. Gegeven het fèit dat een twintigtal van deze 
nieuwe bommen alle belangrijke industriële centra van een grote 
natie kunnen vernietigen, kan men het geen voordeel of voor
sprong noemen als men zelf 500 bommen heeft en de tegenstan
der 50. 

Twaalf uur na zijn vernietigende aanval, zou de aanvaller op 
zijn beurt dodelijk getroffen worden, want men mag aannemen 
dat de middelen om terug te slaan verspreid, en niet bij de grote 
centra zijn opgesteld. 

In principe is de kracht van de nieuwe bommen onbegrensd. 
Niets verhindert het laden van een zelfmoord-schip met enkele 
duizenden tonnen lichte explosiestof en het doen ·exploderen 
daarvan aan de kant van de vijand. Men nadert de doses, 
die voldoende zijn om de gehele dampkring van de aarde te in
fecteren en elk leven op aarde te vernietigen. Over een of twee 
eeuwen zou de spoor van een mos, die toevallig onder 100 meter 
ijs in een gletscher van het Himalaya-gebergte was terechtgeko
men, losraken door de beweging van de gletscher. Daar de radio
activiteit dan verminderd zou zijn, zou de spoor ontkiemen ... 
de aarde zou met mossen bedekt worden. 

Dwingende noodzaak van samenleven 

Men moet er van nu af aan aan wennen om in vrede naast 
elkander te leven, ook als men dat niet prettig vindt. Deze nieuwe 
gedachte moet tot de hersens van de "Westerse" staatslieden 
doordringen, hoe onaangenaam hij ook voor hen moge zijn. 

Het alternatief is: de dood voor minstens een milHard mensen 
van alle nationaliteiten en in beide oorlogvoerende kampen, nog 
afgezien van de neutrale landen. ·~ 

Voor de overlevenden zou het een terugval in de beschaving 
uit de tijd van Claudius Civilis betekenen, er zou zeker geen 
sprake zijn van de opbouw van het communisme - dat hebben 
de communisten steeds zeer goed beseft - maar evenmin van de 
"American Way of Life", en men moet zijn best doen om anderen 
daarvan te overtuigen en hen daarbij te helpen. 

De belofte om niet als eerste de nieuwe wapens te gebruiken 
is noodzakelijk om de internationale atmosfeer te ontspannen; 
dit staat gelijk aan een verklaring van onwettigheid. Het opschor
ten van de ontploffingen is eveneens noodzakelijk, en daarna 
het stopzetten van de fabricage. 

Deze maatregelen zouden onverantwoordelijke elementen ver
hinderen om propaganda voor de nieuwe wapens te maken, een 
propaganda die niet zonder gevaren is. Zonder het te merken 
werden de Duitse huisvaders onder invloed van de toespraken 
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van Hitier veranderd in bewakers van concentratiekampen en 
functionarissen van gaskamers. Het gevaar van. dit ogenblik is 
de psychose van angst en paniek: voor beperkte politieke doel· 
einden brengt de regering van de U.S.A. de openbare mening 
van streek, zonder zich te bekommeren om de uitwerking op den 
langen duur. 

Het gevaar komt niet van de zijde van de U.S.S.R.: het is niet 
de U.S.S.R. die de wedloop in atoomwapens heeft gewild, die 
deze is begonnen, die er hardnekkig mee doorgaat. Zeker, de 
Sowjet-Unie moest haar voorzorgen nemen. Kan men haar kwa· 
lijk nemen dat zij de waterstofbom negen maanden voor de 
U.S.A. heeft gemaakt, terwijl deze, die de huid van de beer een 
beetje te vroeg verkochten, haar er vanaf 1950 mee dreigden? 

Thans, nu de Amerikaanse voorsprong op atoomgebied defini
tief tot het verleden behoort, zei Wyshinski op 19 April1954 in de 
U.N.O.: 

"Men zegt dat onze voorstellen niets dan propaganda zijn. Dat is 
niet waar. Wij hebben het verbod van het atoomwapen voorgesteld 
·toen wij het nog niet hadden. Nu wij het wel hebben is onze eis niet 
minder stellig. Wij vragen het verbod van de waterstofbom hoewel 
wij deze geconstrueerd hebben." 

Onze tegenstanders zullen tegenwerpen dat de U.S.S.R. het 
plan-Baruch verworpen heeft; zeker, maar volgens dit plan 
zouden de Wallstreet trusts het aantal kilowatten per hoofd van 
de bevolking in de Sowjet-Unie hebben vastgesteld en beperkt. 
Heeft men ooit gezien dat de Opperste Sowjet aanspraak maakte 
op het beperken van de productie van auto's en koelkasten in 
Amerika? 

In een onderhandeling kan er niet één partij zijn die alles geeft 
en niets ontvangt. 

Twee eenvoudige voorwaarden zijn voldoende en noodzakelijk 
voor het succes van de onderhandelingen op atoomgebied, die 
eindelijk zijn begonnen: 

1. Het buiten de wet stellen van alle massale vernietigings
wapeni door een 'Plechtige belofte der naties. 

2. De garantie dat elke natie de door haar gewenste hoeveel
heid atoomenergie voor haar vreedzame industriële benoef· 
ten kan gebruiken. 

Als deze twee voorwaarden aanvaard zijn, is de controle op 
hun uitvoering technisch mogelijk en zal hun verwezenlijking 
geen enkele moeilijkheid opleveren. 

De Sowjet-Unie was altijd en is nog vóór een werkelijk vreed
zaam naast elkaar bestaan. Zij vreest de toetssteen van een lange 
vrede voor haar maatschappelijk bestel niet. 
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Buitenlandse vrienden sclrrüven ons 

BEDRIJFSPSYCHOLOGIE 
wapen om eeqheid te ondermijnen 

IN het algemeen was de bedrijfspsychologie vanaf haar opkomst, 
tussen 1910 en 1920, in .de eerste plaats geïnteresseerd in de 

productiviteit en in het feit waarom deze niet zo groot was als ze 
zou "moeten" zijn. 

Een van de eersten, die hierover schreef, H. M. V ernon, gaf 
o.a. de volgende titels aan de hoofdstukken van zijn boek: Ver
moeidheid en het registreren daarvan; Uurproductie en dagpro
ductie; De productiviteit in verband met het aantal werkuren 
per week; De productie en de werktijden in verschillende indus
trieën; Productiebeperkingen. Andere hoofdstukken heetten: 
Verloren tijd en de oorzaken daarvan; Ziekte en sterfte; Arbeids
ongevallen en hun oorzaken; Het voorkomen van arbeidsoorza
ken; enz. 

Tijdens de crisisjaren van eind '20 tot begin '30 trok een nieuw 
onderwerp de aandacht, namelijk de selectie. Op het ogenblik 
wordt er minder over selectie gesproken omdat de werkloosheid 
naar vel'lhouding veel geringer is. De "United States Employ
ment Service" (Amerikaanse dienst voor tewerkstelling) bestaat 
echter nog; ze stelt testproeven om vergelijkende arbeidstempo's 
te bepalen ter beschikking van ondernemingen, bij het aannemen 
van arbeidskrachten. In de tijd van betrekkelijk volledige werk
gelegenheid na de tweede wereldoorlog kozen de "selectionisten" 
een nieuw werkterrein: de selectie voor de middelbare scholen, 
in Engeland, en de selectie voor het leger, in de Verenigde 
Staten. 

Wat heeft nu de plaats van de selectie ingenomen, in de be
drijfspsychologie? In het algemeen is er een tendens! om de lei
ding en het toezicht op het werk onder controle van de bedrijfs
psychologie te brengen, d.w.z. de lagere kaders worden onder de 
loupe genomen. Dit is een gevolg van de ontwikkeling der grote 
ondernemingen, die onder hun kader naar verhouding steeds 
meer gesalarieerden en minder werkgevers tellen. Maar toch 
wordt, althans in Engeland, de voornaamste aandacht besteed 
aan het onderzoek van bazen, voormannen en arbeiders om te· 
zien of zij wel "betrouwbare" werknemers zijn. 

De reden hiervoor is duidelijk. Met een betrekkelijk volledige 
werkgelegenheid, en daarnaast het gevaar van een crisis, kunnen 
de ondernemers zich niet veroorloven al te kieskeurig te zijn. 
Gegeven hun hoge winsten, moeten zij hun arbeiders behouden. 
Groot-Brittannië is in een hevige strijd om buitenlandse mark-



ten gewikkeld; een dag van stilstand betekent nu een veel groter 
verlies dan in de crisisjaren, toen het in feite vaak voordelig 
was een fabriek te sluiten. Zo hebben vele ondernemers zich op 
een "opvoedkundig" program geworpen, dat er soms op gericht 
is, de arbeiders ervan te weerhouden een dag te verzuimen, en 
in andere gevallen de invloed van de vakbeweging of van het 
communisme tracht te bestrijden. 

Vooral de Amerikaanse firma's in Engeland zijn handig in dit 
soort practijken, omdat het eerste, rirèhtinggevende werk op dit 
gebied_ door hen werd gedaan in het .bedrijf van de Western 
Electric. 

De bedrijfspsychologie heeft hier twee pijlen op haar boog: de 
voorstelling dat de onderneming als één groot gezin beschouwd 
kan worden en de gedachte .van het gezamenlijk overleg. Mis· 
schien lijkt dit laatste als idee nog niet zo gek, en dat is ten dele 
juist, maar het wordt gebruikt om de arbeiders deskundigen op 
hun dak te sturen, die hen in de war brengen en in een hoek drij
ven om hen als het ware aan de bedrijfsleiding uit te leveren. 

Laten wij eerst op de voorstelling van de onderneming als ge· 
zin ingaan. Deze volgde uit het onderzoek van Rothlisberger en 
Dickson, een werk dat in Amerika meer dan elke andere ver
handeling over bedrijfspsychologie werd gepubliceerd. Wat is in 
wezen de conclusie van deze studie? Voor ons ligt deze in de be
vinding dat de monteY.rs van schakelborden zeer gevoelig bleken 
voor het feit dat zij onderzocht werden en dat zij merkbaar rea· 
geerden op de voor hen getoonde belangstelling. Als iemand hun 
iets vroeg over de belichting en zei dat deze verbeterd zou wor
den, ging de productie naar boven. Werd er werkelijk iets aan 
gedaan dan steeg de productie opnieuw, en als daarna weer ge
ïnformeerd werd en een slechter licht werd aangebracht, kwam 
het voor dat de productie wee~ steeg. In feite werd het eenvou
dige lesje geleerd, dat de ontmenselijking van de menselijke ver
houdingen, die de industrie meebrengt, tot verlies aan productie 
leidt. 

De manier om de productie weer op peil te brengen was: het 
herstel van het menselijke element. De onderzoekers kwamen op 
een half-bewuste en omslachtige manier tot het inzicht dat 
"samenwerking" de productie opvoert, ook al blijft de uitbuiter 
de uitbuiter. Door het menselijke element, al was het maar 
kunstmaüg, weer in te voeren, zou de productie omhoog gaan. 
Op die manier leerde de bedrijfspsychologie en daarna de Ame
rikaanse industrie, dat "communicatie", zoals het genoemd werd, 
noodzakelijk was voor het goed functionneren van de industrie 
en dus behouden moest blijven. 

Deze kennis leidde ertoe, dat de personeelschef in grote han
dels- en industriële ondernemingen niet alleen tot taak kreeg, 
jonge, bekwame en snellere werkkrachten uit te kiezen, en de 
anderen af te wijzen, maar dat hij ook de aldus uitgezochten 
moet trachten bij te brengen dat hun belangen en die van de 
ondernemer samenvallen. Dat doet hij door belangstelling te 
tonen voor hun huiselijk leven en hun problemen bij het werk; 
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misschien belooft hij hulp en wekt zo de indruk dat de baas sym
pathiek tegenover de moeilijkheden van de arbeider staat. Zelfs 
doet hij wel eens een poging om bepaalde lasten te verlichten. 

Het kapitaal en de bedrijfsleidingen hebben geleerd, op z'n 
minst enige menselijke "sympathie" te tonen met de problemen, 
die voor het grootste deel door hen zelf geschapen zijn. Deze po
gingen tonen hetzelfde cynische, huichelachtige karakter als hun 
activiteit op ander gebied. Zo leidt het eigenaardige, tegenstrij
dige karakter van het kapitalisme ertoe, dat een categorie men
sen, wier hele geschiedenis ,getuigt van verregaande onverschil
ligheid voor menselijke ellende, opeens met hun "aandacht .en 
zorg" voor de werknemer te koop loopt. De ware aard van deze 
zorg komt duidelijk aan het licht wanneer de werkloosheid stijgt 
tijdens een conjunctuurschommeling, zoals nu in Amerika. Dan 
houdtdeze "gemeenschap van belangen" op het toevluchtsoord te 
zijn, waarvoor ze zich uitgeeft. 

EEN andere methode, waaraan soms de voorkeur wordt ge
,geven, is die van groepsbehandeling. In het kort is dit een 

methode om de arbeiders ervan te overtuigen dat er niet alleen 
geen wezenlijk verschil bestaat tussen de belangen van uitbuiter 
en uitgebuite, maar dat er zelfs helemaal geen verschil, d.w.z. 
klasse-verschil bestaat. Eigenlijk is git een methode' van de .psy
cho~analyse. 

Waardoor kenmerken zich de pogingen om psycho-analytische 
methoden in de industrie te gebruiken? Ten eerste door, zoals in 
1947 op het Straatburgse Congres van de Franse Communistische 
Partij naar voren werd gebracht, "het in verwarring brengen van 
de arbeiders door een cultus van individualisme en intellectuele 
·anarchie". Ten tweede door de georganiseerde opzet, gebruik te 
maken van individuele moeilijkheden (die op hun beurt een pro
duct van het kapitalisme zijn) om de eenheid van de arbeiders
klasse te ondermijnen en zot het kapitalisme in stand te houden. 
Dat wil zeggen, de psycho-analytici willen elke arbeider ervan 
overtuigen dat zijn moeilijkheden hun oorsprong in hemzelf vin-
· den en niet in de maatschappij. Zo wijst alles erop, dat zich een 
campagne tegen de arbeidersklasse ontwikkelt, die gebaseerd is 
op principes waarmee Freud zou hebben ingestemd. 

Het is onmogelijk om iedere arbeider, of zelfs maar iedere ver
trouwensman of vakhondsbestuurder afzonderlijk te· psycho
analyseren. Hoe lost men deze moeilijkheid op? Het antwoord 
gaf de methode van groepsanalyse en de toepassing daarvan in 
het bedrijf, zoals deze werd voorgesteld door de "sociometrist" 
Moreno. Freud schreef eens: "Misschien zal op eert goede dag een 
of andere Amerikaan op het idee komen, eeni deel van zijn mil
tioenen te steken in de analytische opvoeding van zijn sociale 
werkers, om daaruit een leger te vormen dat optrekt tegen neu
rosen, deze kinderen van onze beschaving." Wat moeten wij hier 
echter onder "neurosen" (z.enuwziekten) verstaan? Het antwoord 
is: hinderpalen die de onbelemmerde concurrentie in de weg 
staan. 
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In een studie "Groepmethoden bij loononderhandelingen" 
schrijft Elliot Jaques: "Het werk dat ik .ga beschrijven, heeft 
twee centrale, nauw vervlochten doelstellingen: ten eerste het 
grondig bestuderen van de psychologische en sociale krachten 
die op het groepsleven, de moraal en de productivitéit van een 
industriële gemeenschap inwerken. Ten tweede: het ontwikkelen 
van doeltreffender methoden om de spanningen binnen en tussen 
de groepen op te heffen, en om de weerstand te overwinnen en 
daardoor de overeengekomen en gewenste sociale veranderingen 
te vergemakkelijken." 

Het is duidelijk dat het J aques niet te doen is om de vraag hoe 
men het socialisme moet bereiken. Waar begint hij mee? Met het 
kapitaal en de winst van het Glacier Metaalbedrijf, resp. 389.000 
pond sterling en 7}2% per jaar. De vakbeweging bestrijkt niet 
alle afdelingen, maar wint terrein. De arbeiders vroegen de 
T.U.C. of het raadzaam was de Tavistock-onderzoekers erbij te 
halen als adviseurs, en de T.U.C. antwoordde blijkbaar bevesti
gend. In 1948 ontstond een geschil over de loonbetaling. De Tavi
stock-onderzoekers kwamen om öp de eerlijke gang van zaken 
toe te zien, de spanningen te analyseren, en verzoenend, als ob
jectieve rechters, op te treden. Wat de bedrijfsleiding voorstelde 
was in het kort een loonsverlaging van 4 tot 30 shilling per week, 
onder het motief dat dit beter voor het bedrijf in zijn geheel zou 
zijn daar het de arbeiders meer "zekerheid" zou geven. De hier
op volgende discussies zijn zeer lezenswaardig, omdat er het 
opmerkelijke inzicht van de arbeiders in de rol van de "toezicht
houders" uit blijkt, hun wantrouwen tegen de rol van het onder
zoekings-team en hun in wezen marxistische opvatting van de 
klassenstrijd. 

De rol van het onderzoekings-team was namelijk om de loon
kwestie helemaal, te omzeilen en aan te tonen dat de spanning 
niet daardoor, maar door wederzijds wantrouwen was ontstaan. 
De arbeiders hielden vast aan de loonkwestie. Door echter ten
slotte iedereen in .de waan te brengen dat zij niet over lonen, 
maar over spanningen tussen individuen (waarschijnlijk van 
"instinctieve aard") aan het twisten waren, slaagde Jaques erin 
de arbeiders over te halen om het door de directie voorgestelde 
loonsysteem te aanvaarden. 

Dit is een van de eenvoudigste en duidelijkste voorbeelden van 
de manier waarop ·nieuwe Freudiaanse methoden worden ge· 
bruikt om de arbeiders in verwarring te brengen. Meen niet, dat 
dit geval op zichzelf staat. De droom van Freud is verwezen· 
lijkt in het "Amerikaanse Nationale Bureau voor Psychologische 
Strategie", dat in Augustus 1950 door het Ministerie van Binnen
landse Zaken wel'd opgericht. In wezen hebben we bij al deze 
plannen voor de koude psychologische oorlog te doen met een 
zorgvuldig uitgedachte campagne om de eenheid van de arbei· 
dersklasse te ondermijnen en de arbeiders wijs te maken dat hun 
ontevredenheid zijn oorsprong vindt in hun eigen innerlijke span· 
ningen en niet in hun werkelijke .grieven en de geestelijke span· 
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ning van acht uur dagelijks aan de werkbank. Jaques zoekt 
terecht naar spanningen, maar hij zoekt op de verkeerde plaats. 

MISSCHIEN is het vanzelfsprekend, dat de bedrijfspsychologie 
in de eerste plaats ten bate van de ondernemers en pas daar

na ten ,gunste van de werkers wo·rdt toegepast. Hetzelfde geldt 
immers voor alle verworvenheden onder het kapitalisme. Elke 
nieuwe uitvinding heeft altijd, historisch gezien, eerst de onder· 
nemer voordeel gebracht en pas daarna de arbeiders. Machines 
bijvoorbeeld, dienen uiteindelijk de hele mensheid, maar aan
vankelijk veroorzaakten ze enorme werkloosheid, armoede en 
ellende. 

Er zijn enkele bedrijfspsychologen, die door hun werkkring 
nauwelijks gecorrumpeerd worden, omdat zij zich niet realiseren 
waarvoor zij gebruikt worden. Dat is echter een gevaarlijke on
wetendheid. Onbewust vereenzelvigen zij zich met één kant van 
de strijd die onder het kapitalisme wordt gevoerd. Zij worden de 
hogepriesters van het kapitalisme, die de bestaande or:de helpen 
bestendigen door haar wetenschappelijk te rechtvaardigen; zij 
brengen de arbeiders in verwarring, stellen hun leiders voor als 
zenuwpatiënten en preken de valse leer van de gelijke belangen 
van kapitaal en arbeid. C. N. 

Over artistieke vormgeving 
In het tijdschrift "Sowjetskaja Moezika", nrs. 7, 8 en 9 van 

de jrg. 1953, verscheen een uitvoerige studie van de hand van 
B. Jaroestowski. De schrijver onderzoekt hieri:ri de totstand. 
koming van de 'gestalte', het scheppende moment in de mu
ziek. De algemene inleiding, die hij aan deze studie vooraf 
doet gaan, is echter niet alleen van toepassing op de muziek, 
maar bestrijkt het gehele gebied van de kunst. Om die reden 
menen wij, dat zij niet alleen typerend is voor de stand van de 
kunstcritiek in de Sowjet-Unie, maar ook de progressieve 
kunstenaars ver daarbuiten veel te zeggen zal hebben. -
Red. P. en C. 

DE behandeling van problemen der marxistisch~leninistische schoon
heidsleer werd in de laatste tijd levendiger in de kolommen van onze 

pers. Enkele critici wijzen er terecht op, dat het vraagstuk van de 
muzikale vormgeving het kernprobleem is van de schoonheidsleer der 
muziek. In een reeks van gedrukte en mondelinge bijdragen tot dit 
probleem wordt zeer juist gewezen op het gevaar, dat het begrip muzikal~ 
vormgeving dreigt te worden vervangen door het begrip intonatie (de 
inzet en vereffening der klanken), welke laatste vaak te breed en te 
omvattend wordt gezien. 

Ik zou hier enkele opmerkingen willen maken over het vraagstuk van 
de muzikale vormgeving, dat m.i. direct in verband staat met het probleem 
van het typische in de muziek; het spreekt vanzelf, dat zij er op geen 
Wijze aanspraak op maken, het probleem volslagen op te lossen. 

Vaagheid en onduidelijkheid in de elementaire begrippen van de 
schoonheidsleer blijken zelfs uit de behandeling van he; ~egrip obras zelf. 
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Dit woord wordt in de muziekwetenschappelijke literatuur gebruikt voor 
het aanduiden van absoluut verschillende begrippen. Zo stelt men het 
begrip van de artistieke vormgeving ( obras) soms gelijk met de wijs· 
gerige categorie van het beeld ( obras) als weerspiegeling der dingen in 
het menselijk bewustzijn. 

De klassieke definitie <van het beeld als weerspiegeling van verschijn· 
selen der objectieve, buiten ons bestaande wereld in ons bewustzijn is 
ons door W. I. Lenin in zijn geniale studies gegeven. Lenin spreekt over 
de waarnemingen van de obJectief bestaande verschijnselen der stoffelijke 
wereld door de mens en noemt onze voorstellingen der dingen ,.hun 
beeld". .,Onze gevoelens, ons bewustzijn zijn slechts het beeld van de 
buitenwereld." 

Het is duidelijk, dat men zulk een opvatting van de term obras als 
.. afdruk", als weerspiegeling van de voorwerpen der objectieve buiten· 
wereld in ons bewustzijn onmogelijk gelijk kan stellen met het artistieke 
beeld, dat een verschijnsel is van de kunst, een product van het denken 
en scheppen van de kunstenaar. W diswaar kan er zonder het .,eerste" 
beeld geen .,tweede" bestaan; maar zij bezitten zonder tWijfel uiteen· 
lopende hoedanigheden. In een kunstwerk worden de verschijnselen van 
de werkelijkheid niet eenvoudigweg .,gereproduceerd", als afdruk van 
een voorwerp der werkelijke wereld, maar ze worden doortrokken met 
intelligentie, tot iets algemeens verheven, tot iets waaromtrent inzicht 
verkregen is, d.w.z. tot een feit van maatschappel'ijk bewustzijn verheven. 

De artistieke vormgeving is een product van de georganiseerde wil 
van de denkende kunstenaar, die uit een menigte van werkelijke ver• 
schijnselen het typische kiest en met zijn gedachten doordringt. Het 
ontstaan van de artistieke vormgeving Wiordt niet alleen bepaald door 
een objectief bestaand levensverschijnsel, maar ook door de diepzinnig· 
heid van gedachten en gevoelens van d~ scheppende kunstenaar, die er 
naar streeft, dit verschijnsel artistiek naar waarheid uit te beelden. Ge
kleed in het ,stoffelijke" hulsel van welke kunstsoort ook (de muziek. 
de literatuur, de beeldende kunst), wordt de artistieke vormgeving tot 
een nieuwe, obj•ectieve werkelijkheid, die bij machte is, harerzijds in het 
bewustzijn van hoorder, toeschouwer en lezer soortgelijke gevoelens en 
voorstellingen op te roepen; 

Het opnemen van kunstwerken door het menselijk beWiUstzijn wordt 
in laatste instantie juist bepaald door die werkelijkheidsverschijnselen, 
welke als aanleiding hebben gediend bij de totstandkoming van de 
artistieke vormgeving. Maar iiuniddels is de we•e·rspiegeling van de 
artistieke schepping (het gaat hier natuurlijk om het realistisch scheppen 
van de progressieve en begaafde artist) in het bewustzijn van de mens op 
een bepaalde wijze verrijkt. Als de waarneming van de Wierkelijkheid door 
de kunstenaar een directe handeling voorstelt, n.l. een .,levend schouwen", 
dan is het opnemen van de artistieke vormgeving weer een herhaalde 
weerspiegeling der werkelijkheid, die indirect, door de gedachte, door de 
idee van de maker verrijkt is. In een volwaardige artistieke vormgeving 
worden de typische kwaliteiten van het werkelij·kheidsverschijnsel, wordt 
zijn maatschappelijk karakter, geopenbaard. Zoals vanzdf spreekt hangen 
de juistheid ·en diepzinnigheid van het opnemen van ar.Ustieke vorm· 
gevingen ookaf v~n het bewustzijn van de hoorder zelf, van zijn levens· 
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en inzonderheid van zijn artistieke ervaring, alsook van de begaafdheid 
en het meesterschap van de uitvoerenden, die de idee van de maker op 
anderen overdragen. 

Hoe verwikkeld het proces van de weerspiegding der wellkelijkheids
verschijnselen in de artistieke vormgeving ook zijn mag, hun maatschap
pelijke betekenis, hun levenswaarde, wordt in aanzienlijke mate - reeds 
in het eerste stadium van het begrijpen - bepaald door de verhouding 
'Van de kunstenaar. tot de wereld der reële verschijnselen, tot de wereld 
van de "directe werkelijkheid" (Lenin). 

De kunstenaar moet •een grondige kennis bezit·ten van de hem om
ringende werkelijkheid en bovenal leven en bestaanswijze van zijn volk 
bestuderen; dat is een van de eerste beginselen van het realisme, een 
noodzakelijke voorwaarde tot het scheppen van echte artistieke vorm
gevingen. Deze eis wordt in de bekende programmátische uitspraken van 
Poesjkin en Glinka, Soerik;,w en Moessorgski 1 ) met een diepzinnigheid 
uiteengezet waarbij niets meer te vragen overblijft. Denken wij ook aan 
de belangrijke woorden 'Vian A. Ostrowski 2 ), die dit voorname beginsel 
van de realistische kunst als volgt formuleert: "Om •een met het volk 
verbonden schrijver te zijn, is het niet voldoende, dat men van zijn land 

· houdt; - de liefde geeft slechts de daadkracht, het gevoel, maar niet de 
inhoud; men moet ten overvloede zijn volk ook goed kennen, er innige 
vriendschap mee sluiten, er mee verwant worden. De beste school voor 
het artistieke talent is de studie van het wezen van zijn volk, en het 
uitbeelden van dit volk met artistieke middelen is het beste arbeidsveld 
voor allen, die creatief bezig zijn." - "Het leven van een volk geeft een 
dichter zijn 'inhoud'," aldus fmmuleert Belinski 3 ) deze gedachte. €' 

Dit eerste gebod voor de progressiev·e vertegenwoordigers van de 
klassieke kunst is ook voor de kunstenaars van het socialistisch realisme 
een levensvoorwaarde, een grondslag voor hun creatieve werkzaamheid. 
Men moet in verband hiermee alleen één belangrijke omstandigheid in 
het oog houden. 

In het proces van het "levend schouwen" der werkelijkheid, bij de 
studie van het levende materiaal kiest de kunstenaar reeds in het eerste 
stadium van zijn gevoelsconcepU.e feiten, verschijnselen uit, door zijn 
speciale aandacht op de belangrijkste, de bezielendste en pakkendste 
daarvan te concentreren. Uit de vele telkens terugkerende feiten en 
waarnemingen brengt de kunstenaar dat aan het licht, wat "het wezen 
van de gegeven maatschappelijke kracht" het sterkst openbaart. Zo 
voltrekt er zich in zijn ontvankelijkheid al een voorlopige keuze van het 
belangrijkste, wezenlijkste en meest typische, dat in de buitenwereld 
plaats grijpt. 

In dit proces speelt de wereldbeschouwing van de kunstenaar, zijn 
levenservaring, zijn kennis van de wetmatigheid der historische ontwik
keling van het leven een beslissende rol. De vooruitstrevende wereld
beschouwing stelt hem in staat, de progressieve en conservatieve, de 
positieve en negatieve •verschijnselen, het oude en het nieuwe van elkaar 

t) Dichter, componist, schilder en componist in het XIX-eeuwse Rusland. 
2) Beroemd toneelschrijver in het XIX-eeuwse Rusland. 
s) De eerste der z.g. vevolutionnair-democratische critici in het XIX

eeuwse Rusland. 
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te onderscheiden; alleen, indien het scheppen van de kunstenaar een hoog 
gedachtengehalte bezit, is de artist bij machte, waar, doordringend en 
partijdig de werkelijke betekenis van deze of gene \nerschijnselen in de 
geschiedenis of in het heden op hun waarde te schatten, het wezen der 
bestaansconflicten te doorgronden 1 ) 

Voor de Sowjetkunstenaar, die met de vooruitstrevende theorie van 
het Marxisme~Leninisme en met de methode van het socialistische realisme 
gewapend is, hebben het brede begrip voor de verschijnselen der werke· 
lijkheid, hun grondige studie alsook hun juiste keuze en kenschetsing door 
middel van het type een bijzondere, principiële betekenis. 

De Sowj<etkunstenaar heeft de taak, al het nieuwe bijzonder scherp te 
kunnen zien en onderkennen, wat in ons leven ontstaat en vaste wortel 
schiet. W. I. Lenin en J. W. Stalin legden steeds de nadruk op die taak, 
als zij zich tot de makers van de SoWjetliteratuur en de Sowjetkunst 
wendden . 

.. U hebt zich tot taak gesteld, het nieuwe in het leven van arbeiders 
en boeren, d.w.z. van negentiende der Russische bevolking, direct te 
observeren. Dat kunt u niet ... ," zo schreef Lenin in 1919 aan Maxim 
Gorki, die in Petrograd woonde. .. U kunt hier noch het nieuwe in het 
leger, noch op het platteland, noch in de fabriek als kunstenaar obser· 
veren en bestuderen." Lenin riep de schrijvers toe, naar de plaats zelf 
toe te gaan, waar het mogelijk was, .,een overzicht te krijgen, hoe er 
aan de nieuwe opbouw van het bestaan gewerkt wordt." 

Korte tijd daarop riedStalinde dichter Demjan Bedny in een brief aan, 
de industriecentra van de U.S.S.R. te bezoeken, in de eerste plaats 
Bakoe, om daar het nieuwe te zien, dat zich in ons. leven ontwikkelt. 

Karakteristiek is in dit verband ook het verslag, dat A. W. Loenat· 
sjarski geeft van een gesprek met Lenin over het speelplan van het 
Staatstheater. Wladimir Iljitsj Lenin wees de volkscommissaris voor 
opvoeding en kunst op de noodzaak, met alle middelen ook het nieu~ 
te steunen, dat onder invloed der revolutie ontstaat. 

Het doornringend verstand en de geniale, ver vooruitziende blik van 
de grote voorman der Communistische Partij hebben de scheppende 
Sowjetkum.tenaars de juiste weg gewezen. 

De Partij leerde hun, hun aandacht in de eerste plaats te concentreren 
op de progressieve verschijnselen in de historische ontwikkeling van het 
bestaan, zij wekte in hen het onschatbaar waardevolle zintuig voor het 
nieuwe. Want zonder kennis van dit nieuwe, zonder een duidelijke 
voorstelling van de strijd van het nieuwe tegen het oude, wordt de 
Sowjetkunstenaar onvermijdelijk tot de ,.slaaf van zijn materiaal", ook al 
is dat dan het werkelijke, in het leven aanwezige materiaal. 

.. A~s men de dingen niet begrijpt, kan men ook de mensen niet anders 
dan ... ,.uiterlijk" begrijpen," zei Lenin in een brief aan Maxim Gorki 
(November 1919, oude tijdrekening). Zonder een precieze voorstelling 
van de wetmatigheden van het historisch proces blijkt de kunstenaar niet 

1) Zoals men weet, waren er voorbeelden in de geschiedenis der kunst, 
waarbij een zeer begaafd kunstenaar, die een volstvekt realistische me. 
thode gebruikte, de verschijnselen van de werkelijkheid o n d ank s zijn 
behoudzuchtige politieke opvattingen zuiver uitbeeldde. Hieruit blijkt de 
werking van de o b j e c t i e v e w e t t e n der artistieke vormgeving. 
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meer te k].mnen zijn dan een oppervlakkig scheppende naturalist, die de 
verschijnselen van de werkelijkheid nabootst, zonder hun wezenlijkheid 
te doorgronden, zonder de strekking van hun ontwikkeling te doorzien. 
"Wie de ontwikkeling van een levend verschijnsel wil uitbeelden," zo 
onderstreepte Lenin het, "kan niet ontkomen aan het· dilemma: of ver 
rooruit te lopen of ten achter te blijven. Een middenweg is er niet." 

De realistische kunstenaars zijn geroepen tot de taak, het leven grondig 
en met voorwaarts gerichte blik, vanuit een vooruitstrevende, waarachtig 
partijdige positie te bezien, de progressieve beweging daarvan te be~ 
speuren en daarin met scherpe blik de kiemen van het nieuwe, toekomstige 
waar te nemen. Slechts als aan die voorwaarde voldaan is, kunnen de 
schrijvers, de beeldende kunstenaars, de componisten de verschijnselen en 
leiten voor hun werk op de juiste wijze uitkiezen, de essentie daarvan 
openbaren en zodoende het belangrijke van het tweederangse afzonderen, 
typische artistieke vormgevingen scheppen, die het leven in zijn revo~ 
lutionnaire groei naar waarheid, scherp en duidelijk weerspiegelen en 
veralgemenen. 

Een realistische àrtistieke vormgeving is bovenal een synthese van het 
objectieve (algemene) en het subjectieve (persoonlijke). Als de realisti~ 
sche kunstenaar de werkelijk bestaande, objectieve bijzonderheden van 
een bepaald verschijnsel in de werkelijkheid weerspiegelt, copiëert hij ze 
nooit. De kunstenaar, die zijn voornaamste aandacht op de essentiëelstt.> 
en kenmerkendste hoedanigheden van de levensverschijnselen richt, 
"maakt het", naar een gezegde van N. Tsjernysjewski 1 ) "makkelijker 
voor ons, een overzicht te verkrijgen over het ~zen van wat hij 
uitbeeldt." 

Als de kunstenaar typische gestalte verleent aan de verschijnselen der 
werkelijkheid, overdrijft hij bewust, spitst hij het belangrijkste toe, en 
brengt hij het wezen van het aldus uitgebeelde duidelijk en overtuigend 
aan het licht. Zonder dit actief scheppende beginsel (d.w.z. zonder het 
doordringen in het wezen van een objectief verschijnsel) is een \VIerkelijk 
typisch uitbeelden van een gestalte onmogelijk. "Zonder deze drijfkracht 
zou de artistieke weergave van de werkelijkheid slechts een eindeloze 
herhaling van het beschrijven van bepaalde kenmerken zijn," zo zei te~ 
recht Saltykow~Sjtsjedrin. 2 ) 

Met behulp van de machtige, veelvormige middelen der kunst geeft de 
kunstenaar niet slechts een uitbeelding van de levensverschijnselen, maar 
hij onthult tegelijk daarmee ook zijn eigen verhouding ten aanzien van 
die verschijnselen, hij velt door middel daarvan zijn "oordeel". Hij schil~ 
dert in zijn gestalten verschijnselen van de werkelijkheid en drukt er het 
kenmerk op van zijn eigen gedachten· en gevoelens, die bepaald zijn door 
zijn mate van levenservaring.' 

Men moet hierbij de nadruk leggen op het feit, dat deze zeer belang~ 
rijke subjectieve kant van de inhoud der artistieke vormgeving volstrekt 
niet de vrucht is van enige subjectieve "willekeur" bij de kunstenaar. 
Zij wordt bepaald door zijn klasse~gebonden wereldbeschóuwling en de 
individuele bijzonderheden van zijn talent, stijl, smaak, enz. Maar tege~ 

') Een der laatste en meest begaafde revolutionnair-democratische cri
tici en wijsgeren van het XIX-eeuwse Rusland. 

2) De grootste satirische schrijver van het voor-revolutionnaire Rusland. 
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lijkertijd openbaren zich in dit subjectieve denken van de kunstenaar op 
acHeve wijze ook de objectieve, bepaaldelijke wetmatigheden' van het 
artistiek scheppen. "Een dichter of kunstenaar . . . kan het, ook al wilde 
hij dat, nooit klaar spelen, geen oordeel uit te spreken owr de geschû· 
derde verschijnselen," heeft N. Tsjernysjewski scherpzinnig opgemerkt. 

De kunstenaar, die de door hem uitgebeelde verschijnselen der wer• 
kelijkheid onderwerpt aan een aesthetisch oordeel en zijn artistieke 
vormgeving actieve uitdrukkingsmacht verleent, treedt op als opvoeder 
der maatschappij, als "ingenieur van de ziel". 

"De kracht en betekenis van de realistische kunst," zei kameraad 
G. M. Malenkow op het XIXe Congres van de C.P.S.U., "bestaan 
hierin, dat zij de hoge innerlijke kwaliteiten en typisch positieve karakter· 
trekken van de eenvoudige mens aan het licht brengen en openbaren, dat 
zij deze mens indringend artistiek kunnen en moeten uitbeelden - de 
mens, di·e waard is, voorbeeld en navolgenswaardig ideaal voor anderen 
te zijn." 

De kunstenaar streeft er naar, het schone, nieuwe en vooruitstrevende 
in het bestaan uit te beelden, en kleedt deze inhoud in een daarbij aan
sluitende vorm, die bij machte is, actief op het schoonheidsgevoel van 
hoorder, lezer of toeschouwer te werken, en zo bij hem door de schoon
heid en echtheid van het uitgebeelde schoonheidsgenot wakker te roepen. 
"Het object van de kunst," schreef Karl Marx in zijn studie 'Zur Kritik 
der politischen Oekonomie', "schept een kunstzinnig en voor schoQiloo 
heirlsgenot ontvankelijk publiek." Als gevolg daarvan wordt het belang· 
rijke gehalte uit het leven, dat doortrokken is met de grote gedachten en 
de geestelijke bedoelingen van de maker, niet alleen met de rede, maar 
ook met ·de emotie opgenomen. Dit gehalte "WWordt hoorder, toeschouwer 
of lezer niet slechts wrstandelijk bewust - het grijpt hem ook aan, het 
werkt op zijn ontroerbaarheid, het sleept hem mee. Een waarachtig groot 
kunstwerk dwingt degene, die het in zich opneemt, de ideële bedoelingen 
van de kunstenaar mee te beleven. Maar datgene, wat men diep met het 
gemiOed heeft doorleefd, blijkt het sterkst te kunnen worden toegeëigend, 
begrepen' en waargenomen. 

Het scheppen van een typische gestalte eist, dat juist die facetten als 
de belangrijkste en zinvolste van de uitgebeelde verschijnselen op de 
.voorgrond worden geplaatst en artistiek in het licht geheven, die speciaal 
nodig zijn, om de ideële bedoeling van de maker te openb•aren. Hierin ligt 
de grote maatschappelijke macht van de kunst, hierin liggen haar wijsheid 
en bekoring. 

De ideële bedoeling van de kunstenaar kan natuurlijk alleen met de 
speciale middelen van de kunst zelf worden verwerkelijkt, wil zij. succes 
hebben. De verhevenste gedachte blijft in een kunstwerk on'VIruchtbaar, 
als het de ware schoonheidswaarde mist. "Als het geen poëzie bevat, 
kunnen daarin schone gedachten noch problemen van welke aard ook 
voorkomen, en als enig prijzenswlaardigs valt er misschien een schone 
bedoeling in op te merken, die slecht ten uitvoer gebracht is," schreef 
Belinski over dat soort kunstWJerken. 

Dat men een artistieke figuur als eenheid van het objectieve en sub• 
jectieve ondergaat, spreekt duidelijk uit de beoordeling van een landschap 
van F. Wassiljew door I. Kramskoi: .,Voor mij staat een verheven 
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uitbeelding der natuur, ik zie bossen en bloemen, ik zie wolken, ik zie 
rotsen, maar niet slechts simpel en als zodanig, doch OVlerstraald door 
een poëtische gloed en een plechtige stilte; er ligt iets van diep nadenken 
over dit alles ... " 

De kunstenaar, die een beroep doet op het schoonheidsgevoel van de 
levende mens - zijn tijdgenoot -- legt in zijn werk in menig geval ook 
de nadruk op negatieve, duistere, afstotende gestalten, die in de mens 
verachting, haat en ve.mntwaardiging oproepen. Zo wordt in werken 
van satirische aard, die als ontmaskering optreden, de realistische kunste~ 
naar naar het treffende woord van Maxim Gorki niet slechts de ,.vroed~ 
meester" van de nieuwe, maar ook de .. doodgraver" van een oude, 
overleefde en behoudzuchtige wereld. 

Hierin bovenal -- in het aesthetisch zichtbaar maken van al het histo
risch progressieve en in de veroordeling van al het behoudzieke en 
overleefde -- openbaart zich ook de partijdigheid in het denken van de 
Sowjetkunstenaar. 

Maar de artistieke vormgeving betekent niet alleen een eenheid van 
het objectieve en subjectieve, maar ook van het algemene en het 
bijzondere . 

.,Het algemene bestaat slechts in het afzonderlijke ... " Deze geniale 
gedachte van Lenin over de dialectiek ovan het levensproces vonnt een 
grondslag van het artistieke scheppen:. Van het afzonderlijke verschijnsel 
der werkelijkheid tot begrip van het algemene, typische en weer terug 
tot het afzonderlijke, tot de gestalte -- dat is het scheppend denkproces 
van de kunstenaar. Het algemeen gewordene, typische komt in de kunst 
slechts voor in de vorm van bijzondere, gesloten gestalten. ,.De ( artis
tieke) vormgeving is idee,. tot levende personificatie geworden," zei 
Balzac. De algemene verschijnselen w,eerspiegelen zich door de kunst in 
het bijzondere, in de concrete daden en ervaringen van afzonderlijke 
mensen. Hierin ligt het wezenlijk onderscheid ·tussen artistiek en Wleten~ 
schappelijk begrijpen, een kwalitatief 'Verschil tussen het kunstwerk, dat 
door een artist gemaakt werd, en de wetenschappelijke waarheid, die 
door een geleerde aan ons is meegedeeld. ,.De ene bew.ijst, de andere 
openbaart, en beide overtuigen, alleen doet de een het met logische 
conclusies, de andere -- door middel van beelden," zei W. Belinski. Een 
juiste beoordeling van hetzelfde vraagstuk vinden wij bij· academicus 
Pawlow: .. Sommigen, kunstenaars van allerlei soort, schrijvers, musici, 
schilders enz., maken zich volslagen meester van de levende Werkelijkheid, 
zonder haar in stukken te slaan en haar samenhang te verscheuren. 
Anderen, de denkers, breken haar juist stuk en doden haar daardoor als 
het ware ... " 

Het kunstwerk bereikt pas dan zijn doel, als daarin de polsslag van 
het bloedwarme leven te bespeuren valt, als de artistieke figuren: als 
meeslepende, levende verschijnselen van de tastbare werkelijkheid begre~ 
pen worden. Objectief bestaat de rol van het w,erkelijke talent daarin, 
dat het de gestalten van de levende werkelijkheid wleerspiegelt en ze 
door het inzicht ,.passeren laat", om op basis daarvan specifieke artistieke 
gestalten te scheppen, die een grote maatschappelijk vooruitstrevendE> 
idee aan het licht brengen. De artistieke scheppingen moeten de hoorder, 
toeschouwer, of lezer bewust worden gemaakt in een vorm, die het 
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dichtst bij het leven zelf, bij de "directe werkelijkheid" staat. Maar dat 
wil zeggen, dat in het kunstwE.'rk een dialectische samenhang van het 
algemene met het bijzondere tot stand dient te worden gebracht, dus dat 
het typische wordt uitgebeeld in de vorm van het individuele, de gestalte 
haar plaats vindt in een algemeen systeem van gestalten, het voornaamste 
conflict in organische wisselwerking staat met de overige conflicten. Maar 
de idee, het denkbeeld van de kunstenaar, de strekking mogen als zodanig 
niet zelf naar buiten treden, maar moeten in concrete verzinnelijkte vorm, 
in volledige levensware figuren belichaamd zijn. ..De strekking moet uit 
de situatie en de handelingen zelf voortspruiten," schreef Friedrich Engels 
aan Minna Kautsky, "zonder dat er met nadruk op gewezen wordt." 
Slechts dan wordt ze levend, direct en in alle diepzinnigheid door hoorder, 
toeschouwer of lezer begrepen. 

Zoals bekend, werkt elke kunstrichting door haar bijzondere middelen 
op het menselijk beVl!Ustzijn: de ·muzikale vormgeving bereikt de mens 

• door de acousti&che (gehoors-) sfeer, de werken van beeldende kunst 
door visuële (zienlijke) sfeer, enz. Maar tegelijkertijd ligt de bijzondere 
macht van de grote realistische kunst in het feit, dat haar vormgeving het 
rijkste mechanisme van psychische overdracht en bovenal van met elkaar 
verwante levensverbanden in beweging brengt. Uit delen, uit afzonderlijke 
elementen, ontstaat in het bewustzijn van de waarnemer als 't ware het 
geheel. ontstaat een rijke, veelzijdige voorstelling van het verschijnsel in 
kwestie. Zo ontstaat b.v. bij het bekijken van beeldhouWIWerken of 
schilderijen, die één moment van het leven vasthouden, in het bewustzijn 
van de kijker een levende, dynamische figuur in al haar rijkdom en 
veelzijdigheid. 

Bij het luisteren naar bepaalde muzikale werken, vooral van program
matische 1 ), vult de verbeeldingskracht van de hoorder als 't ware de 
klankfiguur aan door visuële en verwante beelden, hij schept zich zin· 
tuigelijk voorstelbare facetten van de gegeven figuur. Wij "zien" de golven 
der zee, die zich rhythmisch bew:egen, in het eerste deel van Rimski· 
Korsakow's .. Sheherezade", wij bespeuren het beeld van de grenzeloze 
afstand der steppen, als wij het symfonisch gedicht .. In Midden-Azië" van 
Borodin horen. 

Zoals vanzelf spreekt, wordt het verwikkelde proces van het waar· 
nemen der artistieke vormgeving in vele opzichten bepaald door de 
wereldbeschouwing, door het peil van artistiek begrip waarop de hoorder 
of kijker staat, en door zijn levenservaring. Hoe rijker de levenservaring 
en het artistiek begrip, des te verscheidener' zijn de verwante gevoels· 
complexen, des te volwaardiger en diepzinniger is de waarneming van het 
gegeven kunstwerk. des te dichter staat zij bij het concrete verschijnsel 
der werkelijkheid, dat door de artistieke 'Vormgeving tot leven gewekt 
is. Hoe hoger het muzikaal gehoor van de luisteraar ontwikkeld is, des 
te meer snaren worden er door waarachtig talentvolle, levensechte 
muziek in zijn ziel aan het trillen gebracht. 

B. JAROESTOWSKI 
(Uit: Sowjetwissenschaft, Kunst u. Literatur, 1954, no: 1) 

1) Onder programma-muziek verstaat men muzikale composities, waar. 
in de maker zeer duidelijk en bewust een bepaalde iiihoud heeft trachten 
te verklanken. 
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PERSOONLIJK EIGENDOM 
ONDER HET SOCIALISME 

"' 
VIJANDEN van het socialisme, burgerlijke wetenschapsmensen en 

publicisten van allerlei soort stellen de socialistische orde in een •vals 
daglicht en beweren o.a., dat het socialisme de persoonlijke eigendom 
opheft. 

De ideologen van de bourgeoisie kunnen zich geen persoonlijke eigen
dom zonder particuliere eigendom voorstellen. Inderdaad bevindt zich de 
maatschappelijke productie onder het kapitalisme in de handen van de 
klasse van de kapitalisten en wordt door hen ter beveiliging van de 
maximale winst door uitbuiting van de meerderheid van de be.volking 
gtbruikt. Het persoonlijk eigendom van de werkers en hun persoonlijke 
consumptie worden hier sterk begrensd; ze zijn er alleen opdat de 
uitgebuiten de meerwaarde, de bron voor de verrijking van de kapitalis
tische klasse, kunnen opbrengen. 

In de kapitalistische maatschappij berust de persoonlijke eigendom op 
de particuliere eigendom. Alles wat de kapitalisten als hun persoonlijke 
eigendom aanduiden, is in feite hun particuliere eigendom, dat verworven 
Werd door een gruwelijke u~tbuiting van de werkers. Het invloedsgebied 
van de Amerikaanse milHardair Morgan omvat banken en corporaties 
met een totaal-kapitaal van 55 milHard dollar. De Amerikaanse milliar
dairsfamilie Dupont bezit enige kastelen, grote huizen en landgoederen 
In New York, Philadelphia, Washington, Londen, Parijs eh andere 
steden met hun omgeving. Alleen in de omgeving van de stad Wilmington 
bezitten de Duponts 24 onroerende goederen in de buitenwijken. Een 
van deze .,woongelegenheden" heeft 150 kamers, waaronder 40 slaap
kamers. Tegelijkertijd hebben millioenen Amerikaanse arbeiders geen 
woningen, moeten in krotten wonen en zijn veroordeeld tot werkloosheid 
en nood. 

Alleen het socialisme, dat de particuliere eigendom van de productie
middèlen liquideert en de maatschappelijke eigendom handhaaft, schept 
voor het eerst de onwrikbare economische grondslag voor een steeds 
vollediger bevrediging van de persoonlijke behoeften der werkers. 

In het .. Communistisch Manifest" schreven K. Marx en Fr; Engels, 
dat de communisten .,de persoonlijke toeëigening van de arbeidsproducten 
ter reproductie van het directe leven geenszins afschaffen wi!Ien. Dè 
communisten .. willen alleen het e!Iendige karakter van deze toeëigening 
opheffen, waarin de arbeider alleen leeft om het kapitaal te vermeerderen, 
alleen leeft voorzover het belang van de heersende klasse het vereist". De 
grondleggers van het marxisme wezen er op, dat het socialisme de 
individuele eigendom op de grondslag van de maatschappelijke eigendom 
der productiemiddelen herstelt. 

Onder het socialisme zijn de productiemiddelen maatschappelijk eigen
dom, en de productie dient in overeenstemming met de economische 
grondwet van het socialisme niet het maken van- winst, maar het ver
zekeren van de maximale bevxediging van de voortdurend groeiende 
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materiële en culturele behoeften van de maatschappij. De socialistische 
productie, die voortdurend toeneemt en beter wordt, is de machtige 
grondslag voor de stelselmatige opvoering van het levenspeil van het 
Sowjet~volk en voor de alzijdige bevrediging van zijn persoonlijke 
behoeften. 

• Onder de voorwaarden van het sociali~e is het voortgebrachte maat· 
schappelijk product in zijn totaliteit .- zowel productiemiddelen als ook 
consumptiemiddelen .- maatschappelijk eigendom. 

In de U.S.S.R. bestaat geen parasitair verbruik. Daarom is er een 
ononderbroken ontwikkeling van de maatschappelijke productie, een 
snelle groei van het nationale inkomen, dat gebruikt wordt voor de 
voortdurende uitbreiding der productie en voor de bevrediging van de 
persoonlijke behoeften van alle leden der maatschappij. Daarom hebben 
de werkers ten zeerste belang bij een ononderbroken groei van de maat· 
schappelijke eigendom: 

De persoonlijke eigendom van de staatsburgers der U.S.S.R. ten 
opzichte van P.un eigen verdiende inkomsten en spaargelden, hun woon· 
huis en bedrijf voor eigen gebruik, de goederen voor dit eigen bedrijf en 
voor hun huishouden, de goederen voor hun persoonlijke behoeften en 
comfort zijn onaantastbaar en worden door de maatschappij beschermd. 

De voorwaarde voor de groei van het persoonlijke eigendom van de 
staatsburgers der U.S.S.R. is de arbeid in de socialistische economie. 
Consumptiegoederen, die onder de leden van de maatschappij volgens het 
socialistische beginsel van verdeling - van ieder volgens zijn vermogen. 
aan ieder volgens zijn prestatie .- worden verdeeld, gaan over in het 
persoonlijk eigendom van de staatsburgers. De werkers der U.S.S.R. 
ontvangen uit het consumptiefonds ongeveer driekwart van het nationale 
inkomen voor de bevrediging van hun persoonlijke materiële en culturele 
behoeften. Het grootste deel van dit fonds ontvangen de werkers in de 
vorm van hun loon, hun inkomen op grond van geleverde arbeidseen· 
heden, in de vorm van pensioenen en premies. Dat is de voornaamste 
bron van het persoonlijk eigendom van de staatsburger, en dat bepaalt 
zijn omvang. Het andere deel van het consumptiefonds, dat toeneemt met 
de ontwikkeling en uitbreiding van de socialistische productie, ontvangen 
de werkers in de vorm van sociale en culturele maatregelen van staats· 
wege. Uit dit deel worden de behoeften van de staatsburgers· op de ge· 

. bieden van wetenschap, onderwijs, gezondheidszorg, kunst enz. bevredigd. 
Het arbeidsinkomen van de bevolking der U.S.S.R. neemt van jaar tot 

jaar toe. Tegenwoordig is het reële loon van de arbeiders en employé's 
verveelvoudigd vergeleken met de tijd vóór de revolutie, terwijl de In• 
komsten van de kokhosboeren aanzienlijk hoger zijn dan de inkomsten 
v·an de boeren in het vóór~revolutionnaire Rusland. Het gemiddelde 
reële inkomen van de arbeiders en employé's was in 1952 ongeveer 68% 
hoger dan in 1940, terwijl het gemiddelde reële inkomen van de boeren 
ongeveer 73 % hoger was. Het volgende voorbeeld laat zien hoe een 
Sowjet~arbeider leeft en welk persoonlijk eigendom hij kan hebben: De 
machinist van de Dimitrof~mijn der vereniging Krasnoarmejskoegol. J. 
Saransja, heeft een eigen huis, een Pobeda~auto, een mooi ameublement, 
een radio, een grote bibliotheek enz. 

In het belang van een ononderbroken stijging van de reële inkomsten 
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ckr werkers verlaagt de Sowjet~staat stelselmatig de kleinhandelsprijzen 
voor alle massa-gebruiksartikelen, vermindert de bijdragen voor de staats~ 
huishouding, die de bevolking uit haar persoonlijke inkomsten in de vorm 
Yan belasting, afdrachten en staatsleningen betaalt. In 1952 ontvingen de 
werkers ongeveer 61 milHard roebel meer uit de staatshuishouding, dan 
zij uit hun persoonlijke inkomsten in de staatskas hadden gestort, terwijl 
dit verschil in 1953 127 milHard roebel zal zijn. 

Het toenemen van het persoonlijk eigendom van de staatsburgers der 
U.S.S.R. is het duidelijkst te zien uit de gegevens over de ontwikkeling 
van de Sowjet~handel, via welke de werkers het grootste deel van de 
gebruiksgoederen in handen krijgen. In de laatste 28 jaar is de omvd.Dg 
van de productie van gebruiksgoederen in de U.S.S.R. ongeveer ver~. 
twaalfvoudigd. In de jaren 1926 tot 1953 is de warenomzet (in vergelijk
bare prijzen) bijna verachtvoudigd. 

Terwijl de verkoop van levensmiddelen aan de bevolking aanzienlijk 
is toegenomen, steeg de verk:oop vari industriële goederen en vooral van 
goederen voor langdurig gebruik, in de tijd na de oorlog het meest. Dat 
is een belangrijke graadmeter voor het toenemen van het persoonlijk 
eigendom van de werkers. De Sowjet~arbeiders en kokhosboeren kopen 
in steeds grotere hoeveelheden voorwerpen voor persoonlijk gebruik zoals 
piano's, auto's, motorfietsen, schoenen en kleren van goede kwaliteit, 
degelijke meubels enz. Zo hebben b.v. de arbeiders, kokhosboeren en 
hoofdarbeiders in het gebied Stalino de laatste jaren 5500 luxe-auto's 
Moskwitsj, Pobeda en ZIM gekocht. 

De Communistische Partij en de Sowjet-regering hebben een reeks 
belangrijke maatregelen getroffen, die een snelle stijging van de landbouw 
en de industrie, die massa-gebruiksartikelen voortbrengt, verzekeren. Om 
een snelle toeneming van de Sowjet-handel te garanderen, zal de omzet 
in de detailhandel in 1955 ongeveer verdubbeld worden vergeleken met 
1950, terwijl men in het vijfjarenplan voor dezelfde tijd slechts gerekend 
had op een stijging van 1,7 maal de omzet. Dit alles zal leiden tot een 
vergroting van het persoonlijk eigendom van Je werkers. 

Een van de belangrijkste objecten van de persoonlijke eigendom der 
staatsburgers in de U.S.S.R. zijn eigen woningen. De partij en de regering 
achten de bouw van eigen woningen zeer belangrijk en bevorderen deze 
op alle manieren. Naast de geweldige ontwikkeling van de woningbouw 
van staatswege hebben honderdduizenden arbeiders en employé' s de 
laatste tijd eigen huizen gebouwd. Een grote omvang nam ook de woning
bouw in de dorpen, waar het grootste deel van de woningen in persoonlijk 
eigendom zijn. In de jaren na de oorlog werden op het platteland ongeveer 
3,5 milHoen woningen gebouwd of hersteld. 

Zo groeit het nationale inkomen met de maatschappelijke productie en 
wordt het persoonlijk eigendom van de werkers groter. Maar daar het 
persoonlijk eigendom, dat de materiële welstand van de Sowjet-mensen 

·verhoogt, tot bevrediging van de persoonlijke behoeften dient, kan het geen 
bron van uitbuiting van de arbeid van anderen worden. Bovendien wordt 
met de vooruitgang naar het commwrlsme een steeds groter deel van de 
individuele behoeften bevredigd door verscheidene maatschappelijke, 
sociaal-culturele maatregelen. 

In de kolchozen heeft iedere kokhosboer naast het maatséappelijke 
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artel~bedrijf, dat de voornaamste kracht van de kokhos--orde uitmaakt; 
een persoonlijk nevenbedrijf, voor de bevrediging van bepaalde consump
tiebehoeften van zijn gezin. 

Volgens de statuten van het ·landbouw~artel heeft elk kokhosgezin een 
kleiner stuk grond voor persoonlijk gebruik met een woonhuis, vee, 
pluimvee en landbouwwerktuigen als persoonlijk eigendom. 

De bronnen voor de vorming en de samenstelling van het persoonlijk 
eigendom der arbeiders en employé' s der staatsinstellingen en ~bedrijven 
enerzijds en het persoonlijk eigendom van de kokhosboeren anderzijds 
zijn niet hetzelfde. 

Dit onderscheid bestaat vooral daaruit, dat het persoonlijk eigendom 
van de arbeiders en employé's uitsluitend uit gebruiksgoederen bestaat, 
terwijl de kokhosboeren bovendien als persoonlijk eigendom enkele 
productiemiddelen, zoals b.v. vee en landbouwwerktuigen, bezitten. De 
bron voor de inkomsten van de arbeiders en employé' s, voor hun per· 
soonlijk eigendom, is in de regel het' werk in het maatschappelijk bedrijf. 
Het werk van de kokhosboeren in het maatschappelijke bedrijf is echter 
de belangrijkste bron van hun inkomsten en hun eigendom, terwijl het 
werk in het individuele nevenbedrijf een aanvullende bron betekent. Het 
aandeel van de persoonlijke inkomsten uit de maatschappelijke economie 
wordt groter met de groei en de versterking van de kolchosproductie, en 
op deze wijze worden ook de persoonlijke behoeften van de kokhosboeren 
steeds vollediger bevredigd. Wat het nevenbedrijf aangaat, zijn betekenis 
wordt minder naarmate de maatschappelijke economie steeds beter de 
persoonlijke behoeften van de kokhosboeren bevredigt. 

Tot voor kort werd in enkele gevallen een verkeerde instelling ten 
opzichte van het individuele nevenbedrijf van de kokhoshoeren geduld 
Deze instelling ondermijnde de voornaamste pijler van·· de arteivorm in 
de economie: het beginsel van de juiste verbinding tussen de maatschap• 
pelijke en de persoonlijke belangen van de kokhosboeren in het artel. 

In de besluiten van de 5de zitting van de Opperste Sowjet der U.S.S.R. 
en van de September~zitting van het Centraal Comité van de C.P.S.U. 
werden een reeks belangrijke maatregelen v·astgelegd, die de verkeerde 
instelling ten opzichte van het individuele nevenbedrijf van de kolchos· 
boeren corrigeerden en de beginselen, neergelegd in de statuten van het 
landbouwartel. in alle kolchozen bevestigden. 

Het Sowjet~land beleeft tegenwoordig een nieuwe opbloei. Onder 
leiding van de Communistische Partij voeren de werkers van de U.S.S.R. 
op de grondslag van een machtige ontwikkeling der zware industrie een 
veelomvattend stelsel van maatregelen door, die een snellè vooruitgalljj 
van de landbouw en van de industrie voor massa~ebrtiiksgoederen 
garanderen. Dat voert tot een verdere aanzienlijke verhoging van de 
welstand der werkers, tot de vergroting van hun persoonlijk eigend0111, 
tot steeds vollediger bevrediging van de persoonlijke behoeften der 
Sowjet~mensen. 

P. ORETSJOWITSJ. 
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Boekhespreking 

PAN ONDER DE. MENSEN 

THEUN de Vries heeft zich de uitzonderlijk grote taak gesteld om 
_ het Nederlandse maatschappelijke leven, zoals het zich in de eerste 

liéift van onze eeuw heeft voltrokken, in een .. Fuga van de Tijd" te 
beschrijven. Anna Casparii was de eerste roman uit de historische reeks; 
thans is Pan onder de mensen *) verschenen. Onze nationale literatuur is 
m.et dit door en door Nederlandse werk rijker geworden: én om de 
Wlaarachtigheid van zijn inhoud én om zijn prachtig proza. Pan onder de 
mensen heeft de bedoding rvan de eerste roman wat duidelijker gemaakt. 
Anna Casparii was de afsluiting van een in de geschiedenis verdwijnende 
periode, de eindfase van de ondergaande r1egenten~burgerij. Pan onder de 
mensen de volgroeiing van het kapitalisme tot het monopolie~kapitalisme, 
tot het imperialisme, en de opkomst van zijn vernietigster, de arbeiders~ 
beweging. 

Men denke echter niet dat Pan onder de mensen de directe voortzetting 
is van de lotgevallen van de begaafde regentendochter Anna Casparii, een 
s~rt tweede hoofdstuk. Niet één van de figuren uit de eerste roman 
komt voor in de tweede. Maar er is de samenhang der maatschappelijke 
gebeurtenissen, of zo men wil: de opeenvolging en wisselwierking van 
maatschappelijke perioden, welke inwerken op de geest der rvele pe:r;so~ 
ges in beide romans. Het is juist een knappe vondst van de schrijver om 
de concrete lotgevallen in beide romans geheel onafbankdijk van elkaar 
te doen zijn; nu wordt het onafwendbaar dat de voornaamste figuren 
elkaar in een volgende roman zullen ontmoeten: de al genoemde Anna 
Casparii en Allard Rosweide, de scheppende musicus, de Pan onder de 
mensen. Waar en wanneer de draden verknoopt zullen worden ~et 
slechts de schrijver. Het boeiende van deze opzet is echter, dat de maat~ 
schappelijke ontwikkeling in de halve eeuw achter ons, tevens het levens~ 
verhaal van de hoofdfiguren zal zijn. Het is een 1\'IIeugde al te denken aan 
de literaire ontmoeting van Allard met Anna. 

NOG even die samenhang der beide eerste romans uit de .,Fuga van 
de Tijd" .Anna Casparii speelt zich af in Harlingen (ook al werd 

het stad je niet bij name genoemd) , dat in de periode van het zich ontwik~ 
keiende industriële kapitalisme maatschappelijk gezien bezwijkt. Hier 
alleen de echo van de reusachtige schok van de opkomende arbeiders
beweging. Pan onder de men-sen herschept Rotterdam rond de eeuw~ 
Wisseling, het Rotterdam dat door zijn economisch~strategische ligging: 
kruispunt van zee en grote rivieren, én door het omvangrijke arbeiders
reservoir uit het Brabantse achterland, voorbestemd is om razend snd te 
worden voortgestuwd in het economische gewield van het moderne 
kapitalisme. · 

Anna Casparii stormt weg uit haar kerkhof-milieu. Naar Amsterdam 
met zijn lokkende roep 1\'an koortsachtig leven en culturele hoogtepunten. 

*) Ui tg. Van Loghem Slaterus, 1954. Prijs f 10.90. 
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Het is deze rebellie tegen de ontbindiilg van omgeving, die de eerste 
roman haar grootste waarde verleent en waarachtig maakt. Ook al is de 
weg waarlangs Anna Casparii ontvlucht - het huw:elijk met de vertegen· 
woordiger van het monopoliekapitaal -.zulk een valse weg, dat beide 
partijen de voosheid van de koppeling van koude berekening en koop
zucht met stralende schoonheid van lichaam en geest op de eerste dag 
van li.un huwelijk ontdekken. 

At'Iard Rosweide is de grote figuur uit Pan onder de mensen, die uit 
het Drentse veengebied als jongen naar Rotterdam komt en daar jarenlang 
verbijsterd blijft door de razende vaart der snel groeiende stad. Allard 
met zijn kwetsbare kunstenaarsziel denkt Rotterdam om zijn harde ge• 
luiden te haten. Doch op het ogenblik, dat ook hij ontvlucht, verrast h~ 
de schoonheid der Maasstad: de arbeid der mensen ... " het zingen van 
duizend monden, staal, hout, steen ... " En is de ontdekking van schoon· 
heid niet het begin van de liefde? 

A LLARD Rosweide wordt geboren in een kleine boerderij in het 
afschuwelijk~arme Drente aan het einde van de vorige eeuw. Een 

kind met een absoluut muzikaal gehoor en méér nog: het wonderlijke 
vermogen om muziek te bedenken, die er vóór hem niet was geweest. 
Als hij voor het eerst met zijn vader, de stille Berend Rosweide naar het 
esdorp gaat, huivert het driejarig kind van het geruis van het voldragen 
loof der eikebomen, die als een krans de ronde grasbrink omringen. Voor 
Allard een krans van muziek . . . ..het blad verdeelde de stemmen van 
de wind". 

Aan deze kleine zin al, naast de eerder aangehaalde, laat zich iet 
machtige proza, dat Theun de Vries bladzijde na bladzijde voor de gulztge 
lezer neerlegt, demonstreren. Theun de Vries schrijft een volbloedig 
Nederlands, rijk en nieuw en gezond, dat ons vooral in het begin: de 
Drentse periode van Allard, doet denken aan Stiefmoeder Aarde. Van 
hem wordt algemeen gezegd, dat hij een geboren verteller is. Ons lijkt dit 
een te onvolledige, een te armoedige beoordeling, zouden we haast willen 
zeggen. Het kenmerk van de burgerlijke literatuur in ons tijdsbestek is de 
afgrond, die gaapt tussen de werkelijkheid en de kunst. In de werkelijk
heid van het leven staat Theun de Vries en met zijn kunst verhevigt hij die 
werkelijkhdd voor zijn lezers. Dit is zeldzaam in ons land, maar zo rijk 
voorhanden in Pan onder de mensen. Het realisme is het kenmerk 'Van de 
kunst van deze Nederlandse· schrijver, en dan bedoelen we waarlijk 
realisme, waarin het nieuwe, hoe broos het nog lijkt, als de voornaamste 
beweegkracht werkt. Ook in de maatschappij om haar te veranderen. 
Optimisme is in de burgerlijke literatuur blijkbaar een vloek geworden. 
De bestseller kan nog slechts de ruwste ontkenning van alle waarden en 
moraal zijn. Is het daarom dat men zich aan de boeken van Theun de 
Vries laaft en sterkt gelijk een stevig onweer na dagen van broeiende en 
de krachten slopende hitte verfrist? 

Het kan niet anders of de gezonde (of zo men wil voor de Neder· 
landse aesthetische verhoudingen nieuwe) inhoud der boeken van Theun 
de Vries móet ook tot gezonde (of zo men wil tot nieuwe) vormen leiden. 
Hiertoe behoort ook de taal. Met de grote gaven, die Theun de Vries 
bezit, komt hij, juist door de twee~eenheid werkelijkheid~kunst - tot 
steeds grotere taalrijkdom. 

NOG een . andere rijke kant van dit proza moge genoemd worden. 
Dezer dagen kwam een Nederlandse schrijver voor de roman op, 

waaruit alle natuurbeschrijving is verdwenen. Er zijn er namelijk, die 
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niet ter zake doende .,brokken natuur" in hun verhaal vlechten om tot 
dikkere boeken te komen. Arme schrijvers dan ... Men kan ook zeggen, 
gelijk Ilja Ehrenburg deed, dat omdat het maatschappelijk leven in onze 
dagen een veel grotere rol is gaan spelen en omdat het rythme van het 
leven is veranderd, een moderne roman moeilijk meer denkbaar is, waarin 
de handeling voortdurend zou worden geremd door wijdlopige land~ 
schapsschilderingen. Men kan dit beamen en daardoor juist verrast wor~ 
den door de .,oplossing", welke Theun de Vries hiervoor heeft gevonden. 
Hij heeft ook hier een volledig aanvaardbare twee--eenheid bereikt, maar 
dan tussen mens en natuur en omgekeerd. Waar de schrijver de natuur 
in al haar schoonheid laat opbloeien, is dit omdat het mensenkind Allard 
deze schoonheid ondergaat en herschept in muziek. Waar Allard' s fan~ 
tasieën de wijde ruimte pm hem heen vullen, geheel onbewust overigens, 
nemen ze ergens weer de rijke gestalten van de natuur aan. Zo zijn die 
vele glanzende bladzijden ontstaan, waardoor we komen waarheen de 
schrijver ons wilde hebben: de eenheid van mens en natuur. 

T.iEUN de Vries heeft zijn stugge Drentse jongen Allard de muzikale 
trekken van de veldgod en fluitspeler Pan gegeven, schuw voor de 

mensen en hunkerend naar de mensen tegelijkertijd. Als het waar is dat 
de romanschrijver altijd een beetje zelf zijn romanfiguren is, dan ligt 
Theun de Vries met Allard tussen de geurende heidestruiken, tijd en 
ruimte vullend met de wondere melodieën uit de blikken toverfluit van 
twee dubbeltjes. Maar een, die anders dan Allard in zijn jeugd, de 
schuwheid heeft overwonnen omdat hij voortdurend drinkt uit de grote 
krachtbron, het volk zelf. Zal het ook zo niet met Allard gaan, die in 
deze roman de ontembare en inspirerende kracht van het volk al begint 
te vermoeden? 

In het stille en primitieve Drente van 50 jaren her woeden de duistere 
hartstochten. Ten voeten uit staan Have Rauw en zijn drie zoons voor 
ons, in al de meedogenloze gruwzaamheid waarmee ze hun doel: bezit 
vermeerderen en geld vergaren, najagen. Uit dit ge%in van niets en 
niemand ontziende schrapers van bezittende boeren komt ook Hillegien 
voort, de moeder van Allard, die met de dagloner Berend is getrouwd. 
Zij hegrijpt het uitzonderlijke karakter van Allard niet en uit dit onbegrip 
ranselt zij er op los. Allard, die zich met zijn vader verbonden voelt, 
vreest zijn moeder. 

Daar is ook Allarcl's oom Euwe, de rondtrekkende dagloner, een 
vrolijke klant. Maar de ernstige kant van zijn karakter geldt het trieste, 
uitzichtloze lot van de Drentse zwoegers in de baggerwoestenij. Euwe 
RosWeide zingt vreemde liedjes van opstandigheid onder het .,wark~ 
volk". Van hem krijgt Allard zijn eerste levensles. Als Euwe door de 
vervener en diens veldwachter van de veenderij wordt gejaagd, omdat 
hij hen in tegenwoordigheid van de arbeiders de waarheid over hun leven 
in het gezicht slingert, zegt hij tegen Allard: .,Ontholden, goed ontholden. 
Ik ben een olde rot. Maar dit was voor hen daar de eerste les . . . en 
veur jou." 

Het is deze Euwe, 'die als Allarcl's stille vader de muzikale drift in 
Allard begrijpt, maar ook de weg vindt om hem in Rotterdam op de 
muziekschool geplaatst te krijgen. Het is dan de met enkele liefdevolle. 
maar rake lijnen getekende Joodse negotiant Meijer Seligman. die het 
bedrag voor de jarenlange studie voorschiet. Seligman, die zièh .,.mesjogge, 
totaal mesjogge" vindt om zo lang en zoveel geld uit te zetten en toch 
diep in zijn hart overtuigd is van het muzikale wonder in Allard. Oom 
Euwe stelt hem de laatste dwingende vraag: .,Hoe komt 't Seligman? 
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Is het ja of nee?" De Joodse negotiant heft de armen als. om de hemel 
om bijstand te smeken en antwoordt met de vraag: .. Zei ik dan nee?" 

·HET beeldend vermogen van Theun de Vries groeit verder in d~ 
Rotterdamse periode van Allard. Een jonge stad, die door hem in 

zijn ontzaglijk lawaai van arbeid, van haven en handel wordt herschreven 
rondom een reeks van nieuwe personen: het arbeidersgezin Gerrit Hond
schoote, waar hij in de kost is, maar ook de zelfkant van het driftige 
Rotterdam: gore logementen, straten van plezier en prostituée' s. On!• 
zaglijk moeilijk heeft Allard het, die altijd buiten de toon zal vallen om 
zijn pantser van stugheid, waarachter hij zich en zijn ongebreidelde 
fantasieën heeft verborgen als om zijn arme en boerse afkomst. Maar 
op de duur !Vooral omdat hij de enige op de muziekschool is, die waarlijk 
muziek is en door zijn volstrekte oorspronkelijkheid .- genialiteit! - ver 
vóór en boven zijn medeleerlingen komt te staan. Geestelijk vroegrijpe 
jongen als hij• is blijft hem geen botsing bespaard. Maar er zijn ook 
leraren, die proeven dat Allard de klei is, waarin ,.het geheim van de 
natuur zit die niet anders kan zijn dan ze is en niet anders kan handelen 
dan ze doet. Zij stoot de bloemen, de vruchten en gedierten aan het 
licht, eindeloos en redeloos". Allard is van het zeldzame soort gemaakt, 
dat nimmer tevreden is met het bereikte, maar die altijd zal blijven 
zwoegen en zweten voor de mensen, ook al zullen zij zich tegen hem 
verzetten. Maar hij zal ,.de zware schoven, het beste brood en de glan· 
zende vruchten" IVOor hen blijven opstapelen. 

VOOR goed zal in Allard de eerste 1 Mei.-demonstratie gegrift blijven. 
Een stoet van slechts enkele honderden, brutaal door de politie 

uiteengeslagen. Want ..... dit waren dan de kameraden van oom Euwe, 
ergens keken mensen nu zo naar oom Euwe". Allard, die met de vioolkist 
in de hand toeschouwt, voelt zich met de demonstranten verbonden, maar 
stelt zich tevens de kw,ellende vraag waarom het groepje zo klein moet 
zijn, terwijl Rotterdam vol proletariërs is. Allard moet nog leren, dat hij 
aan de wieg van de arbeidersbeweging staat en dat haar groei en on!· 
wikkeling niet alleen bepaald wordt door de mate van de georganiseerde 
strijd tegen de uitbuiters, maar ook door het nimmer aflatende gevecht 
om de arbeiders zelf. Doch het begin is er, de Eerste Mei is gevierd ... 
in alle landen . . . én in Rotterdam. 

Hier moge ook op de gewetensvolle arbeid geWiezen worden, die Theun 
de Vries 'VIerricht. Zijn eerste 1 Mei-demonstratie is historisch verant· 
Wloord; zij is zo geweest. Maar om deze Werkelijkheid zo te kunnen 
herscheppen, moet de schrijver ter plaatse wel zeer ernstig gevorst hebben. 
Dit hoge gevoel van verantwoordelijkheid voor zijn stof en zijn lezers 
vindt men ook op treffende wijze terug als hij zich bezig houdt met de 
muziek. En hoevele malen is dat niet? Welk een groot muziekliefhebber 
moet Theun de Vries tevens zijn om gewapend met een enorme kennis 
met zulk een pakkende zeggingskracht over de muziek en haar schoon· 
heid te kunnen schrijven. 

IN de ontwikroeling van Allard tekent Theun de Vries de ontwikkeling 
van de algemene rebellie tegen het kapitalistische st'elsel, het stelsd 

van de dubbele mm;aal en Van de ontmenselijking. Maar tegelijkertijd Is 
Allard in ~jn groei de kunstenaar en intellectueel, die eenzaam is, die 
ofschoon hij 'VIOOrtdurend de opwekkende kracht van de arbeidersklasse 
voelt, toch individueel reageert en in opstand komt. Wel zeer diep grijpt 
Theun de Vries hier als hij aan het individualisme van Allard duidelijk 
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maakt, dat hij slechts waarlijk als mens, strijder en kunstenaar kan bestaan 
in en door het volk. Het is deze grondgedachte, die Pan onder de mensen 
vér doet uitsteken boven de hedendaagse Nederlandse literatuur. Schrijft 
Theun de Vries niet ergens van ,.de moederaarde van de kunst", van ,.de 
moedergrond, die onontbeerlijk is"? 

Theun de Vries beschrijft niet de .,ideale" mens, die niet bestaat, maar 
de mens, die zich ontwikkelt, die ook in onophoudelijke strijd met zichzelf 
verkeert. Het is waarlijk geen wonder, dat de rebellerende kunstenaar 
Allard Rosweide gegrepen wordt door een pamflet van Dr. Blommaart " 
(lees: Frederik van Eeden) over de oplossing van alle maatschappelijke 
kwalen: de .,socialistische arbeidskolonie" in het Gooi, onder de rook 
van de hoofdstad. 

Neen, het is niet zulk een wonder dat deze individualist met alles 
breekt om zich in een utopie te storten; dit was een van de begeleidende 
verschijnselen van de zegetocht van het wetenschappelijk socialis
me over de aarde. Allard moet als vele anderen deze periode doormaken 
om de juiste weg te vinden. Met het begin van deze periode van geluk
zalige maar onwezenlijke dromen sluit Pan onder de mensen af. De naar 
het leven getekende Allard Rosweide is echter een strijder van nature; 
als bewuste strijder zullen we hem weer ontmoeten. 

Pan onder de mensen is een grote roman, een monument in onze litera
tuur en een belofte voor wat nog komen zal in de reeks, die de .. Fuga 
van de tijd" zal omvatten. · 

FRED SCHOONENEERG 

"Bersenwasserij" op Amerikaanse leest 

ENIGE ma.a.nden geleden verscheen onder de titel .,Tweespalt der we
reldrijken"*) een boek van ruim 500 bladzijden, dat probeert een in

zicht te geven in wat de schrijver noemt .,de tegenstelling tussen Oost en 
West". 

De schrijver dr B. H. M. Vlekke was vroeger de secretaris van het Ne.. 
derlands Historisch Instituut te Rome, verder was hij verbonden aan de 
Harvard Universiteit te Cambridge. Sinds 1947 is hij directeur van het 
Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken en redacteur van de 
Internationale Spectator, een periodiek van dit Genootschap, dat subsidie 
geniet van de regering en de gemeente Den Haag. Dit heet ,;een onafhan
kelijke, niet-politieke instelling, gesticht in 1945, met het doel de weten
seba.ppelijke studie van internationale vraagstukken ter hand te nemen en 
aan te moedigen... tot vorming van een wel gegronde openbare mening 
over internationale zaken en tevens in het 'buitenland bekend te maken 
hetgeen in Nederland op internationaal gebied wordt voorgestaan". Als 
wij bedenken, dat de befaa.mde dr H. M. Hirschfeld, voorzitter en de 
niet minder bekende mr H. van Riel (zie P. en C. van Nov. '53, blz. 5'33: 

*) .,Tweespalt der wereldrijken - De tegenstellingen tussen Oost en 
West in wezen en wording", door Dr Bemard H. M. Vlekke, Uitg. Tjeenk 
Wülink, 1953, ! 14.90. 
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"beter een halve straaljager dan een heel orkest") de penningmeester van 
dit genoots,chap is, dan wordt ons deze "onafhankielijke, niet-politieke'' 
doelstelling wel volkomen duidelijk. 

Dr Vlekke wil "historisch" de tegenstelling beschrijven. Hij gaat vluch· 
tig heen over de wording van de Russische staat van 860 af en komt daJI 
op blz. 37 te spreken over de "uitwerking der Revolutie". Uit het volgende 
citaat blijkt duidelijk het standpunt van de schrijver: 

"Dat het communistische regiem in Moskou krachtens de begin· 
selen zijner leer van het aanstoken van communistische revoluties In 
andere landen niet afkerig was en dit zelfs als het uiteindelijk doel 
van alle communistische buitenlandse politiek beschouwde, kan uit 
de Leninistische literatuur gemakkelijk bewezen worden. Sterker·: 
tot ondersteuning v:an de wereldrevolutie kan de communistische 
staat "revolutionnaire oorlogen" beginnen en het is van Leninis· 
tisch standpunt onverschillig van wie dan de eerste oorlogsdaden 
uitgaan, daar de kapitalistische maatschappij door oorsprong en 
wezen permanent tegen het proletariaat "oorlog voert". Over de 
vijandige gezindheid van de in 1918 gestichte communistische staat 
tegen de andere staten der wereld kon geen twijfel bestaan." 

De in dit citaat tussen aanhalingstekens: geplaatste woorden moeten 
zeker doorgaan voor letterlijke aanhalingen van Lenin. Iedere aanwijzing, 
waaruit de schrijver dit put, blijft evenwel achterwege. 

Waar het de Sowjet-literatuur betreft, krijgen wij niet de indruk dat 
Dr Vlekke systematisch te werk gaat, maar dat hij te hooi en te gras 
wat brochures en een enkel boekwerk te pakken heeft gekregen en deze 
gebruikt om te laten zien hoe "onpartijdig" hij wel is. In tegenstelling 
met de Engelse en Amerikaanse literatuur, die rijkelijk geciteerd wordt. 
(Zelfs een citaat van Stalinuit de "Geschiedenis der CPSU", die reeds In 
1939 in onze taal verscheen, geeft de schrijver in het Engels weer.) 

Op de vredesconferentie van de overwinnaars van de wereldoorlog 
1914-18 speelde naast het vredesverdrag met Duitsland geen onderwerp 
zulk een alleSbeheersende rol als de houding der bondgenoten tegenover 

· de jonge Sowjet-republiek. Alles wat van die datum af gepubliceerd Is 
kan een werkelijk wetenschappelijke onderzoeker overtuigend leren, dat 
in en door het "Russische vraagstuk" voor de eerste keer de "tweespalt" 
in twee kampen met volle duidelijkheid openbaar werd, die nà het einde 
van de tweede wereldoorlog nog sterker tot uitdrukking kwam. 

Er is over deze periode een bijna onoverzichtelijk aantal werken gepu· 
bliceerd, niet alleen van Sowjet-zijde. Naast de - o.a. in het Duits ver. 
taalde - werken van Lenin en Stalin zijn daar documenten, memoires, 
dagboeken, brieven en redevoeringen van Bartnoux, Broekhoff.Dankau, 
Bertie, Clemenceau, Erzbergen, Lloyd George, Foch, Nitti enz. enz. 

Het gehele kwasi-wetenschappelijke betoog over de verhouding VaJl 

Amerika en .de Sowjet-Unie komt neer op een paar schemaatjes van de 
boeman in het Kremlin. Een boeman is en blijft het. De revolutieleuze: 
vrede! wordt vermeld, het latere, voortdurende optreden der Sowjet-rege
ring voor de vrede blijft in het duister. Als de Sowjet-Unie het stuiten V&D 

agressie en een vaste vredespolitiek bepleit, heet dat "niet onbaatzuchtig". 
Of bedoelt de schrijver soms hiermee, dat de Sowjet-Unie haar belang in 
vrede en zekere machthebbers in het Westen het hunne juist in oorrog 
zien?. Een machteloze poging om de vredesvrienden af te schrikken. Is 
het niet een onbedoeld eerbetoon aan de Sowjet-staat, dat deze vrede zo. 
wel zijn belang als zijn ideaal acht? · 

De tweespalt uit de titel van het boek zit hem hierin, dat d!e Sowjet. 
Unie de hoge democratische grondbeginselen niet zou 1!-Ccepteren, Hier 
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blijkt echter de tweespalt van de heer Vlekke, die zeer terloops moet toe
geven dat de Sowjet-Unie zich o.m. inzake Tsjechoslowakije in 1938 tot het 
Ia8.tste toe en als enige aan haar afspraken en de consequenties daar
van heeft gehouden. Hij bewijst trouwen.s ook, hoe vurig de Sowjet-re
gering bij monde van Litwinow reeds in die vooroorlogse jaren de inter
nationale rechtsorde verdedigde. Als Engeland en Frankrijk hun aande.el 
weigeren, heet het bij Vlekke echter smalend, dat de Russen hen niet 
toeschietelijk genoeg vonden! 

Nog enkele malen moet dr Vleklre zijns ondanks de juistheid erkennen 
van het Sowjetstandpunt, b.v. w:a.ar hij schrijft, .dat bestrijding van het 
Westen (lees: kapitalisme) niet betekent oorlog voeren. Hij deelt ons ook 
mee, dat de drie uit het Westen zich na twee maanden al niet meer aan 
de besluiten van Potsdam hielden. 

Nog openhartiger klinkt de waarschuwing, dat .grote historische wen
dihgen als in China, niet door verraders worden gemaakt en dat Mao en 
zijn leger met het volk verbonden zijn. Dit werpt een merkwaardig licht 
op de huidige Amerikaanse politiek in het Verre Oosten! En verschaft het 
geen lugubere blik in de krachten van die politiek, als men de, argeloze 
opmerking leest, dat de eerste atoombommen op het ,.reeds overwonnen" 
Japan vielen? Dat monstermoordtuig was dus toen reeds voor de rode 
zuigelingen en grootmoeders bedoeld, een vooroefening · van de tegen
woordige H-bomproeven, die immers ook alleen maar agressie zouden 
moeten weren. 

Ten aanzien van zijn medebelijders van de Westerse beginselen is de 
schrijver overigens niet kieskeurig. Spijtig constateert hij, dat in Italië 
.,met het fMcistische regime ook de weerstand van het Italiaanse volk 
tegen het communisme verdWenen scheen." Truman wordt de simpele op
merking, dat de Sowjetburgers veel .geleden hadden euvel geduid; integen
deel, zij zijn de schuldigen: Vlekke, die blij~baar nooit van de nazi's en hun 
wandaden heeft gehoord, verhaalt: .,de Russische troepen...... gedroegen 
zich ...... in alle landen, waar zij kwamen, op een manier, zoals sinds Wal
lenstein's dagen (d.i. sinds begin 17de eeuw) in Europa niet meer gezien 
was." 

Natuurlijk kan men naast dit fraa.is lezen, dat in Oost-Duitsland ,,de 
denazificatie tot een farce f= klucht) werd gemaakt." 

De werkelijke rol, die de Amerikaanse Nederlander Vlekke zich heeft 
toebedeeld, vindt men het best in een reeks uitspraken, McCarthy niet 
onwaardig. Dr Vlekke ziet het bestrijden der Sowjet-Unie als het hoofd
doel, zo niet de bestaansreden van het gehele .,Westen". Ieder, die dit 
edele doel niet te allen tijde als nr. 1 heeft gesteld, wordt verketterd. Zo 
allereerst Roosevelt. Wij vinden in het boek een hele lijst van .,verdach
ten", wier enig misdrijf was, dat zij wel eens naar een eerlijke samenwe~
klng met de Sowjet-Unie hebben gestreefd. In die lijst staat o.a. Hiss en 
andere medewerkers van Roosevelt, die intussen door gedienstige Ameri
kaanse rechters zijn veroordeeld. 
In het bijzonder wordt Roosevelt gekapitteld wegens zijn hulpverlening 

aan de Sowjet-Unie tijdens de oorlog! Bovendien heeft de president de in 
de ogen van zijn Nederlandse criticus onvergeeflijke fout begaan om niet 
voldoende geloof te schenken aan het F.B.I.! Een niet minder zware zonde 
ziet de heer Vlekke hierin, dat "Roosevelt de volksmening veel en veel 
hoger achtte dan die der deskundigen". 
Alleen minister Forrestal (die, zoals men weet, als slachtoffer van zijn 

eigen oorlogs-hysterie van 2leStien hoog te pletter sprong) bleef .,vrij van 
de benevelende propaganda"! Het staat er letterlijk, op blz. 202. 
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Het spreekt vanzelf, dat zulk een A.merikaanser dan Amerikaanse pen. 
voerder de practische verbetering van de betrekkingen tussen de Verenigde 
Staten met aanhang en de socialistische wereld tracht te beletten. HU 
schrijft dan ook de leugenachtige verklaring neer, als zou alleen "autarkie 
(d.i. economische zelfgenoegzaamheid) met het bestaan van een com. 
munistische staat in een niet-communistische wereld vel'enigbaar zijn", 
Een toenemende Sowjet-productie zou "alleen voor Rusland" zijn en geen 
vergroting van het handelsverkeer meebrengen! De onzinnigheid hiervan 
springt thans wel zeer duidelijk in het oog. 

Men begrijpt wel waar het in een dergelijk betoog om gaat. Woroen de 
leiders van de Sowjet-staat kort na de revolutie als "bedreigers der be. 
schaving" afgeschilderd, thans vormt deze staat, mogen wij Vlekke ge
loven, "een met agressiviteit geladen dreiging". 

Als de Sowjet. Unie zulk een gevaar voor de vrede was, waarom heeft 
zij dit weerloze Europa dan niet aangevallen? Dit argument is al meer. 
malen gebruikt, ook dr Vlekke geeft er geen antwoord op. 

"Met de Sowjet-Unie,'• :I'Jegt de schrijver op blz. 479, "is geen 
accoord mogelijk tenzij door een ruil, pond voor pond, van weder
zijdse belangen, waarbij alles, wat Moskou als wezenlijk 
Sowjet-belang beschouwt - en dat is heel veel - buiten de ruil 
moet blijven. Ter verdediging van die zijner belangen, die al binnen de 
geslotenheid van het Sowjet-stelsel geraakt zijn, kan het Westen 
niet anders doen dan zich schrap stellen, zich sterk maken en al. 
wachten, wachten tot achter het onbeweeglijk geworden ijzeren 
gordijn de tijd zijn werk gedaan heeft." 

Verder zegt de schrijver nog, dat "met de mogeliJ'kheid van een uit. 
barsting in oorlogsgeweld altijd rekening moet worden gehouden". Daar· 
bij houdt hij de Amerikanen voor: men moet ook "een grote plaats gunnen 
aan de voor Moskou onbeg.rijpelijke factor van geestelijke macht", Die 
,.geestelijke macht" bestaat dan zeker in het bewapenen van de vroe. 
gere Duitse nazi's, die zo goed met "geestelijke" wapens wisten om te 
gaan! . 

Aan de Amerikaanse zijde ontwaart dr Vl·ekke slechts een mateloos 
idealisme, waarvoor hij bijna meewarig het hoofd schudt. Noemt de Sow· 
jetpers de politiek van Washington een oorlogsdreiging, dan niet, omdat 
dit zo is, maar omdat Lenin het gezegd heeft! 

De N.R.C. wil dit boek laten vertalen om zijn Amerikaànse vrienden te 
tonen, hoe best zekere Haagse kringen A.merika's oorlogspolitiek be. 
grijpen. Wij kunnen el'uit leren, hoe men in ons land tracht niet veel ver. 
toon van "historische" kennis belangstellende lezers de hersens op zijn 
Amerikaans te wassen. Maar wie nog ogen heeft om te zien zal van deze 
wasserij verschoond wensen te blijven. 

P .• T. 
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Oproepen van het Dagelijks Bestuur der CPN 

Ter gelegenheid van de Eerste Mei 
QPNIEUW maken wij ons op tot 

viering van de Eerste Mei: de 
internationale strijddag van de ar
beiders over de gehele wereld. 

Aan de oevers van de Jang-tse, 
in de onmetelijke uitgestrektheid 
van het Chinese land, in het uit puin 
en a.s herrijzende Warschau, in de 
straten van Berlijn en Moskou - de 
stad van het Socialisme, waarop 
millioenen werkers uit alle delen 
der wereld vol hoop en vertrouwen 
de ogen richten - in het ondoor
dringbare ,gebied van Indo-China, 
waar het juk van het kolonialisme 
is afgeschud en op vele andere 
plaatsen, gaat de rode vlag op deze 
dag in volle vrijheid in top. 

Achthonderd millioen mensen -
een derde deel van de bevolking der 
aarde - vieren de Eerste Mei in 
vrijheid: zonder angst voor de dag 
van morgen, zonder vrees voor eco
nomische crisis, maar zich verheu
gend over een stijgende welvaart en 
over de successen bij het vreedzame 
opbouwwerk en vastbes 1 o ten 
om de vrede te verdedigen en verder 
te bouwen aan het geluk der mens
heid. 

In de kapitalistische en koloniale 
landen demonstreren de werkers op 
deze dag voor verbetering van hun 
levensomstandigheden, voor de vre
de en voor de nationale onafhanke
lijkheid en vrijheid van hun land. 

Tezamen vormen wij een onover
winnelijke kracht! 

ARBEIDERS en arbeidersvrou
wen van Nederland, werkers 

van stad en land, kunstenaars en 
Intellectuelen, jongeren, die de dra
gers zijt van de toekomst -

Onze Partij roept U op deel te ne
men aan de vergaderingen en de
monstrati~, die door de 1 Mei
comité's in ons land worden geor
ganiseerd ter viering van de Eerste 
Mei, en deze groter en krachtiger 
te maken dan ooit tevoren! 

Tijden van beslissende strijd lig
gen voor ons. Wij gaan deze tijd vol 
' 

vertrouwen tegemoet, omdat wij de 
zekerheid hebben, dat het eensge
zinde optreden van de volksmassa's 
de beslissing kan brengen ten gun. 
ste van de mensheid: de vernieti
ging van de Amerikaanse oorlogs
plannen en de herovering van de na
tionale zelfstandigheid van de door 
de Amerikaanse imperialisten ge
knechte landen. 

Wij leven in het grote tijdperk, 
waarin de vredeswil der volkeren tot 
de beslissende macht in de wereld 
is geworden! 

Indien ooit bewezen is, dat de 
Amerikaanse wapenkoningen en 
hun slaafse handlangers op de te
rugtocht gedwongen kunnen wor
den, dan is het juist nu. Foster 
Dulles, de man van de "koude oor
log", die niet moe wordt de aan
valsoorlog tegen de Sowjet-Unie, 
Chirta en de Volksdemocratische 
landen te prediken, die iedere moge
lijkheid tot overeenstemming tussen 
de grote mogendheden tracht af te 
snijden en die zich niet ontziet ge
bruik te maken van d.e misdadige 
bedreiging met een atoom-oorlog, 
werd door de duidelijke vredeswil 
der volkeren en onder de druk van 
de consequente vredespolitiek van 
de Sowjet-Unie gedwongen om in 
Berlijn aan de conferentietafel 
plaats te nemen. 

Het is dezelfde, sterke druk, die 
hem thans dwingt in Genève be
sprekingen te beginnen, waaraan 
voor het eerst in de geschiedenis de 
vertegenwoordigers van de Chine
se Volksrepubliek deelnemen. Het 
plaats nemen van de vertegenwoor
digers van het 500 millioen mensen 
tellende Chinese volk aan de inter
nationale conferentietafel is een 
nieuwe slag tegen de Amerikaanse 
oorlogsvoorbereiders. 

De brute geweldapolitiek van 
Washington ondervindt steeds gro. 
tere weerstand. De oorlogsvoorbe
reiders worden verdeeld door onder
linge twist, ontsproten aan winst
honger en naijver. Onder de moker-
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slagen van de vredesbeweging der 
volkeren nemen deze tegenstellingen 
toe en verdiepen zij zich. 

De' Amerikaanse oorlogsvoorbe
reiders vechten met de rug tegen 
de muur. Dit· wil echter niet zeg
gen, dat de gevaren geweken zijn. 
Integendeel! De wijziging in het 
economische getij, die hen slaat met 
innerlijke onzekerheid en hen de 
grond onder de voeten doet wanke
len, drijft hen voort in de pogingen 
om een uitweg te vinden in een ho-. 
peloos oorlogsavontuur, hoewel dit 
niets anders zou kunnen brengen 
dan de volledige ineenstorting van 
hun innerlijk verrotte kapitalisti
sche stelsel. 

Grote waakzaamheid en ver
sterkte strijd voor de vrede zijn ge. 
boden! 

Op deze Eerste Mei laten wij met 
grotere kracht dan ooit tevoren de 
eis horen van verbod van de H-bom, 
verbod van atoomwapéns. Het is de 
plicht van de gehele mensheid om 
eensgezind een einde te maken aan 
de experimenten met deze ver
schrikkelijke en misdadige wapens 
èn het gebruik er van te verhinde
ren. 

Wij verheffen met grote beslist. 
heid onze stem voor vrede door on
derhandelen, voor vermindering der 
bewapening. voor ontplooiïng ván 
het bandelsverkeer tussen Oost en 
West, voor het opnemen van de 
Volksrepubliek China in de U.N.O., 
voor vrede en vriendschap met de 
Sowjet-Unie! 

In de strijd voor de vrede en voor 
de belangen van ons volk weten wij 
ons verbonden met de werkers in 
de andere kapitalistische landen, 
met de volkeren in de koloniale en 
afhankelijke landen en bovenal met 
het Indonesische volk, dat met vol
le kracht de strijd voortzet voor de 
volledige onafhankelijkheid en vrij
heid van zijn land. 

Wij worden geïnspireerd door het 
machtige kamp van Vrede en So
cialisme, dat aangevuurd en geleid 
wordt door het Sowjet-volk, dat de 
toekomstdroom der mensheid, het 
Communisme, tot werkelijkheid 
maakt. 

VOOR alles gaat het er thans om 
de uitvoering van het onwetti

ge, aan ons volk en land vijandige 
en door Amerika gedicteerde EDG-
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verdrag en het vestigen van Ame. 
rikaanse bases in ons land te ver. 
hinderen. Het is de plicht van iede· 
re Nederlandse man en vrouw te 
vechten tegen dit verdrag, waar. 
mee de Amerikanen hun agressieve 
alliantie nieuw leven proberen in te 
blazen en waarmee ons land uit· 
geleverd wordt aan het agressieve 
Duitse militarisme. 

Het EDG-verdrag vormt voor ons 
volk een dodelijke bedreiging en is 
een aanslag op de vrede in Europa. 

Dit is de laatste weken duidelij'k 
gelbleken. 

Onmiddellijk na het ratificeren 
van het EDG-verdrag werden de 
maatregelen tot vestiging van 
Amerikaanse atoom..bases in ons 
land bekend gemaakt. 

Door middel van het EDG.ver· 
drag strekken de Duitse fascisten 
opnieuw hun hebzuchtige en misda. 
dige klauw uit over ons land. Aan· 
gemoedigd door de ondersteuning 
van de Amerikanen en hun hand. 
langers in de Nederlandse regering, 
met Romme aan het hoofd, over· 
schrijden Duitse fascisten onze 
grenzen om In ons eigen land anti
Nederlandse campagnes te ontkete· 
nen. Nederlandse oorlogsmisdadi
gers vinden bescherming in West. 
Duitsland, waar men onder de trek· 
mantel van de EDG opnieuw de 
Duitse Wehrmacht op wil richten. 
Op de meest schaamteloze wijze 
gaan de Duitse fascisten zich te 
·buiten aan ophitsing tegen ons land 
en proberen 2lij een nieuwe intocht 
onder Amerikaanse opperbescher. 
ming voor te bereiden. 

Hieraan moet een einde worden 
gemaakt. 

Niet alleen de Eerste Mei, doch 
de gehele maand Mei heeft voor ons 
een diepe, speciale betekenis. Het is 
de maand, waarin in 1940 de Duitse 
Welu\rnacht verraderlijk ons land 
binnenviel - moordend en. verwoes
tend. 

Het is de maand, waarin in 1945 
ons land werd bevrijd. 

De terreur, waaronder ons volk 
vijf jaar lang gebukt ging, en de be
vrijding, waarvoor wij gevochten 
hebben en waarvoor de beste zonen 
en dochters van ons volk gevallen 
zijn, zullen wij nooit vergeten. 

Zij zijn niet uit het geheugen van 
ons volk weg te wissen. 

Dit blijkt uit het verzet van alle 



lagen der bevolking tegen de po
ging van de Drees-Luns.regering 
om de vijfde Mei af te schaffen. 

Overal worden feestelijke herden
kingen georganiseerd, vele gemeen. 
ten geven vrijaf, op vele bedrijven _ 
wordt door de arbeiders vrij geno
men. Dit is een bewijs van het groei. 
ende bewustzijn van ons volk, dat 
zich zijn vijfde Mei niet laat ont
nemen en dat vastbesloten is, geen 
nieuwe Duitse bedreiging meer te 
dulden. 

Een herhaling van 1940-'45 
voorkomen, betekent: onverzoenlij. 
ke strijd voeren tegen het EnG
Verdrag. 

Het verhinderen van de uitvoe
ring van de EDG en de vernietiging 

·van dit schandelijke tractaat is een 
noodzakelijke en beslissende stap 
op de weg naar herovering van on
ze nationale zelfstandigheid. 

Wij zijn overtuigd van het suc
ces van deze strijd, omdat wij ver
trouwen hebben in het inzicht en 
de sterkte van de Nederlandse ar
beidersklasse, die recht en vrijheid 
zal weten te verwezenlijken, omdat 
Wil vertrouwen hebben in de leveDS-. 
kracht van onze natie, die zich ge. 
vormd heeft in een jarenlange strijd 
tegen buitenlandse onderdrukking. 

Op deze eerste Mei verheffen wij 
onze stem TEGEN HET EnG
VERDRAG EN VOOR EEN STEL
SEL VAN COLLECTIEVE VEr. 
LIGHElD rN GEHEEL EUROPA. 

Wij eisen dat de voorbereidingen 
tot de vestiging van een Ameri· 
kaanse vliegbasis in Nederland 
worden stopgezet. 

HET is hoog tijd verandering te 
brengen in de landspolitiek. Er 

moet een einde gemaakt worden 
aan de bankroet-politiek van de re. 

· gering, die slechts leidt tot bewa. 
pening en armoede. Gij, communis
,tlsche en sOCiia;l.istische arbeiders, 
hebt dit in Uw macht. NVV-ers, 
EVC-ers en confessioneel georgani
seerden, werkt in de vakbeweging 
samen om verandering in deze po. 
l!tlek te brengen en de aanvallen van 
Romme af te slaan. Smeedt Uw 
eenheid. 

Beducht voor de crisis, die zich 
In Amerika reeds in volle hevigheid 
doet gevoelen, maken de onderne
mers zich op om hun winsten te 
beschermen ten koste van de ar
beiders. 

Door middel van werkclassifica
tie, merit.rating en verscherping 
van de tarieven proberen zij hun 
bedrijfsuitkomsten nog te verhogen. 

Zij hebben hun plannen aangekon
digd om de bescherming van de 
werkers tegen onrechtmatige ont. 
slagen af te breken. 

Zij trachten door een snelle door. 
voering van de z.g. ondernemings
raden de arbeiders te beroven van 
de door hen zelf .gekozen vertegen
woordigingen in de bedrijven. 

Zij werken een systeem van "vrije 
loonvorming" uit, dat hen in staat 
moet stellen de lonen te verlagen, 
wanneer hun winsten in gevaar ko
men en nu reeds kondigen zij open. 
lijk aan, dat zij een verlaging be
ogen van de bestaande werkloos. 
heidsuitkeringen, wanneer de criSis 
zich in al zijn kracht zal doen gel
den. 

Terwijl hun winsten onophoude
lijk en in steeds breder stromen 
vloeien, houden zij niet alleen de 
prijzen hoog, maar maken zij van 
iedere gelegenheid gebruik om de
ze nog meer op te schroeven. 

Wij roepen U op: Strijdt tegen de
ze aanslagen op Uw levenspeil, 
voor een loonsverhoging en een 
prijsstop, voor werkgelegenheid. 

Verlangt van de regering, dat de 
toegezegde verbeteringen in het in
komen der ouden van dagen niet ja
renlang worden uitgesteld, maar 
dat deze onmiddellijk tot stand ko.. 
men. 

Eist de_ bouw van meer woningen 
voor arbeiders en middenstanders, 
die dringender nodig zijn dan de he. 
renhuizen, die men allerwege ziet 
verrijzen. 

De reactie wil Uw strijd voor de
ze eisen de voet dwars zetten door 
een beknotting van Uw democrati
sche rechten. Hiertoe wordt een 
nieuwe grondwetswijziging voorbe
reid. 

Wij roepen U op tot bescherming 
van Uw grondwettelijke rechten, die 
een belangrijke voorwaarde zijn om 
Uw strijd om het bestaan te kun. 
nen voeren. 

NEDERLANDSE communisten. In 
deze strijd hangt veel van U af. 

Gij zijt geroepen leiding te geven 
aan de strijd voor de dagelijkse be
langen van de werkers en tegen het 
EDG-verdrag. Om deze taak met 
succes te kunnen vervullen is het 
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nodig, onze partij mot nieuwe leden 
te versterken, onze organisatie te 
verbeteren en het politieke peil van 
onze partij te verhogen. 

Het is nodig de verspreiding van 
De Waarheid uit te breiden om op 
deze manier het licht van een eer
lijke, waarheidsgetrouwe berichtge
ving door het donkere gordijn van 
leugens en verdachtmaking, dat 
door de dollarpers over ons volk 
wordt neergelaten, te laten door
dringen. 

Onze partij heeft bij de laatste 
verkiezingen haar positie kunnen 
handhaven. Tegen de leugencam
pagnes van pers en radio, ondanks 

intimidatie en 
heeft onze partij stand gehouden. 

Het standhouden van vandaag ·11 
de voorwaarde voor de overwinnlllg 
van morgen. 

Nu - met alle kracht vooruit! 
Laten wij de eerste Mei maken 

tot het begin van een nieuwe perio
de - een periode van versterkte 
strijd, van vooruitgang en nieuwe 
overwinningen. 

Leve de eerste Mei! 
Leve de strijd voor de vrijheid en 

de veiligheid van ons land! 

29 April 1954. 

Herdenkt de doden, 
viert de Bevrijdingsdag 

HET Dagelijks Bestuur der CPN 
roept alle Nederland ers, en in 

het bijzonder de communisten, op, 
om deel te "nemen aan de dodenher
denkingen van hedenavond 4 Mei en 
om morgen massaal de bevrijdings
dag te vieren. 

Onze herdenking van de slacht
offers van het fascisme is geen rouw 
in lijdzaamheid. Het is een beves
tiging van onze trouw aan de geest 
van vrijheidsliefde welke hen beziel
de, die vielen in de strijd tegen de 
nazi..Jbezetter. 

Wij vieren de bevrijdingsdag, om 
de vreugde te doen herleven die ons 
volk voelde toen de machten van de 
fascistische duisternis verslagen 
waren en de Nederlanders van hen 
waren verlost. 

Men heeft getracht de bevrij
dingsdag te verminken en te ver
guizen. Terwille van een bondge
nootschap met de doodsvijanden van 
het volk, de Duitse nazi's, heeft men 
de gedachte aan die dag van vrij
heid willen smoren. Ze moest plaats 
maken voor de EDG, het monster
verbond met Hitiers erfgenamen in 
West-Duitsland, dat ons door de 
Amerikanen werd opgedrongen. 

Deze pog~g is mislukt. 
Arbeiders en kunstenaars, mid

denstanders, boeren en jongeren, zij 
hebben besloten om ondanks alle 
pogingen om die dag weg te vagen 
uit ons volksbestaan, de 5de Mei te 
vieren als een dag van feest, een 
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dag van vrijheid. 
Arbeiders verlaten de falbrieken, 

winkeliers sluiten hun. zaken, ge. 
meentebesturen zetten de diensten 
stop. De trouw aan de geest van 

. het verzet is sterker gebleken dan 
de collaborateurs, de nazi-vrienden 
hadden gemeend. 

De Vijfde Mei zal gevierd worden 
- ze leeft sterker in ons volk dan 
ooit tevoren. 

Nederlanders uit alle kringen: 
toont morgen, negen jaar nadat 
Hitiers troepen in ons land de on. 
derdrukkng en terreur moesten op· 
geven, dat de vreugde om de her· 
wonnen vrijheid uitgegroeid is tot 
de bewuste wil om die te verdedi. 
gen. 

De overwinning van 1945 is de 
voorwaarde voor het verwerven van 
duurzame vrijheid en vrede. 

Laat daarom, waar het maar mo. 
gelijk is, geheel of gedeeltelijk de 
arbeid op de Bevrijdingsdag rusten. 

Vrouwen, doet geen inkopen op 
Woensdagmiddag! 

Winkeliers, sluit die middag uw 
zaak! 

Viert de Vijfde Mei - de dag van 
de overwinning der volkeren. 

Viert de Vijfde Mei - de dag van 
de verdrijving der nazi-beulen. 

Steekt opnieuw, zoals op die gro
te dag, de rood-wit-blauwe vlag uit! 

Maakt van de Vijfde Mei wat ze 
hoort te zijn: 
ONZE NATIONALE FEESTDAG! 

4 Mei 1954. 
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1n het tweede deel van zijn romancyclus "De eerste stoot", voert André Stil ons mee naar een 
hoogtepunt in de strijd van Franse havenarbeiders en hun bondgenoten tegen de Amerikaanse 
bezetting van hun stad. 
De eerste poging van de Amerikanen om op slinkse wijze wapens te doen lossen, mislukt en hoc 
de arbeiders deze "eerste stoot" opvangen, wordt door André Stil meeslepend verhaald. Hij zet 
c ns daarbij temidden van al die mensen, wier dagelijks leven zo sterk wordt beïnvloed door de 
ingrijpende gebeurtenissen in hun woonplaats, die ,geworden is tot een voorpost in de strijd voor 
Frankrijks nationale onafhankelijkheid. 
De actualiteit van het gegeven en de internatio·nale betekenis ervan, tezamen met Stil's warme 
menselijkheid, maken dit boek tot een zeer lezenswaardige roman. 
De Nederlandse lezer zal zichzelf en vele van z'n problemen duidelijk herkennen uit de gesprek· 
kelll en het denken en handelen van de diverse personen die in het verhaal voorkomen, en wij 
wensen dit boek d;m ook in handen van allen wie de onafhankelijkheid van ons land ter harte 
gaat. 
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gewijd aan de theorie. en practijk van het marxis"}e-lenirii•me 
onder leiding van het Partijbestuur der C.P.N. 

Het mandement 
een aanval op ons volk 

De belangrijkste gebeurtenis na de ve~kiez.ingen voor de Pro
Staten in ons land, weLke in brede kring de aandacht 

,getrokiken, is ongetwijfeld ihet mandement (herderlijk 
:~h~ii"<m) 1954 v:an de hisseihoppen. Dit mandement handelt 

de bouw Vlan een "ohristelijke samenleving" en zegt in het 
~Jtmnrl<•l" de houding van de katholieken in het openhare leven 

deze tijd te bepalen. 
Met dit mandement is een nieuw offensief van reacttonnaire 
. 'Zijde ingezet .tegen de anheide·rsklasse. 

, In dit schrijven zeggen de bisschoppen: 
"Als bisschoppen en geestelijke herders moeten wij trachten voor

uit te zien en waakzaam te blijven voor het behoud van het gods
dienstig leven van onze gelovigen, niet het minst van de Ons dier
bare katholieke arbeiders. 

Wij lblijven daarom van oordeel, dat het voor een katholiek onge. 
oorloofdis lid te zijn van socialistische verenigingen, zoals het NVV 
en de daarbij aangesloten ve.renigingen, of regelmatig socialistische 
vergaderingen te bezoeken, regelmatig de socialistische pers te lezen 
of regelmatig de V ARA te beluisteren. Wij handhaven de bepaling, 
dat de heilige s1acramenten moeten geweigerd worden - en, als hij 
zonder bekering sterft, ook de kerkelijke begrafenis - aan de 
ka:tholiek, van wie bekend is, dat hij lid is van een socialistische 
ve.reniging of dat hij, zonder lid l:e zijn, toch geregeld socialistische 
geschriften of bladen leest, of socialistische vergaderingen bij
woont." 

De bisschoppen noemen de doo11braak naar de P.v.d.A. (be
wordt de r.k. werkgroep in de P.v.d.A.) een grote afbraak 

van de eigen katholieke partij. Het mandement zegt hierover: 
"De .gevolgen van zulk een doorbraak zijn niet te overzien, ook en 

niet in het minst ten aanzien van de verwezenlijking v,an een ka. 
tholiek sociaal programma, waarvan toch zo ontzaggelijk veel af
hangt. Dit geldt te meer, daar die doolbraak niet beperkt zal blijven 
tot de politieke partij, maar ongetwijfeld zal doorwerken naar de 

' socialistische vakbeweging, de pers en andere te·rreinen van het 
openbare leven. Deze partij biedt generlei basis of garantie voor 
echt-christelijke politiek." 
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De dr:uk op de P.v.d.A., uitgeoefend door Romme, wordt in dlt 
mandement wel op :zeer duidelijke wijze voortgezet. 

We hebben hier te doen met een politieke daad van katholiek· 
kerkelijke zijde. 

De bissdihoppen treden op als partij-politieke leiders. Door 
middel van ,gewetensdwang willen zij alle katholieken dwingen 
de K.V.P. te steunen. Zij hebben met hun scihrijven een offensief 
tegen de arbeidersklasse geopend. , 

Een offensief, dat ten doel heeft de beLangen van het ,groot· 
kapitaal veili:g te stellen. 

Dit streven wordt als gewoonlijk met :het kleed van de go~ 
dienst omhuLd, en vm~bor,gen achter het motief van de bouw 
"en& christelijke samenleving", evenals Romme dit deed in zijn 
boekje over de katholieke politiek, dat in ons 'tijdschrift reeds 
eerder ter ~sprake kwam. 

Met de "christelijke samenleving" bedoelen zij echter een 
kapitalistische uitbuiting ten bate van de :grootste ondernemers, 
die eVien barbaars is als de dwangmaatre,gelen, die de bisschop
pen a:figekondigd hebben tegen die katholieken, die re,gelmatig 
naar de V.A.R.A. luisteren of lid van het N.V.V. zijn.~ 

Wat er op :het "sociaal p:wgramma" staat, blijkt uit dit herder· 
lijk schrijven, waar ihet de katholieke arbeiders verplicht mede 
te werken aan het tot stand brengen v:an de Publiek Rechterlijke 
Bedrijfsorganisatie. 

De Publiek Rechterlijke Bedrijfsorganisatie betekent de ont· 
krachting v;an de vrije, :zelfstand~ge vakvereniging en het likwi· 
deren van het stakingsrecht. 

De zienswijze van de bisschoppen luidt aldus: 
"Zij willen de op klassen opgebouwde maatschappij vervangen 

door een maatschappij der beroepsstanden. Daardoor zal zij een ein. 
de maken aan de onnatuurlijke tegenstelling tussen de twee klassen 
van de werkgevers en (j.e werknemers, die zich als gevolg van 
strijd op de arbeidsmarkt als twee tegengestelde fronten hebben 
gegroepeerd." 

Allen, die in dezel:fide bedrijfstak werken, ongeacht welke 
plaats zij op de maatschappelijke ladder innemen, zowel din~c· 
teur als arbeider, aldus be1weren de bisscihoppen, voxmen een 
"natuurlijke lbe1angengemeenseihap". 

Deze ",sociale" methoden, waardoor de vakverenigingen ge
kneveld wo~den en een mrudmum aan productiviteit uit de 
anbeide:vs gepe11st wordt ten bate van de oorlo!gsvoering, ziJn 
rechtstreeks- van de g:rote Allnerikaanse trusts afgekeken. in de 
literatuur over Fm:d vinden wij dit soort belangengemeenschap 
ten ViOeten uit getekend. ~ord beiheerst het :hele leven van de 
arbetders, die bij hem werken. De huizen zijn van Ford, de vak· 
vereniging, de scihool, wo:tden door Ford be:hee!'d. Door spion· 
na:ge in het familieleven door middel van z.,g. sociale werkers 
bepaalt Ford ook daar de ,gang van zaken. In zijn bedrijf wordt 
de arbeidsproductiviteit op ,geraffineerde wijze steeds méér op
gevoerd. Vele arbeidei'IS gingen 's morgens per Fordje naar de 
fabriek, maar bij ihet intreden van de crisis en de grote werk· 
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loosheid verloi'en zij alles en wer,den aan de !honger o,ver.geleverd. 
Een werkelijke werkloosheidssteun bestond immers niet. Pas 

na de tweede wereldoorLog is ,een werkloosheidssteun ingevoerd, 
waarvoor eöhter slecfu.ts en!kelen in aanmerking komen. 

Het is 1bekend, dat vóór de oorlog de .arbeidsp11oductiviteit in 
Amerika al zo hoog opge\lioerd was, dat een arbeider op zijn 40ste 
jaar re,eds ver~sleten was. 

Waar het Nederlandse groot~a;pitaal zioh steeds enger met het 
Amerikaanse verbindt en het aanta~l Amerikaanse bedrijven in 
ons land, waarvan veLe ook direct door Amedkanen geleid wor
den, steeds meeT' toeneemt, is het begrijpelijk dat ,gepoogd wordt 
Amerikaanse methoden van uitbuiting en bedrijfsoiïganisatie in 
te voeren om de "arbeidsrust", ~wals dat heet, en de maximum
winsten te verzekeren. 

Het is duidelijk, dat de ibisschoppen hier de belangen v:an lhe.t 
grootkapitaal - in de eerste plaats het Amerikaanse - ver
tegenwoordigen. 

De-lbisscihoppen, evenals de katholieke politici in ons land, 
staan in dienst van ihet Vaticaan. 

De bisschoppen wo11den benoemd zonder dat de katholieken 
of andere Nederlanders daar enige invLoed orp kunnen uitoefe
nen. Het episcopaat in Nederland is een direct onde11deel van de 
rooms-katholieke internationale kerkelijke o11ganisatie, die doOT 
het Vaticaan wordt :geleid en waaraan ook Romme en andere 
katholieke politici ,gehoorzamen. Dit door !het Vaticaan geleide 
episcopaat heeft door middel van het mandement in het Neder
landse politieke leV'en ingegrepen, met :het doel zijn reactionnaire 
politiek aan het gehéle volk op te dringen. 

De uitspraken in het mandement dienen ertoe om de beLangen 
van de Amerikaanse en Nederlandse grootkapitalisten te dienen, 
omdat het Vaticaan :zèlf een groot-kapitalistische instelling is, 
die in vele landen en vooral in Amerika grote kapitaalsinveste
ringen en ook in ons land zijn vertakkingen heeft. 

De economische invloed van het Vaticaan in Italië 
Het V:aticaan bezit een enoLrm vermogen in de vorm van aan

delen-paketten en obligaties, waarmee het de machtigste trusts 
en kartels van Italië controleert. 

Van de t'extielfabrieken van Mainn, die tot de grootste van 
het land behoren, :z;ijn alle aandelen in ihanden van het Vaticaan; 
van de Fiat-fabrieken in Turijn, ä.ie 150 N.V.'s controleren, meer 
dan 50 Ofo; het Vaticaan is de voornaamste aandee1ihouder van 
het Italgas-m1onopolie ViOOLl' de gaslevering aan 39 steden, het 
heeft een groot aantal aandelen in tal van N.V.'s Vïoor de pro
ductie van chemische stoffen en geneesmiddelen en in Snia 
Viscosa, een bekende internationale trust voor kunstzijde. 

Als een Italiaan telefoneert, telegrafeert, auto- of fietsbanden 
koopt, een pak laat maken, een hoed ilmopt, bier, coca-cola 00: 
mine~aalwater drinkt, een bepaaLde tandpasta gebru~t, dan ibe
taalt hij zijn tol aan ihet Vaticaan. Van eik rt;,elegram via de !tal-
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telegraaflijn bv., gaat 0,8 Ofo naar lhet Vaticaan, dat voor een 
waar.de Valll 40 millioen aandelen in deze maatschappij heeft. 
Van elk glas mineraalwater krijgt het Vaticaan 0,81 Ofo van de 
prijs. 

De inkomsten uit al die aandelen-percentages en delen van 
percentages stromen naar de Bank van de Heilige Geest, die 7l 

concentreert tot een kapitaal waarmee de economie en politiek 
van Italië wor.dt beinv1oed. De Bank van de Heilige Geest is 
echter niet de enige crediet-ondernem1ng van het Vaticaan. 
Daarnaast zijn er nog de Bank van Rome, de Bank Sceretti en 
de Bank U go Nat alo. Bovendien controleert het Vaticaan tien· 
tallen plaatselijke en gespecialiseerde crediet-instellingen. 

De:nhalve beschermt het mandement de belangen van de groot· 
kapitalisten en is gericht tegen de arbeidersklasse in zijn geheeL 

De Ibisschoppen <geven in hun herderlijk schrijven duidelijk 
blijk, dat zij de godsdienstige belangen ondel'geschikt maken aan 
de klassebelangen van de bourgeoisie. 

Het schrijven van sommige bladen, zoals "de Groene", welke 
het mandement karakteriseren als defensief, als zijnde slechts 
een porging om de eenheid van de katholieken te herstellen en de 
geloofsafval en a:flbrokkeling in eigen rijen tegen te gaan, is een 
dienst aan de reactie. Zij verbloemen daarmee de gevaren, die de 
gehele arbeidersklasse en het gehele volk bedreigen. 

De invoering van een corporatieve staat, invoering van de 
P.B.O., de vorming van ondernemingsraden, de invoering van 
de vrije loonvorming welke ten doel heeft het loonpeil omlaag 
te dru.kJken en de arbeiders tegen eLkaar uit te spelen, dit alles 
zijn onderdelen van dit offensief, ter onderdrukking van de 
arbeidersklasse en ter verzekering van maximale winsten. 

Dit offensief van de reactie ,gaat ,gepaard met aanslagen op 
de democratische en :geestelijke vrijheden Vian ons vo1k, zoals de 
grondwetswijziging, die Romme op het pmgramma heeft staéllll, 
en de rgewetensdwang, zoals de 'bisschoppen deze uitoefenen. 

Waarom gebeurt dit alles nu? 
De oorzaak van het optreden van de bisschoppen ligt in de 

zong, waarmee de rgl'lote kapitalisten zijn vervuld door de toe· 
nemende crisisverschijnselen, in \het bijzonder in Amerika. 

De wed~gevers nemen maatre,gelen die \hen in staat moeten 
stellen de lasten van de crisis op de schouders van de aribeiders 
te doen afwentelen ter veili:gstelling van :hun winsten. 

Op de Algemene Ledenver:gapering van het Centraal Sodaal 
Wer:kgeversver.bond, welke op 13 April j.l. te Utrecht ~werd ge· 
houden, sprak de voorzitter, Mr. F. H. A. de Graaf, onverbloemd 
uit wat er in ondernemerskringen gedaCJht wordt: 
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"Als ik spreek over de nog gunstige gang van zaken, geef ik 
daarmede tevens te kennen," aldus Mr de Graaff, "dat ik de voor. 
uitzichten voor het Nederlandse bedrijfsleven in zijn geheel onzeker 
acht. 

Onzeker deels wegens de instabiel blijvende internationale toe· 
stand, maar onzeker ook omdat de concurrentie op onze ~port· 
markten en tevens de concurrentie van buitenlandse industrieën op 
de Nederlandse markt in toenemende mate voelbaar wordt." 



De houding van de P.v.d.A. 

Het mandement beterkent verder een aanval op de regerings
coalitie tussen de P.v.d.A. en de K.V.P. Als de r.k. tkei'k Vloorde 
K.V.P. het monopolie opeist dan heeft dit middel ten doel, de 
weerstand van de progressieve massa's (ook de katholieke) 
tegen de Amedkaanse politiek in ons land te onderdrukken. 

Na beraad heeft de partijleiding van de P.v.d.A. verklaard, dat 
zij "de handschoen opgenomen" heeft en dat de kiezers (dus over 
twee jaar, bij de parlementsvei'kiez.ingen) maar een uitspraak 
moeten doen. 

De P.v.d.A.-leiding zegt in haar ve11klaring: als de r.k. leden, 
die lid zijn van de P.v.d.A. .geen lid mogen blijven, dan zullen de 
verhoudingen zich verscherpen en zal de regeringscoalitie in 
gevaar komen. Maar juist op dit ene punt - van het lidmaat
schap van de P.v.d.A. dus - hebben de ibisschoppen geen sanc- . 
ties gesteld. 

De P.v.d.A.-leiding zegt echter niets over ihet lidmaatschap 
van het N.V.V. en de V ara, over het lezen van de socialistische 
pe1;s en het bezoeken van socialistische ver1gaderingen, dat ken
nelijk door de bisschoppen als het .gevaarlijkste wordt gez.ie:ri 
omdat hierdoor de katholieke arbeiders politiek bewuster en 
strijdvaardiger kunnen worden, en omdat dit voor velen het 
begin is om zich aan de reactionnaire invloeden t_e ontworstelen. 

Voor de bisschoppen weegt het kleine aantal katholieken in de 
werkg.mep van de P.v.d.A. niet zo zwaar, maar zij vrezen de 
weg van de· emancipatie der katholieke a11beiders, en daarom 
maken zij uitZJonderingen in hun dwangmaatregelen. 

Wat de P.v.d.A.-leiding zal doen, is in het vage gelaten, dat 
wil zeggen ·zij heeft besloten niets te doen en iheeft de opge-
nomen handschoen meteen weer in haar zak :gestoken. 

Juist dit capituleren van de P.v.d.A.-leiding voor de reactie en 
de daarmee gepaard gaande anti-communistische politiek, die 
zij voert, hebben tot dit mandement geleid. 

De oorzaken, die tot dit reactionnaire katholiek offen.sief heb
ben geleid, worden dus niet weggenomen, maar de P.v.d.A.
leiding .gaat op die weg voort. 

Het enige antwoord hie11op kan zijn: eenheid van socialisten en 
communisten tegen Homme. 

Rouding van de C.P.N. 

Marx en Engels sclhreven reeds in het Communistisch Mani
fest, dat de communisten geen andere belangen hebben dan de 
belangen van de arbeidersklasse. 

Vanuit dit gezichtspunt :hebben wij de strijd te voeren tegen 
het offensief van de reactie, dat tegen de arbeidersklasse en het 
gehele Vlolik is ingezet en waarvan ihet mandement een uiting is. 

Daarom kunnen de communisten niet volstaan met de capitu
latie-politiek van de P.v.d.A.-letding op zijn beloop te laten om 
dan later ,,des te heter deze leiders te kunnen ontmaskeren", en 

357 .. 



tegen de P.v.d.A.-leden ,te zeggen: "Ziet hoe slecht jullie lei· 
ders zijn". 

Want intussen zou het kwaad zijn geschied en zou de zwarte 
reactie ,geen halt wo!'lden toegeroepen, maar veld winnen en 
straffeloos kunnen doorgaan met de afbraak van het levenspe~ 
met loondruk en prijsverfuorging en aantasting van de rechten 
der arbeidersklasse, die zij in de pen heeft. 

De beste ontmaskering van de rechtse P.v.d.A.-leLders ligt in 
het organiseren van de strijd voor de dagelijkse belangen van de 
arbeidersklasse, in eenheid van actie voor de verded1ging van 
het levenspeil, v:oor democratische vakverenigingsreohten, tegen 
de P.B.O. en vrije loonvorming. · 

De politiek van Romme en het mandement van de bisschop· 
pen, dat daar een bevesttging van is, hebhen terecht onder vele 
leden en aanhangers van de P.v.d.A. en het N.V.V. grote veront· 
Wé!:ardiging geweM. Steeds meer mensen rgaan in.Zien dat de 
K.V.P. de belangen van de bezittende iklasse vertegenwoordigt 
en dat de rechtse leiders van de P.v.d.A. haar daarbij steunen. 
Op enkele Amsterdamse bouwwerken ontstonden na de publi· 
catie van het mandement der bisschoppen spoptane discussies, 
waarin N.V.V.-ers als hun mening uitspraken dat de regerings· 
coalitie met de K.V.P. verbroken diende te worden en de P.v.d.A. 
met· de C.P.N. moet gaan samenwerken. 

Wij moeten niet afwachten, maar in de strijd tegen de zwarte 
reactie de kop nemen, de strijdlust aanw~keren en organiseren, 
ook van hen die onder invloed staan v;an de P.v.d.A. en het 
N.V.V. 

De striJd voor de handhaving van de 5de Mei, de Nationale 
Feestdag, bewees dat ons volk strijdhaar is en in staat en bereid 
is zijn democratische vrijheden te ve11dedigên tegen de aanvallen 
Va!Il de Romme-reactie. Ook in deze strijd was het onze partij, 
die als eerste het vaandel van de nationale onafhankelijkheid 
omhoog hief en haar voorbeeld werd later door honderdduizen
den gevolgd. 

Door de jongste ontwikkeling is opnieuw de juisthe~d van de 
nationale politiek van de partij, in de strijd voor de ~e1fstandig· 
iheid van ons land en de verbetering van de levensvoorwaarden 
van de werkende klasse en het .gehele volk bewezen. 

Waar twijfel bestond aan de juistheLd van de politiek van de 
partij, ,gaan nu stemmen op als: "ja, ik zie nu in dat de partij· 
leiding gelijk heeft, ik zag het eerst verkeerd". 

Dit nu te zeggen is echter onv10ldoende, want het ikwaad is 
ge.schied. De twijfel aan de juistheid van de nationale eenlheids
frontpolitiek en het niet zien van de Romme-reactie als de voor· 
naamste vijand in de strijd van de arbeidersklasse, hebben hier 
en daar de partij in haar activiteit en aanvalskracht geremd, of 
op verkeerd spoor geleid. · 

Men kan rgeen juist inzicht verwerven zonder :het ikwaad bij 
de wortel aan te pakken, n.l. de sectarische instelling tegenover 
de sociaal-democmtisdhe ,arbeiders en het over één kam scheren 
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van de leden en rechtse leiders van de P.v.d.A. en het N.V.V., 
onder het motto: "Het zijn allemaal verraders". 

Want dit is de achterg11ond van het niet begrijpen, wawom de 
strijd allereerst tegen de directe vertegenwoordigers v:an het 
grootkapitaal gericht moet zijn. 

Indien men dit niet duidelijk ziet, dan zal men het een vol
gende keer weer m.et iets niet eens ,zijn, totdat het overduidelijk 
door de ,gebeurtenissen wordt hevesttgd, :zJodat zelfs een blinde 
het kan zien. E~r moet helderlheid ,geschapen worden t.o.v. de 
grondvraagstUJk:k:en van onze partijpolitiek en de politieke ver
houdingen in Nederland. Alleen die functionarissen, die de 
nationale eenlheidsfront.,-politiek v:an de partij begrijpen, ihaar 
met hart en ziel uitvoeren, kunnen de partij en daarmede de 
strijd v:an de arbeidersklasse vooruit brengen. Daarom is ihet 
noodzakelijk dat het werk en de strijd van de partij geleid wordt 
in de .besturen en partijo!iganisaties door hen die ihet hiermee 
eens zijn. 

Even noodzakelijk .is het, dat zij, die de partijlijn niet kunnen 
begrijpen, die telkens en telkens weer twijfelen, uit de besturen 
worden teruggetrokken en dat zij, die onverbeterlijk zijn, die 
zich te~ens weer tegen de partijpolitiek verzetten, uit de partij 
woroen verwijderd. 

Voor een andere regering in Nederland 

Tndien de partij met alle kracht haar nationale eeillheidsfront
politiek doorvoert en er in sfaagt de een:heid van actie tussen 
socialisten en communisten in grot·er omv:aillg tot stand te bren
gen, bestaat in ons land de mogelijkheid een 'andere r.egering tot 
stand te brengen, een regering die in hoofdzaak zou steunen op 
de P.v.d.A. en de V.V.D. en waarin tgeen vertegenwoord~gers van 
de Romme-richting zoud~n zijn opgenomen, zoals op de j.l. ge
houden P,artijbestuursvergadering in het vooruitzicht werd 
gesteld. 

In de P.v.d.A. en ook in de V. V.D. zijn de laatste tijd kraclhtige 
stemmen opgegaan, die zich tegen de Amerikaanse politiek ver
klaarden en een politiek van internationale ontspanning en het 
vestigen van vriendschappelijke betrekkingen tussen Oost en 
West voo11staan. Een r~gering op ·een dergelijke leest geschoeid, 
zou een belangrijke ,stap zijn in de richting van de herovering 
van de nationale zelfstandigheid v:an ons land. Hieraan te wer
ken is de taak voor de naaste toekomst van alle communisten. 

A. AVEiRINK 
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De Juli-dageil 1934 
Wij schrijven 1934. 
In Duitsland is een jaar hiervoor Hitier aan de macht geko

men. Deze oefent een ongekende terreur uit tegen allen, die 
hem niet in zijn politiek van uitplundering van het Duitse volk 
en oorlogsvoorbereiding wensen te volgen. 

In Oostenrijk heeft Dollfuss, de katholieke reactionnair, 
Hitler's voetspoor gevolgd, doch hij vindt hier - hoe zwak 
onvoldoende ook - het gezamenlijk verzet van socialisten en 
communisten tegenover zich. Omdat dit nog zwak en onvol· 
doende is, is het niet in staat de burgerij en andersdenkenden 
mee te slepen in de strijd tegel) de fascistische maatregelen van 
Dollfuss, en leiden de werkers de nederlaag. 

In Frankrijk pogen dè 'fascisten de staatsmacht in handen te 
nemen, doch hier treedt, door het onvermoeid werken van de 
communistische partij onder leiding van Maurice Thorez, de 
kracht van de eenheid van socialisten en communisten al zo 
sterk naar voren, dat andersdenkenden in de strijd tegen het 
fascisme worden betrokken; en het tot stand gekomen Volks· 
front slaat de .poging van de fascisten terug. 

In 1929 ontwikkelt zich op grondslag van de algemene crisis 
van het kapitalisme, in Amerika en de andere kapitalistische 
landen een hevige economische crisis. 

In hun pogingen om de gevolgen van deze crisis op de schou· 
ders van de werkers af te wen\elen grijpen de reactionnaire 
machten steeds openlijker tot maatregelen die naar fascisering 
van het staatsapparaat leiden. Zij verlagen het levenspeil van 
de werkende bevolking, zij hitsen tegen de Sowjet-Unie en de 
communisten op in de hoop, door een oorlog tegen het land vall 
het socialisme een uitweg uit de crisis te vinden. Zij gaan tot. 
het steeds openlijker op straat brengen van de fascistische orga· 
nisaties over. 

Zo was in die dagen ook de toestand in ons land 

In 1933 was de reactie, gesteund door de regering, de ge
meentebesturen en de leiders der refo,rmistische en confessie· 
nele vakbeweging, alsook van de reactionn,aire en l'eformisti· 
sclhe politieke partijen, een aanval op de lonen van de nog 
werkende a11beiders en ambtenaren begonnen. 

Dit leidde in tal van gevallen tot acties en stakingen van de 
a11beiders. In de voonbereiding en doorvoering hiervan vormde 
de CommunistiS!ohe Partij de leidinggevende kracht. 

Een ,grote ·actie tegen de verslechteringen voerde het marine
personeel. Indonesische en Nederlandse Marine-mannen traden 
dawbij gemeenschappelijk op. Deze actie leidde tot de opstand op 
de "Zeven Provinciën"; deze was voor de toenmalige regering· 
Ruyscih de Beerenbrouck, die daarhij het advies van Colijn vo1g· 



de, een aanleiding om over te gaan tot de meest brute vormen 
van onderdrukking, het bomhaDderen van de "Zeven Provin
ciën" door een Duitse piloot, zware gevangenisstraffen voor de · 
,,muiters" alsook het invueren van een aantal ondemocratische 
maatregelen: verbod voor ambtenaren om lid te ûjn v;an socia
listische of communistisc!he or,ganisaties, verbod voor ambtena
ren om de pers 'Van deze oiïganisatie.s te lezen en de ve11gaderin
gen van deze oiïganisaties te be~oeken. 

Het dragen van een "11ode" das of tulp, werd met het invoeren 
van het z.,g. Uniformverbod verboden. 

Dooh terzelfder tijd we:vden de fascistische ho11den, in de vorm 
van N.S.B., z,wart Front etc., op de straat gebracht en werd een 
tomeLoze ophitsing ontketend ~tegen de communisten en de 
Sowjet-Unie, waarbij in het tbijZJonder aan de rechtse leiders 
van de S.D.A.P. en het N.V.V. een rol was toebedeeld. 

Groeiend verzet 

Deze aanvallen van de reactie, zowel op het levenspeil als 
op de politieke rechten van de werkers, riep een groeiende 
weerstand op. 

Stakingen in de visserij, bouwvak en textiel, acties tegen de 
N.S.B. en Zwart Front, die met de actie tegen Mussert in April 
1934 in Amsterdam een hoo,gtepunt vond, vormde daarvan het 
bewijs. .1 · 

Zo b11ak de eerste Juli aan. 
De regering-Colijn !had een gx10te ver,laging v;an de werk

lozensteun aangekondigd. In de weken, die aan de eerste Juli 
voorafgingen, hadden de communisten de werklorzen op dit 
ernstige ,gevaar gewezen, er vonden enkele acties en demon
straties pLaats. 

Bij de eer:ste uitbetaling na de eerste Juli bleek hoe groot de 
verslechteringen wel waren (2 tot 6 gulden vermindering per 
week van de toch al te karige steun) en bleek ook hoe de rege
ring en 11eahtse leiders de werkLozen met hun ,geruststellende 
verklaringen bedmgen ihadden. De wil om hier tegen te protes
teren brak allerwetge bij de werklozen baan. 

Aan de stempellokalen ontstonden protest--demonstraties, 
door het wel'klozen..,strijdcomité werden vergaderingen belegd, 
het besluit tot het voeren van een openlijk protest door in de
monstratie de straat op te gaan werd genomen. 

De regering-Colijn had aan de plaatselijke autoriteiten op
dracht gegeven, elke uiting Vlan p11otest der werkLozen 2lO nodig 
met bruut geweld te onderdrukken. 

E1ke vorm van demonstratie of vergadering we11d door de 
b~mgemeester van Amste11dam verboden. 

Maar het protest, het verz.et der wel'lldozen tegen deze aan
tasting Vian hun toch al te lage levenspeil, liet zich niet 
verbieden. 

Men t110k de straat op. 
En toen de politie, later aangevuLd met militairen, zich niet 



ontzag, om niet alleen op de werklozen in te hakken maar ook 
op 'Ze te schieten, waai'bij doden en tientanen gewonden vielen, 

-grepen de demonstranten naar het wapen v,an de barricade
,gevechten om zich tegen de terreur te verdedigen. 

Van Woensdag 4 tot Zaterdag 7 Juli, behoocrde, hoe sterk het 
machtsvertoon en ihoe b1oedig :het optreden van de reactie ook 
was, de straat in Amsterdam aan het werkende volk, dat zijn 
protest in allerlei v;ormen, demonstraties, barricade~gevechten 
en stakingen tot uiting bracht. 

En zelfs de politie-autoriteiten moesten tn hun rapporten 
schrijven: 

"dat aan deze uitbarsting van verzet meer kracht en felheid 
moest worden toegekend, dan ooit vroeger het geval was geweest". 

De actie, die in Amsterdam was begonnen, breidde zich in de 
dagen die daarop volgden tot tal vap. andere plaatsen uit, en het 
duurde tot 10 Juli voordat de politie en de regeri.ngsautoriteiten 
~onden zeggen dat de "rust" in het land was ":hersteld". 

Het resultaat 

Het di:r~ecte resultaat van de2)e strijd was, dat aan de reactie 
en haar rhe1pers, de rechtse leiders van de reformistische en de 
oonfe,ssionele partijen, duidelijk gedemonstreerd werd, dat er 
aan hun optr,eden tegen de economische en politieke belangen 
v:an het werkende vn1k :grenzen wa.ven, die niet straffeloos kon· 
den worden overschreden. 

Want al mocht de reactie door haar bruutheid van optreden, 
het doen voolikomen alsof zij ,gewonnen had, het was juist, wat 
de correspondent van het Eingelse dagblad "Manchester Guar· 
dian" op 10 Juli 1934 schreef: 

"Als de Nederlandse Minister-President Dr Colijn een nieuw ge· 
neesmiddel denkt te vinden in het verbod van politieke partijen, iS 
hij er droevig naast. Be,grotingen kunnen niet alleen met de bijl 
sluitend worden gemaakt; de wanhoop kan niet genezen worden 
met geweld". 

De strijd van de Juli-dagen ve11hoo:gde het inzicht hij de wer· 
kers, dat het smeden van de eenheid van actie in de strijd tegen 
de reactie noodzakelijk en mogelijk is. Hierdoor we11d de strijd 
tegen de verslechteringen in tal van be,drijven gestimuleerd, 
waardoor aangekondigde verlagingen van de lonen we11den uit
gesteld of ,geheel of 1gedeeltelijk - wals o.a. bij de mijnen -
teruggenomen. 

En tenslotte verhoogde hij de strijdbaa11heid van de leden van 
de refurmistische en confessionele organisaties, die door hun 
optreden in de vakbonden hun besturen dwongen een actie
vere houding tegenover de aanvallen van de reactie aan te 
nemen. 

Zo werd de heer de Bruyn, voorzitter van het Katholieke 
Wel1klieden Verhond, door deze actie gedwongen om op het 
congres van de Rooms .. ~atholieke Staatspartij, dat in Juli na 
de actie plaatsvond, t~ ve11klaren: 



"Deze steunverlaging was misdadig en schaadde de grote econo
mische belangen van het volk". 

Hij moest de eis stellen dat de kamerfractie der R.K. Staats
partij tegen verdere versledhteringen zou ,gaan optreden. 

De werkers leerden in de,ze .actie vriend van vijand te 
oruiersCiheiden. Terwijl het sociaal-democratisch dag;blad "Het 
Volk" nog in hegin Juli had geschreven: "Er wm1dt in de Jor
daan diepe ellende ,geleden", plaatsten dit dag;blad en de reclltse 
leiders van de S.D.A.P. en het N.V.V. zich openlijk aan de zijde 
van Coiijn, toen de weDkers zich tegen deze ellende ve~rzetten. 

En ook zij, die in die dagen v:oor linkse socialisten doorgingen, 
Jacq. de Kadt en Sal Tas, die in hun blad schreven: 

"Nu reeds met de stakingsdaad komen is onzinnig en misdadig 
en het betekent het opofferen van de beste arbeiders, het voortijdig 
in het vuur spuwen van een voorhoede" 

plaatsten zidh aan de 'Zijde van Colijn, en dit werd vele arbei
ders, die nog vertrouwen in deze heren ste1den, duidelijk. 

Als ihun vrienden, die voorop ,gingen in de strijd, leerden de 
arbeiders de communisten ikennen. 

Niet alleen, dat de communisten overal vooraan gingen waar 
gedemonstreeDd wel'd, voo:mp de barricade stonden, op het 
buiten- en binnen-parlementaire terrein met alle kracht op
traden, zij poogden ook de eenheid van actie van werkende en 
wevkloze ar1beiders tot stand te brengen. 

Zij toonden voor de werkers het verhand aan tussen de strijd 
tegen de aanvallen van de re,actie op economisclh ,gebied en die 
op politiek gebied. 

En het is geen toeval, dat terwijl in de Jordaan de eerste 
barricade-geveohten plaatsvonden, in de Indische huurt de 
massa op de straat was om de po,gingen van de fascisten om 
daar te ver;gaderen te verhinderen. 

Toen de regering-Colijn op Zate11dag 7 Juli de persen 'Van de 
liet demonteren en de Partij er in slaagde enkele uren 

reeds met de gestencilde krant op stDaat te ikomen, be
de werkers, dat de Partij der Communisten 1geleid werd 

mannen en vrouwen die onder alle omstandigheden op hun 
post bleven en leiding aan de strijd gaven. 
Deze ervaring van de moed en de doorzettingskraciht en ihet 

i.Venno~(en van de communisten om onder alle omstandigheden 
het we:vk te doen wat noodzakelijk is, ~ou in de jaren 194()......1945 
van onschatbare Wlaande iblijlken, evenals in die jaren het ver
trouwen, dat de werkers in de Juli-dagen 1934 daarin stelden, 
ten volle ,gerechtvaardigd ~ou blijken. 

De zwakte 

Natuurlijk :had de strijd van de JuH-dagen 1934 ook zijn 
zw~e zijden. 

Daar was in de ee~ste plaats het feit, dat de eenheid van 
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communisten en socialisten nog onv;o1d0ende tot stand was 
gekomen. 

Hierdoor viel het te .vel1klaren, dat nog vele werkende avbei· 
ders ztdh van de strijd afzijdtg ihieLden. 

Het onv;oLdoende werken v;an de communisten onder de 
sociaal-democratische massa, in bedrijf en vakbeweging kwam 
in de Juli~dagen wel iheel scherp aan ihet licht. 

* 
De les, die wij vandaa:g uit de strijd van de Juli-dagen dienen 

te trekiken, is: met groter kradht werken aan het tot stand 
komen van de eenheid tussen socialisten en communisten, in de 
bedrijven en in de vakbeweging, om de massa van ons volk voor 
de strijd voor vrede, brood en nationale zelfstandigheid 
democratie te kunnen mobiliseren. 

Juli 1954 is niet tgelijk aan Juli 1934. 
Oneindig veel sterker staan thans de krachten, 

fascisme afwijzen. 
Het ,groeiende ve~zet tegen de E.D.G. en de 

overheersing, het ,gemeensChappelijk optreden v;oor het 
van de 5e Mei, de groeiende eeniheid der werkers tegen de 
nemende reactie op economisch en politiek gebied bewijzen 
grote mogelij~heden die er zijn om de eenheid van actie in 
strijd voor de he11overing van onze nationale zelfstai1di1g;hE!idl 
tot stand te brengen en in de strijd v;oor ihet behoud van 
grondwettelij~e en democratische recihten van ons volk, 
een duurzame vrede en veiligheid .steeds grotere ,gvoepen 
ons volk te betrekken. 

In deze zin he:vdenken wij niet alleen de Juli-dagen van 
maar leren wij uit hun ervaringen om ons werk met nog 
kracht en meer overtuiging in het belang van ons land 
verrichten. 
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m 
Waar 

dienst 
de wetenschap 

staat van de vrede 
Het was de waterstofbom, die tenslotte het sdhen.n van ver· 

draaien en doodzwijrgen, dat de wetenschappelijke ren technische 
vooruitgang van de Sowjet-Unie aan het oog onttrok., heeft 
weggev;aagd. In een rede voor het A:merican Legion in Indiana
polis op 12 October 1953 besprak Sterling Oo·le, lid van hert Huis 
v:an Afgevaarrdig1den en voore:itter van het Comité voor Atoom
enel1gie van beide Huizen, de betekeniJS van de Sowjet-explosie 
van een wate~stof-wa:pen, die negen maanden na de eerste V.S.
proefneming in Eniwetok plaats vond. Hij was zeer beWI!'gd 
over het blijk vran Russische vooruit1gang en hij weigerde om er 
geringschattend orveir te ooroelen. 

"Laten wij daarom zonder omwegen het feit erkennen: wij schij
nen nog steeds de Sowjets te onderschatten - net zoals wij in 1949 
verrast werden door Stalin's eerste atoombom ...... toch zouden wij 
onszelf slechts voor de gek houden als wij tot de conclusie kwamen 
dat de Sowjet-prestaties uitsluitend, of zelfs maar in de eerste 
plaats, te danken zijn aan onthullingen van verraders. Een atoom
program ooals de Sowjets in de maak hadden, is een geweldige on
derneming. Voor zijn atoom-inspanning heeft het Kremlin de ta.. 
lenten van de kundigste geleerden, ingenieurs en organisatoren in 
de Sowjet-Unie gemobiliseerd. Er zijn meer mensen aan het werk 
In het Russische atoom-program dan wij nu bij ons program. hebben. 
Met andere woorden, Moskou heeft de ingewikkeldheden van de 
atoom- en waterstof-energie in de eers~e plaats zo sner onder de 
knie gekregen omdat de mensen van de wetenschap en de techniek 
in de Sowjet-Unie zeer goed zijn ...... Ik zeg met de grootste ernst: 
Als onze eigen waterstof-inspanning terugloopt, wat niet mag en 
niet hoeft te gebeuren, dan zijn de Sowjets in staat om ons voorbij 
te streven en beslissend voorbij te streven - binnen een betrek
kelijk kort tijdsbestek." 

Deze alarmkireet van de Amerikaanse zakenwereld is zeker 
gereclltvaardtgd, maar hij hoeft ntemand anders te verontrusten. 
Weerzinwekkend is ,slecihts de onûnntge hardneikktgheid van de 
Amerikaanse heeit'sei'IS om me't deze kennis voor ogen blindelings 
voort ·te ,gaJan met een .steeds ,grotere productie van wapens, die 
ieder op zichzelf in staat zijn Londen te verwoesten, en de onwil 
om tot een overeenkomst orver hun afschaffing te komen, die 
herhaaldelijk door de Sowjet-U n:ie werd aangeboden. 

De sohok, die het bericht orver de Sow}et-water.stof-explosie 
teweegbraaiht, heeft tenminste het goede .effect dat hij de aan
dacht vestigt op een ontwikkeling tn de Sowjet-Unie, die veel 
belangrijker is dan welk wapen dan ooik. Namelijk het succes, 
dat daar reeds werd bereikt bij het ontwikkelen en gebruik 
maken van de .grote bronrum aan in:telUgentie onder het volk, 
door het ontwikkelen en toepassen van de wetenschap. De grote 
technische voonspmn:g, die het kapitalisme in de wereld, en 
vooral het Amerikaanse kapitalisme, aanvankelijk op Rusland 
had, is bezig snel te ·verdwijnen, zelfs ondanks de tragische ver-



liezen van drie oorlogen. Dit is iets dat alleen in een socialistisch 
land gedaan kan worden en dit zal steeds meer, in de loop der 
jaren, de practisohe en intellectuele ,SUJperior:iteit v:an de sooialis· 
tisdhe productiewij:ZJe aantonen. 

In een moderne, indust11iële .staat is een hoge pmduotiviteit 
niet ·een kwestie van harder wel'lken en accepteren V!a:n loon· 
stoppen; 1zij hangt af V!an de snelheid waarmee de resultaten van 
het wetenscllappelijk onder:lloek wo11den omgezet in nieuwe 
werktuigen en .tnstrumenten. Het is een kwestie van be,ter en 
sneller en met minder materiaal dingen te maiken. W a:nt het 
zijn niet de landen waar de lonen het laagst zijn, die de laagste 
kosten hebben. Integendeel. E·r is niets w duur als armoede, 
ziekte en onwetendhe~d. 

* 
Om een tecliDiscih zeer ihoog peil te bereiken wordt een veel 

grotere V!oovra:ad van wetenschappelijke werkers en iil!genieurs 
veretst dan ihet kwart .pel'cent van de beroepsbevolking, dat 
Groot-B.dttannië heeft, of zel:fls dan de één pe·rcent in de Ver· 
enigde Staten. Het vereist ook arbetder:s, die in staat zijn de 
toepassingen van de wetensohaiP te waarderen, te gebrutken en 
in te v:oeren op lhun werk. Onder het kap:iJtaltsme wordt de arbei· 
der niet in ,staat 1ge.steld om de wetenscihappelijke basis van zijn 
werik te begrijpen, de beloningen voor de verbeteringen, die hij 
aanbrengt, ,zijn belacihelij!k klein en deze ve:nbeteringen zullen 
voor het grootste deel, aLs ze aangenomen worden, de kans op 
tewerkstelling verminderen. -

In beide opzichten heeft een soctalistiscihe economie een on· 
aanvechtbare voorsprong. Onder het socäal.isme is het voort.gezet 
onderwijs geen mrgvuld~g beschermd privilege Vloor een kleine 
groep; men b~hoeft de studiemogelijklheden voor de kinderen 
van een élite niet ~te verzekeren door goede bijzondere scholen 
met ~tweederangs onderwijs voor de anderen. Tegelijkertijd be· 
schikken de werkers over elke ,gelegenheid om actief deel te 
nemen aan de verbetering van de productie. 

Deze v:oorde1en zijn geen tiheoretisCJhe veronderstellingen; hun 
oogst wo:vdt >1Jhans binnen gehaald :iJn de Sowjet-Unie, waar het 
onderwijsstelsel een ,steeds grotere stroom van wetensc!happelijk 
en techniJsdh opgeleide jonge mannen en vrouwen aflevert. Om· 
dat het tijd 1lmst om lel'a:ren en studenten op te leLden, beginnen 
we pas de laatste paar jaar de rijke oogst te z,ien van het plan 
VJoor hio1ger tedhniscih en wetenschappelijk onderwijs, maar de 
resuLtaten zijn opvaLlend. 

De nevenstaande tabel laat zien hoe de wetenschappelijke en 
teohnisclhe .tnspanning van de Sowjet-Unie de Britse naar ver· 
houding en absoluut acihter zich heeft >gelaten en nu ook naar 
velrihouding die van de Verenigde Staten voorbijstreeft. 



Studenl:Aln in de exacte wetenschappen en technologie met inbegrip Vtu1 
medicijnen en landbouw op instituten van hoger onderwijs. 

Gr. Br. % V. leef- U.S.A. % V., leef- U.S.S.R. % v. leef-
aantal tijdsgroep aantal tijdsgroep aantal tijdsgroep 

1938 28.000 1,0 360.000 3,7 390.000 3,2 
1947 43.000 1,6 650.000 7,4 710.000 4,7 
1952 49.000 1,9 560.000 6,4 960.000 6,0 

Dit feilt woTdrt de Laatste tijd oo!k. in de Ve11entgde Staten op
gemerkt. In Chemical and Engineering News (Chemisch en 
wei1ktuÎig1kundig nieuws) Vïan 22 Juni 1953 Le,zen wij: 

"Sowjet-Rusland is bezig de Verenigde Staten snel in te halen bij 
het opleiden van wetenschappelijke werkers en technici; het aantal 
gediplomeerden dat de Russische technische scholen per jaar af
leveren wordt geschat op 315.000, tegenover een gemiddelde van 25.000 
in de Verenigde Staten. De cijfers die onlangs op een vergadering in 
Washington van het Comité voor Menselijke Hulpbronnen werden 
gegeven, laten 'Zien dat het Rus,sische totaal 400.000 is en dat van · 
de Verenigde Staten 650.000." 

De:zJe cijfens kunnen niet recihtstr:eeks vengeleken worden met 
die VaJn de tabel, omdat daarin ook artsen en ag11onomen zijn 
opgenomen, naast ihet tecihnisoh en weten:scihappelijk onderzoek. 
Welke cijfer1s men eohter ook neemt, het is niettemin dudidelijk 
dat de Sowjet-wetenschél\p in een sneller t,empo groeit. Als er 
geen radicale ver:;mdering in het kapitalistische onderwijsstel
sel plaatsvindt, zal binnen twintig jaar elke vergelijking over
bodig wo.rden. Het practisohe resultaat zal dan zijn niet alleen 
een zeer veel hO!ger materiëel en cuLtureel levenspeil, maar ook 
een onibedreiJg;de hoop op ve11dere vooruitgang. 

* 
En dit ts nog maar ihet · deel Vïan het verihaal, dat in cijfers 

verte1d kan wol'den. Niet alleen in de kwantiteit maar ook in 
de kwaliteit zal de wetenschappelijke mankracht zich doen 
ge1den. Reeds krijgt 6,2 Ofo van de kinderen in de Sowjet
Unie als geheel, en een groter percentage in de steden, hoger 
onderwijs. Dit betekent niet zomaar de drie-jarige algemene 
cursus van de Britse universiteit of het Amerikaanse col
lege, maar een stevige vijf-jarige opleiding, tot het peil van ons 
d.octO:l1aal. In de Sowjet-Unie nemen de universiteiten als zo
danig :sledhts ·een klein 1gedeelte, ongeveer een tiende, van het 
hoger onderwijs voor hun rekening. De rest is meer gespeciali
seerd; e·r zijn medische en landbouwkundtge instituten, poly~ 
technische en werktuigkundige sciholen, zowel a1s toneelse!holen, 
academies voor bee,lJdende kunst en conseTVïa:1nria voor muziek. 
Ze hebben eohter allemaal de:zJel:llde lange o:pleidingstijd en ze 
stellen allemaal dezelfde hoge eisen. 

Hoe i:s het mo,gelijk dat de Sowjet-Unie zo'n grote hoeveelheid 
van versooeiden talent aanwez.Îig vindt, terwijl men ons hier 
vertelt dat wij reeds met een percentage van slechts 3,1 van onze 
jonge maJnnen en 0,6 van onze jon:ge v:r10uwen voor het ho1ger 
olllderwijs on:ze voorraad talent hebben uitgeput? Er zijn twee 
voor de hand Ug1gende verklal'ingen; ten eerste, dat de cijfers in 
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de Sorwjet-Unie praetiscl:t verdubbeld zijn, door vrouwen in de
zel:lide verthouding rtoe te laten als mannen, en ten tw~de, dat 
de rampzalige dienstplicht, die onze jonge studenten van twee· 
van ihun !kostbaarste Jwen in lhun onderwijstijd berooft, niet 
geldt v:oor :studenten op inriclttinJgen van hoigçr· onderwijs daar. 
Het enige Wlat van lhen ~erLall!gd WloDdt ,i;g ihet ~oJ.gen van een 
basis-cursus voor licham.elijke opvoedinJg op de universiteit, en 
rens per jaar een zomerkamp. 

De voo11naamste reden heeft ·ecfuter een diepere ondergrond: 
het is de fundamentele sodalistisc:he overtuigilllg dat alle mannen 
en vrouwen 2louden ~unnen studeren en dat de opbouw van het 
communisme, zoalsStalinheeft .gezegd, vereist, en binnen korte 
tijd vereist, dat iedereen !hoger onderwijs ontvangt. Het is moei· 
lijk te hewij,zren dat mensen niet in staat zijn om rte studeren, 
maar ihet is igemakkelijk om 96% ~an alle jonge mannen en 
VI'louw;en in ons ~n Land bruiten ihet ihoger onderwijs te houden, 
door ihet beperken v;an de faciliteiten en de 1loepass:ing v:an intel· 
l:igentie-tests. In :een :sodalistisdh Land is lhet mogelijk te be· 
wijzen dat tenminste 10% in rstaat zijn om volledig hoger onder
wijs te v;o1gen, alleen maar door hun de :gelegenlheid te geven, 
en daartna hun talenten te rgebru~en bij de orpbouw v:an de 
nieuwe economie. 

De verantwoordelijkheid voor het hoger onderwijs is overge
gaan naar de maatschappij, en zijn succes heeft de theorie van de 
erfelijke geestelij~e minderwaardiJghe-id v;an de massa. der be
'volking, die de ~ondslag v;an ons onderwijsstelsel is, in rook 
doen opgaan. Ik rheb lhet systeem in wer1king !gezien in de So·wjet
Unie, niet alleen in Rusland, maru- in !het eertijds aclhterlijike en 
oiuderdrukte Georgië. De universiteit van Tiflis bv., heeft een 
afdeling voor natuurkunde, die zo goed met .instrumenten is 
uitgerust dat ze de 1a:llgunst v;an de meeste natuurlmn:d:ige a:flde
lingen in de Brit·se univer:sit,eiten zou opweildren, en waar zo 
degelijk en enthousiast colLege wordt .gegeven dat !het ons moeite 
zou kosten iets gelijkwaardigs daar tegenover te :stellen. E·r zijn 
500 mannen en 350 vrouwen, die deze vijfj·ar:ige opleiding in hun 
eigen taal en met Geor:gische studieboeken, volgen. Dit zijn meer 
mannen dan in de Universiteit v;an Londen natuurkunde stude
ren en meer dan vijf keer zorveel V!1oUIWien. Dit alles voor een 
land met E;!en bev:o1kin:g zo klein als die van Wales, die dertig 
jaar geleden voor het merendeel analfabeet was en geen in
dustrie had. 

* 
Waarom ~jn daar zo:veel natuUI'Ikundigen? Hun aran:tal wordt 

nog overtroffen dioor dat v·an de werktuigknndigen, chemici, 
agronomen, artsen - waaraan stuk voor stuk behoefte is, 
waar stuk voor stuk werk op liJgt te wachten bij rde opbouw van 
industrieën en de ontwi:kik.eling v:an de Landbouw van hun land 

In de Sowjet-Unie wordt bewezen dat de wetenschap ihet 
socialisme morgelijk maakt en dat de maatschappij, wanneer zij 
wetenschappelijk onderzoek nodig !heeft en kan toepassen, dit 
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aJJtijd kan krijgen. En deze les geldt niet alleen voor de Sorwjet
Unie. In Ohina, in de Vol:~sdemoc:ootieën, is het van hetzelfde 
laken een pàik. Ik heb im. V estpvem, in een uithoek van Hongarije, 
een univer:siteit gezien, dte zo nieuw is dat de helft van de ge
bouwen nog im. de stellage's staan, waar honderden jonge studen
ten, jongens en meisjes pas bijdeiboer vandaan, dhemie en tech
nologie studeren om hen in staat te stellen de nieuwe smelterijen, 
raffinaderijen en metaalbedrijven te leiden en te verbeteren, die 
overal in het land worden 1gebouwd. 

In ihet socialistische derde deel van de wel'eld is het middel 
ontdekt om de grootste van alLe natuurlijke hulpbronnen, de 
onJbegrensde capaciteit en vindingrijikheid van de menselijke 
geest, t,e ontsluiten en te ontwikkelen. Dit is ihet, wat hun weten
schap en techniek :de leiding begint rte geven in vocgelijki:ng met 
de kapitalistische landen, zoaLs onlangs gebleken is op het gebied 
van de atoomenergie. 

Want het is niet alleen in het onderwijs dat het nieuwe 
karakter van de socialistische wetensdhap naar voren komt, maar 
ook in het wetensc:happelijk onderzoek en ontwtkkeling. Een 
nieuw soort hogere wetenschappelijke organisatie is ontstaan en 
wordt in de practijk getoetst. Het is een krachtige ent op een 
oude stam - de academies van wetenschap, die wer:den opge
richt in de eerste ,golf van bungerlijk enthousiasme voor de 
wetensdihap in de zeventiende en achttiende eeuw en die sinds
dien waren a:tlgezakt tot zeoc ee11biedwaardige maar vol.!komen 
ondoelmattge sociëteiten van lge,1ee:rden. Zij zijn nu tot nieuw 
leven gewekt doordat zij voor het ,eerst sinds 'twee\honderd jaar 
iets belangrijks en practisch te doen kregen. De Academie van 
de Sorwjet-Unie is de erf,~name van de oude Academie van 
Peter de G:vote, en het zou zijn hart @Oed :doen als hij haar nu 
zag. Zij is een nauwverbonden ;groep van instituten geworden, 
die in Moskou en Leningrad is 1geconcent:merd, maar die ihet 
gehele 1a~nd bestrijkt en 32.000 wetensdhappelijke werlke,rs in 
haar dienst iheeft. Zij wordt op haar beurt 1geruggesteund dooi!." 
de kleinere aCiademies van de twaalf republieken van de Unie 
en dooT het werk van meer gespecialiseerde aCiademies voor 
agronomie en 'geneeskundll!. 

Deze academies ihebben samen tot taak de hasis-wètenschap 
van de Unie te verzo:vgen, en ze zijn door de vele mstituten, 
die onder de departementen vallen, 'Verbonden met de industriële 
en 'agraris~he inspanning v:an ihet ,land. Ze zijn ook V1erantwoor
delijtk V1oor de opletding na !het doctoil:1aal examen. 

* 
lik ihad iets van het werk van de academiJSche instituten in het 

verleden ~gezien; in feite lhad ik het werk van sommige daàrvan 
meer dan twintig jawr gevolgd, maar bij mijn laatste bezoek was 
ik verrast door de snelle vooruitgang in omvang en kwaliteit 
van de laatste paar j1aar. Wat ,ik daar heb gee;ien is wetenschap
pelijk onderzoek, dat op een wijze wordt gev:oerd zoals alle 
goede wetenschappelijke werkers het graag :zJouden zien, zonder 



op de lw.sten te letten en tegelijikertijd zonder de behoefte aan 
opvallende extrav;agantie. Veel belangrijker is het tot stand 
brengen v;an een goed evenwicht tussen het individuele initiati~ 
en de. individuele ve11beel:ding en het planmati1g werken· van de 
groep. De verslagen van de academie van wetensclhap in de op' 
vol,gende vijfjarenpLannen tonen aan hoe de praet1oohe waarde' 
ring voor het vermogen van de wetenschap el!k jaar is toe
genomen. 

In het laatste ver:slag tkar~teriseert de President van de 
Academie, prof. Nesmejanow, :de strategie van de wetensch:ap
peHjke VJooruitgang in een sodalistiscihe maatschappij, met de 
voLgende woo11den: 

"Ten eerste is het onze taak, een zeer grote verbetering aan te 
brengen in de kwaliteit van het werk van onze wetenschappelijke 
instituten en werkers, en de productiviteit van hun werk te ver. 
hogen. Elke wetenschappelijke staf moot zich richten op het oplossen 
van de voornaamste problemen van de wetenschap en hij moet deze 
voornaamste problemen nauwkeurig en precies definiëren. Door de 
wetenschap op elke wijze dichter bij de practijk van de opbouw van 
het communisme, bij de industrie en de productie te brengen, door de 
ervaring van de industrie en van de vernieuwingsmetboden in de 
productie te absovberen, moeten wij de belangrijkste theoretische 
vvaagstukken van de wetenschap oplossen." 

In het p11ogmm, dat hij uiteeil!Zet, wordt de nadruk gelegd op 
middelen waarmee de we,tensohap ,geestdodend wer!k Vian de 
arbe1ders kan verminderen door automatisering en telemecha
nioa, door het ~gebruik van rvadioteahniek, met inbegrip van 
ultrakorte golf en andere electreînische toepassingen. Tegelijker
tijd is er volledig begrip voor de noodzaak om krachtig vooruit 
te .gaan op het gebied van veeLbelovende groeivLak<I{)en van de 
wetenschap, zoals lhet onde!rzoek naar de oox:sprong van de aarde 
en van het leven, dat niet als een academiscihe spo,I't wo11dt be
schouwd maar als een middel om de hulpbronnen van onze pla
neet te vinden en toe te passen. 

Onder deze hulpbronnen !bevindt zich, naast de .steenkool, de 
petroleUJm en de waterkradht, de enoogie van de ,atoomkern, die 
Ne1smejanow beschrijft als een "gelbied van krachtiJge groei in 
de wetenschap en de technieiK". Het.staat vast, dat de atoom
eneDgie in de Sowjet-Unie niet alleen wmdt ,gebruikt voor het 
opwekiken van kracht, maar voor chemische verande,ringen op 
een gecoördineerde wijze, die niet belemmerd wordt door be· 
perkingen opgelegd door part,iculiere ondernemingen. Het is dit 
verschijnsel, dat de producenten van atoomwapens met leede 
ogen zien . 
. Het Hd van het Congres, Co1e, liet dit in een andere rede 

duidelijk blijken, toen hij zei: · 
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"Volgens mijn redenering zou er niets ergers voor ons natloruile 
prestige kunnen gebeuren dan een aankondiging door het Kremlin, 
dat de Sowjets, atoomkracht voor vreedzame doeleinden hadden ont. 
wikkeld en dat zij. bereid waren deze ontwikkeling met hun vrienden 
en bondgenoten te delen. 

Een dergelijke actie van het Kremlin zou de wortels zelf van de 
eenheid van de vrije wereld aantasten." 



Hoe droevig het ook is om te ontdekken dat de eenheid van 
de vrije wereld berust op tzo'n onzekere grondsla1g, de gedacihte, 
dat zelfs de Amer:jkjanen eindelijk !beseffen dat men iets beters 
met de atoombom kan doen dan ;de wereld verwoesten, is toch 
geruststellend. Naarmate deze kennis tot meer mensen door
dliingt, moet zij steeds groter en dringender eisen .in het leven 
roepen om de wetenschap overal van de dienst aan de oorlog af 
te wenden naar die van de vrede. 

J. D. BERNAL. 

("Masses and Mainstream", Mei '54) 

LENIN MOCHT WEER OPSTAAN 

Û Broeders, als ik wil verkonden Lenin's lof, 
Moest alles ik eerst worden wat hij schiep, de stof 
Die hij doorpeilde in 't volk van zijn geboortegrond. 
In reuzenletters moest ik doen mijn woorden kond 
Om 't w:ezen van die reus aan u te delen mee; 
De stem der winden vangen, 't rhythme van de zee, 
Te zingen de evening der mensheid, in opstand'ge vorm, 
Naar nieuwe bloei gericht en met haar drift en storm. 
Om Lenin's lof te konden moet ik dringen döör 
In diepe krate'r van de tijd; u houden vöör 
Het kiemen van de dageraad, - der waarheid glans, 
De wereld als een stortvloed overstromend thans 
En die een giststof is die 't al omwoelt, het zaad 
V:an OI12le hoop, dat onderaards zijn wegen gaat. 
0 Waarheid, der opstandigen onfeUbaar kruit! 
Hier treden meesters der realiteit vooruit 
Die schonken ons het schijnsel van 't uitbarstend volk, 
Oneind'ge keten van ideeën, menl'entolk 
En symphonie van al wat schittert en wat groeit. 
Wanneer de mens in ~s levens enghelid ligt gelboeid, 
Voelt rijzen hij in zich een zon! en jeugdig- fors 
Rukt af de boeien en doorboort de schors 
Der oude wereld, die de mens als waar verkoopt. 
Dan komen de bevrijders, door hem stil verhoopt, 
Die als een vuurpijl hunne wijsheid werpen hoog 
Naar 't schuwe firmament, waar in een wijde boog 
Het heden in de brede stroom der toekomst mondt: 
Bev.rijders, die 't heelal doorschouwden en zijn grond, 
Bevrijders, die beschreven zijner wetten Rijk, 
Bevrijders, die van donkre tijden ruimden 't slijk; 
Die honger leden, d'hel trotseerden, te verstaan 
Hoe mensenmaatschappijen worden en ve~gaan; 
Zij grepen iedre kanS als een komeet maar weer 
En zeiden tot de werkel"S: "Wol"dt j·e eigen heer; 
J,e kunt je lot veroov'ren door de eigen daad, 
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De honing uit de knoppen, geur van de dageraad. 
Die mannen zijn de gidsen, de voorbeeldenrij; 
Voor u arbeidden zij, voor u ontdekten zij 
De ruimste panorama's die de mens ooit zag, 
Bereidden ieder wezen op de grote dag 
Waarop de proletariër de leiding grijpt. 
Bij hun bezielend lied is 't volksgeloof gerijpt; 
In d'harten zaaiden zij hun toekomstvizioen, 
Hun handen hebben alle klaarte ontluiken doen; 
Vergoten bloed in onze aderen herleeft 
En dierbaarder zijn zij voor ons dan al wat leeft: 
Marx, Engels, Lenin en Stalin-de macht'ge klank 
Van deze namen is onsterf'Iijk :zJee-gezang; 
Zijklinken steeds waar massa's in bew~ing zijn 
En galmen in de kinkhoorn van het volksgedein. 

L enin mocht weder opstaan, zien de nieuwe tijd 
En zijn ideeën .groeiend welig wijd en zijd 
In zware korenaar, die als een goudklomp bonkt, 
In wassend mensgeluk, de motor die steeds ronkt 
In bouwers - toren, als een zonnebloem van staal. 
De radio wedijvert met de nachtegaal, 
Bezingt mysteries· van het zaad, der Lente wet; 
Het akkerland heeft; grootse feesten ingezet, 
Waarbij men hoort geneurie uit der ploegers keel, 
En die bezielde bomen, als de minnestreel 
Bespelend van hun takken 't ruisend instrument. 
Want alles zingt: van de aarde tot de sterrentent 
Is 't al een heldendicht, dat, duizendmaal herhaald, 
De zingende natuur aan 't mensgeslacht verhaalt. 
0 Wonder, nu is simple, doodgewone taal 
't Eenvoudig woord - als bladen van de bloemen kaal, 
Door windzucht meegevoerd en neergesmakt op 't land, 
Opeens geworden voor de mens een vaderland: 
De kracht die zijns dromen voedt, de spiegel, waar 
Men ziet zichzelf in kleuren uit een wondre maar, 
Waarbij de mens van d'hemel rooft het levend licht. 
Lenin heeft woordenreeksen als muziek gedicht, 
Merkwaardig als een toverdrank, die de ochtend wekt. 
Geen woorden als het riet dat babblend de oever dekt, 
Maar arbeidstuig, maar handen die uitstrooien 't zaad, 
Houthakkers aan de stam des tijds. Uit •t woord ontstaat 
De helderheid van 't jonge sap: 't geluk op aard'. 
Die woorden als een vloed met donder gaan gepaard, 
De toekomst bergend in des stuifmeels vreemde loop; 
Want zij bevatten zoveel menselijke hoop, 
Dat zij de weergalm zijn van wat het mensdom dacht, 
De liefde die ons vordren doet door hare macht. 

CH.DOBZWSKI 

(Uit "Les lettres françaises", 28 Jan. 1954, eerste deel van een gro. 
ter gedicht, met toestemming van de schrijver vertaald door E. van 
Bergen.) 



Charles de Coster en de volksepiek 
. (Bij de 75ste sterfdatum van de schrijver) 

Charles de Costet is in 1827 te München geboren waar zijn 
vader intendant was van de pauselijke nuntius aldaar, de Bel· 
gische graaf Mercy d'Argenteau. Dat deze nuntius, zoals men wel 
beweert, de werkelijke vader van De Coster is geweest, schijnt 
een verzonnen verhaal; blijkbaar was het voor sommige lieden 
een pijnlijk vraagstuk, hoe het mogelijk is, dat een kind van 
Waals en vooral van aristocratisch bloed zich tot een zo Vlaams 
en volksepisch gericht kunstenaar kon ontplooien. Deze "spron
gen" komen in de geschiedenis nu een keer voor, in beide rich
tingen, en hebben niets met erfelijkheid, maar des te meer met 
de sociale ervaringen van de persoon in kwestie te maken. Mercy 
d'Argenteau heeft in elk geval peet gestaan voor de jonge Char
les en ook in de eerste jaren voor zijn opleiding gezorgd. In 1833 
keerde de intendant De Coster met zijn gezin naar Brussel terug, 
waar Charles na op het Collège St. Michel te hebben gestudeerd, 
werk vond op een bankkantoor. Hij was echter gelukkiger, toen 
hij met behulp ·van vrienden naar de universiteit kon gaan en de 
zakenwereld eens en voor altijd de rug toedraaien. In 1885 zei hij 
de universiteit als candidaat in de letteren vaarwel. 

Deze candidaat is dan als mens en artiest in feite al gevormd. 
Begaafd en overgevoelig, daarbij van een romantisch voorkomen, 
heeft hij als student een roerig contact met jonge intellectuelen, 
schilders, publicisten, acteurs. Zij vergaderden, disputeerden, 
verluchtten elkaars werk, en beoefenden in het nog vrij provin
ciale, maar genoegelijke Brussel de clubgezelligheid. In het 
blaadje van deze groep, 'Les Joyeux' (De Blijhartigen), dat maat 
in één exemplaar verscheen, vindt men van De Coster gedichten 
en verhalen in verzen, waaruit een veelzijdige romantische be
lezenheid spreekt. Het Belgisch-nationale karakter, dat zich na 
de scheiding van Nederland (1830) in cultureel opzicht min of 
meer kunstmatig begon te uiten, leeft ook bij De Coster; het mist 
echter van het begin af aan elk opgelegd chauvinisme. 

De invloeden, die De Coster als jong kunstenaar onderging, 
.kristalliseerden zich van lieverlede uit tot een democratisch-cri
tische instelling ten aanzien van leven en maatschappij. België, 
waar de monarchie gaarne liberale allures aannam, was een tijd
lang een asyl voor allerlei politieke emigranten, o.w. Karl Marx; 
in Brussel circuleerden de vooruitstrevendste denkbeelden van 
de eeuw. Daarbij moeten wij wel in het oog houden, dat Charles 
de Coster, ofschoon geen socialist, leefde in de maatschappelijke 
tegenstrijdigheden van dit kleine land, dat lange tijd als een mo
del van kapitalistisch beheer gold. Dat wil zeggen, dat hij betrok
ken werd in een dagelijkse emancipatiestrijd, die - omdat de 
Belgische arbeidersbeweging er in haar kinderschoenen wandel
de- in de eerste plaats gevoerd werd door de jong-liberalen, 
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democratische journalisten en kunstenaars, die de hebzucht, de 
huichelarij, de cultuurverachting van hun omgeving tot doelwit 
kozen van hun spot. Zij mochten, als de 'Joyeux', iets van de 
bohème in 'Zich hebben, het waren geen zwetsers, zoals de bohé
miens, die juist in De Coster's tijd in alle cultuurcentra van 
Europa opduiken, miskende genieën, bijproducten van de burger
lijke beschaving, die tegen de burgerij in opstand komen. De Cos
ter en zijn vrienden waren mannen van werkelijk talent, die dat 
ook van zichzelf wisten, en er de overtuiging op na hielden, dat . 
er aan de samenleving veel ontbrak, waar men tegen te velde 
trekken moest; dat kunstenaars in de strijd voor bevrijding van 
arbeid en intellect een hoge taak hadden. Voor ettelijken van 
hen viel. die strijd samen met politieke activiteit; hun verering 
voor tijdgenoten als George Sand, Eugène Sue en Victor Hugo 
bewijst het. Deze drie genoemden waren ook voor De Coster 
gidsen, waaraan hij voor zijn maatschappelijke denkbeelden veel 
ontleende. George Sand predikte, behalve de rechten van de 
vrouw, ook die van de "werkman", zoals men toentertijd placht 
te zeggen; Sue trad op zijn sentimentele en filantropische manier 
voor de verdrukten in het krijt, terwijl Hugo (die zelf lang als 
balling in Brussel moest leven) groots en monumentaal, maar 
,ook onwerkelijk-romantisch, lauwerkransen vlocht om de hoof
den van de barricadenstrijders van 1830. 

Het is kenschetsend voor de jonge Brusselse intellectuelen, 
waartoe De Coster behoorde, dat zij hun ongetwijfeld sympa
thieke opvattingen over het volk voor een aanzienlijk deel weer 
ontleenden aan de sympathieën van anderen, d.w.z. langs de weg 
van lectuur en van de parlementaire strijd. Dat geeft aan 
deze volksliefde een zeker abstract karakter; het is geen reaJ.i&. 
tische instelling op de arbeider als mens en als klassevertegen
woordiger, berustend op bewuste sociale inzichten. Die volks
liefde was daarom niet minder echt, en hier zij de opmerking 
ingevlochten, dat Charles de Coster, voor zover hij in aanraking 
kwam met Brusselse arbeiders, slechts werd versterkt in zijn 
overtui,ging, dat George Sand - zoals sommigen beweerden - de 
werkman niet idealiseerde, maar hem wel degelijk in zijn 
wezenstrekken weergaf. Die mening vinden wij o.a. in een van 
de brieven aan Elisa (Spruijt), de jonge vrouw, met wie Carles 
de Coster tussen 1851 en 1858 nauw verbonden was. 

Hij schrijft daar: 
"Als men nog warmte, jeugdgevoel, geestdrift en kracht wil vin

den, dan is het bij de mannen die de arbeiderskiel dragen en eelt in 
hun handen hebben. Onder het burgermansgewaad slaat het hart 
minder snel, en het lijkt wel, of in een bepaald wereldje alle vrouwen ' 
dode poppen zijn en alle mannen labbekakken." 

Hier is De Coster reeds een schrede verder dan het abstract 
liberalisme van de kring, waarvan hij deel uitmaakte; maar zo
dra De Coster, die behalve een helder intellect ook een uitermate 
kwetsbare en gevoelige inborst bezat, tot het bewustzijn kwam, 
dat de Belgen zich nu wel tot zelfstandige natie hadden gegroe
peerd, maar dat de Belgische massa in dit nieuwe vaderland een 
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hondenleven leidde, moest hij zijn persoon, zijn kunstenaarscha,p 
op een of andere manier confronteren met het "volk". Toen er 
in 1861 een golf van stakingen door industrieel België ging en de 
fabrikantenklasse de ruwste represailles nam tegen de arbeiders, 
stond De Coster met hart en ziel achter de verdrukten. Maar zich 
vereenzelvigen met de zaak van het proletariaat kon hij niet. 
Hij kwam in opstand tegen het onrecht, dat men medemensen 
aandeed. Het inzicht, dat dit onrecht voortvloeide uit het econo
misch stelsel van België, was voor hem en zijn vriendenkring 
niet weggelegd; zij voelden zich gekrenkt door de uitwassen van 
het kapitalisme, waartegen zij dan ook in de eerste plaat~ hun 
pijlen richtten. Zij vallen het versagen van de burgerlijke maat
schappij aan, niet haar grondslagen. In hetzelfde verband dient 
men de priesterhaat te verklaren, die zich van velen hunner 
meester maakte en ook bij De Coster zulke felle vormen aan
nam; zagen zij niet voor hun ogen, dat de kerk gemene zaak 
maakte met al wat hebzuchtig en corrupt was? Wij hebben hier 
bij Charles de Coster te doeD met een van die historische "tekort-. 
komingen", welke kenmerkend zijn voor een hele periode van de 
XIXe eeuw, toen: vele gevoelige en radicale kunstenaars tot op 
zekere hoogte, maar in veelal abstracte of individualistische ter~ 
men, de critische waarheden uitspraken, die de arbeidersklasse 
op een an4er sociaal vlak en in de termen van maatschappelijke 
bevrijding tot acties begon te brengen, zonder dat die kunste
naars en die massa in de practijk van de strijd contact met elkaar 
kregen. Maar het bestaan en de strijd van deze massa beïnvloed
de niettemin een Charles Dickens in Engeland, een Heinrich 
Heine, di~ om zijn strijdbaarheid Duitsland moest verlaten, een 
George Sand en Victor Hugo, en een generatie later Multatuli in 
Nederland, zodat zij een critisch-democratisch type konden ont
wikkelen, dat voor het proces van de bewustwording en het vrij.,. 
~eidsstreven van grote mensengroepen in een bepaald tijdsge
wricht een bizondere betekenis kreeg. 

Bij Charles de Coster neemt die vorm van vooruitstrevendheid 
hoedanigheden aan, die uiteraard worden bepaald door het Bel
gisch milieu. Gegeven de ontplooiing van de productiekrachten 
in het kapitalistische België met zijn fabelachtig hoge techniek, 
gegeven het daaruit voortvloeiend lijden en onrecht van een nog 
onmondig proletariaat, gegeven voorts de jeugdige Belgische na
tionaliteit, die practisch pas van de 30-er jaren dateerde, en wier 
bewuste vertegenwoordigers zich een culturele en artistieke tra
ditie moesten scheppen, zo niet forceren, die hen uit de schreeu
wende lelijkheid van het heden naar de verheerlijking van het 
nationale verleden dreef, moest De Coster's anti-burgerlijke op
positie, zijn haat tegen misère en mensenleed, zijn hunkering 
naar een sterk, gezond en bezielend volksleven, zijn besef dat de 
werkelijke menselijkheid nog slechts is te vinden bij het volk,· 
hem wel de weg opdrijven naar een historisch gekleurd en 
tegelijk maatschappelijk gericht patriotisme. 

Het is bekend, dat Charles de Coster tot aan zijn eenzame en 
te vroege dood in 1879 te lijden heeft gehad onder aanvallen van 
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zwaarmoedigheid en nerveuze instortingen, die zijn vrienden niet 
recht wisten te verklaren en die zij ofwel toeschreven aan zijn 
grillige, soms wat excentrieke geaardheid, ofwel aan een zuiver 
fysieke, slepende kwaal. Zijn afschuw voor de werkelijkheid, die 
hem dikwijls bij de mensen vandaan dreef, heeft m.i. een even 
aanwijsbare oorzaak als het feit, dat hij uren lang door de musea 
van Brussel kon zwerven, om daar te verzinken in de aanblik 
van de Vlaamse primitieven, van oude historieprenten en schil· 
derwerken, die de Grote Opstand der 16-eeuwse, toen nog ver· 
enigde Nederlanden tegen de Spaanse monarchie uitbeeldden. 
Dit is meer dan louter geschiedkundige belangstelling; het is het 
smachten naar zichtbare vormen van een nationaal ideaal, die 
door De Coster's Belgische omgeving niet werden geboden! Zo 
komt het dan, dat hij meer en meer onder de bekoring raakt van 
wat hem in dat verleden wezenlijk en wenselijk dunkt voor het 
Belgische volk van zijn tijd. Het "volk", dat het' verleden een· 
maal tot een hoogtepunt van heldendom verhief, speelt hierbij 
de rol van strijder en dulder; het heeft de kracht, de geestdrift, 
de vindingrijkheid en de levenswarmte, die het in staat stelden 
tot een grootscheeps verzet tegen zijn onderdrukkers, - dezelfde 
kwaliteiten, die De Coster ook dan nog vindt bij de "mannen in 
de arbeidski el". 

Men stelle zich verder voor ogen, welke invloeden de jonge De 
Coster al in zijn studietijd doordrongen: daar was vooral de ro
mantiek, die hij uit de lectuur der Duitse schrijvers had leren 
kennen; zij vond voor hem haar hoogste uitdrukking in de hui· 
veringwekkende en soms satirische fantasterijen van E. T. A. 
Hoffmann, en zij was voorafgegaan door het humanistisch pathos 
van Friedriclh Schiller, die aan zijn misère was ontsnapt door ihet 
stellen van een bovenwerkelijk ideaal. En vergeten wij vooral 
niet, dat De Coster's hart van bewondering klopte voor oud· 
Franse meesters als Rabelais en Montaigne, die hun tijdgenoten 
en de kwalen van hun tijd de spiegel voorhielden van een levens· 
opvatting, waarin verbeeldingskracht en helder denken, heidense 
zinnenvreugde en moraliteit waren versmolten tot een optimis· 
tische aanvaarding van het bestaan. Herinneren wij ons ook De 
Coster's verrukking om de macht en het meesterschap, waarmee 
zij de Franse taal- waarin ook De Coster moest schrijven -tot 
het waardig uitdrukkingsmiddel van hun levenswijsheid verhie
ven. Daar kwam dan een verwant bewustzijn voor de maat· 
schappe~ke critiek bij, die Molière in zijn ~galerij van belache· 
lijke, doortrapte en soms ook opofferende types der XVII-eeuwse 
Franse samenleving had geleverd, nu eens tragisch, vaker met 
de fijnste ironie van de comedie; een wereldverbeteraar in grote, 
realistische stijl. Die grote stijl vond De Coster ook terug bij 
Shakespeare, wiens koningen, helden en boosdoeners voor hem 
tot zinnebeelden werden van Deugd en Ondeugd, even volledig, 
levensecht en geniaal in hun menselijkheid getroffen als de 
volksnarren met hun bijtende spot en hun vermogen, de lach· 
lustige bijval te wekken van hen, die boven angstige preutsheid, 
boven de strenge levensontkenning van de puritein vasthouden 
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t aan de opvatting van het leven als een zonnige, uit tegenstrijdig-
heden geboren rijkdom. 

r Het is niet voor het eerst in de geschiedenis van de menselijke 
~ cultuur, dat kunstenaars van het zwaarmoedige type als De Cos-
1 ter juist zulke idealen hooghouden, waarbij de mens in zijn ster-
l ke, triomfantelijke zijden verheerlijkt wordt. En daar komt dan 

in het geval van Charles de Coster nog een belangrijke trek bij, 
die als het ware de "plebejische" aanvulling vormt vanl de ver· 
heven denkbeelden - dat is de liefde voor de volksverbeelding, 
de volkshumor, de legende en de kwinkslag, zoals die in monde
ling overgeleverde sagen en zegswijzen, spreekwoorden en 
sprookjes, alsook uit.de volksboeken van Reinaart, Malegys, de 
Vier Heemskinderen etc. tot hem spraken. Hadden de door De 
Coster vereerde kunstenaars der renaissance ook niet dit volks
element betrokken in hun levenskring, hadden zij - evenals 
trouwens bepaalde stromingen in de romantiek - het boertige 
en potsierlijke, de simpele volkswijsheid en -waarheid niet op 
hoog artistiek peil geheven? De Coster wilde hetzelfde doen. En 
dat betekent tenslotte, dat Charles de Coster's democratisme al 
vroegtijdig doordrongen werd met wat er aan uiterlijk bonte, en 
diep ondér het oppervlak gewortelde volkspoëzie in België, in
zonderheid in Vlaanderenland, aanwezig was. Het betekent, dat 
hij het volk ook als schepper, als kroniekschrijver van zijn eigen 
lachen en schreien heeft ontdekt. 

Hiermee zijn enkele van de belangrijkste wezenstrekken aan
geduid, waaruit de volksepiek van Charles de Coster zich voedde. 
Zij gaven zin en vorm aan zijn rusteloze fantasie en aan zijn 
heimwee naar het machtig verleden, dat zoveel meer een éénheid 
leek dan het hem omringende heden; zij maakten hem bij uitstek 
bekwaam, aan zijn voorstellingen van dat verleden en zijn ro
mantisch-sociaal begrip voor het "volk", geprojecteerd op de 
XVIe eeuw, een unieke vorm te geven - diepzinniger niet alleen 
dan alle Belgisch-"nationale'1 literatuur, die er sinds 1830 aan de 
zijne was voorafgegaan, maar waarachtiger en duurzamer -: De 
U i 1 en spiegel, het heldendicht van de vrije Nederlanden 
onder eh boven de Moerdijk. 

Gebruikmakend van alle historische bronnen, waarover hij in 
zijn tijd beschikte, verloor De Coster zich, bij het volhardend en 
langzaam werken aan dit volksepos, niet in historische haarklo
verijen. Hem zweefde een held voor ogen, die hij oorspronkelijk 
als echte potsenmaker en nar had willen uitbeelden, maar deze 
held veranderde, naarmate het werk opschoot, zelf van karak
ter. In het eerste deel is Thyl de onbekommerde, uitgelaten 
dwaas, boordevol met vitaliteit en dolle streken, die zijn offers 
links en rechts zonder veel overleg uitkiest, die echter ook de 
vreugden van de vrouwenliefde en het genot van een vette tafel 
van harte weet te waarderen ... en daarbij blijkt, een voortreffe
lijk zoon te zijn van zijn rechtschapen vader Claes en zijn een
voudige, eerlijke moeder Soetkin. Maar de wilde toon van Thyl's 
wederwaardigheden wordt, naarmate hij de werkelijkheid van 
het bestaan leert kennen, allengs ernstiger: hij realiseert, in 
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wat voor land en tijd hij leeft, hij merkt dat hij met duizend 
anderen onderdaan en eigendom is van de heerser in Spanje, die 
zijn macht met wrede hand in stand houdt en die .......,. als de Her
vorming op Nederlandse bodem vaste voet vat en onder het 
volk vooral massale aanhang vindt- met, de gruwelen der in
quisitie tegen hen woedt. Thyl's eigen vader wordt op de brand
stapel vermooro. En nu krijgen de zwervende avonturen van de 
jonge zotskap een heel ander aanzicht: met de as van zijn vader 
in een zakje op de borst trekt hij er op uit, om de verklikker van 
zijn vader op te sporen. 

Humor en folklore in het eerste deel, in het tweede deel reeds 
de revolte der Nederlanden tegen Spanje om gewetensvrijheid 
en politieke zelfstandigheid! Terwijl Thyl schijnbaar op zoek 
naar de moordenaar van zijn vader rondzwerft, wordt hij tegelijk 
de zoeker naar de nationale krachten, die de Opstand dragen. Hij 
vindt een onafscheidelijke makker in zijn reisgezel Lamme Goed, 
zak, zachte t!'oost en toekomstverwachting in de lie{de van zijn 
jeugdvriendin Nele, met wie hem een onuitputtelijke genegen
heid verbindt. Daarbij maken wij kennis met het volk der Neder
landen: in de XVIe eeuw, zoals het op zijn klein strookje grond 
voor een zo ontzaglijke doelstelling strijdt: met de handwerkers, 
boeren en schippers, met de illegale drukkers van de Neder
landse bijbel en het pamflet, met de mannen die in het geheim 
de wapens voor de volksopstand smeden. 

Tegenover hen staan de edelen, die aanvankelijk tot gangma
kers van de nationale Opstand voorbestemd schenen, toen zij 
zich de bedelnap omhingen. Maar de adel schrikt terug voor da
den, nadat de koning twee hunner, Egmont en Hoorne, die op het 
"erewoord" van hun koninklijke meester gerekend hadden, te 
Brussel terecht laat stellen. Afgezien van enkele roemrijke uit
zonderingen, kruipt de adel weer önder het kruis. Het feodalisme 
heeft zijn tijd gehad. Het volk! krijgt de hele last van de s'trijd 
en de verantwoordelijkheid te dragen en voert die strijd ook
ondanks spionnen, zevenstuiversmannen, lafaards en provoca
teurs. 

Willem de Zwijger, prins van Oranje, stelt zich aan het hoofd 
van de rebellen. De Coster schildert hem als type van de onzelf
zuchtige, nooit versagende aanvoerder, ongetwijfeld al te fraai, 
zoals het onderzoek van latere historici (Kuttner b.v.) heeft aan
getoond. Overal organiseert Thyl nu de opstandelingen, die zijn 
signaal "het kraaien van de haan", weten te verstaan. En zoals hij 
tenslotte de moordenaar van zijn vader vindt, en met ziele
vreugde de martelingen van Claes op hem wreekt, zo wreekt ook 
het simpele volk der Nederlanden de offers van tyrannie en in, 
quisitie, door de Spanjaarden nederlaag op nederlaag toe te bren
gen. Het slaat niet wreed en met wellust toe, zoals de vijanden, 
maar snel en rechtvaardig. En de uitkomst van die strijd is de 
overwinning, die in het vierde en vijfde deel van De Coster's 
roman wordt bezongen: de vrijheid is een onschatbaar goed; zij 
verleent oo~ degenen, die voor haar vallen, de onsterfelijkheid. 

Zo groeit onder De Coster's handen in moeizaam zoeken en 
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noeste arbeid uit het oude volksboek van Thyl Uilenspiegel een 
nieuw boek: de roman van een legendarische held, die tegelijker
tijd zinnebeeld is. En dat geschiedt niet op het welbekende ro
mantische vlak van de traditionele en chauvinistische Belgische 
historieroman. Veelmeer slaagt Charles de Coster er in, een eigen 
onvervreemdbare vorm te vinden, die men misschien visionair 
realisme zou moeten noemen. Het komt hier niet op de term aan; 
maar er is in De Coster's "Uilenspiegel" een zo oorspronkelijk, 
herscheppend meesterschap, een bezieling bereikt, zoals De Cos
ter die voor noch na deze roman weer zou bereiken. Nooit weer 
vindt hij zulk een uitdrukking en vorm voor zijn revolutionnair 
gevoel, en het stormachtig verloop der handeling weerspiegelt 
zich getrouw in de beeldende kracht, waarmee hij haar aan het 
licht brengt: reëel en concreet naar de inhoud, tegelijkertijd voor
gedragen met dichterlijke spanning, tragisch, komisch, satirisch, 
heldhaftig, mensen en gebeurtenissen omspelend met de verbeel
dingskracht van een kunstenaar, die de vuurdoop van zijn strijd
baar volk in de XVIe eeuw midden in het kapitalistische België 
van 300 jaar later als een groots voorbeeld voor de ogen der tijd
genoten laat herleven. 

* 
Het boek was een kaakslag in het gezicht der reactie, toen het 

in 1865 verscheen - groot-nationaal en anti-papistisch, en nog 
eens extra duidelijk in het striemend voorwoord van de Uil, dat 
hij er aan toevoegde elli waarin de zatte bourgeoisie om de oren 
wordt geslagen. Het had geen succes. Het was de vreselijke 
teleurstelling van De Coster's leven: hij heeft aan deze misken
ning geleden tot aan zijn dood. 

Maar het boek beleefde zijn wederopstanding. Juist in onze 
dagen, nu het heldendom van de gewone mensen in hun strijd 
voor vrijheid en rechtvaardigheid nieuwe gestalte kreeg, staat 
Charles de Coster ~de aan de spits van de moderne schrijvers, 
die voor deze waarheid streden en leefden. Zijn boek heeft sinds 
de laatste kwarteeuw aan weerklank gewonnen; men leest het 
in het Westen en het Oosten van Europa, in de taiga van Siberië 
en de jonge democratieën van Azië. Het maakt zijn reis om de 
wereld en overal heen, waar de mensen het oude juk van feodale 
en nationale slavernij, van onwetenheid en geestelijke dwang 
van de schouders schudden. Want in Uilenspiegel leeft, zoals 
Romain Rolland eens schreef, het geweten van het volk. En waar 
thans een menigte van volkeren zich verheffen uit het duister en 
hun socialistische wedergeboorte beleven, daar verheft ook dit 
geweten zijn machtige stem en helpt de maatschappelijke leu
gens vernietigen, waarmee de oude machten van zelfzucht en 
imperialisme het tevergeefs hebben geprobeerd te verstikken. 

THEUN DE VRIES. 
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DE PAPOEA 
onder koloniaal bestuur 

Als de Tweede Kamer straks- vóór de zomervacantie--de 
beg1:1oting voor Nieuw-Guinea over 1954 .zal afdoen, dan zal 
tevens ihet ve~slag van de Parlementaire Missie, die in Augustus 
van het vorige jaar lhet eiland lheeft bezocht, ter bespreking 
staan. De Missie bestond uit twee K.V.P.-ers (de Graaf en Ruijs 
de Beerenbrouck), twee P.v.d.A.-ers (de Kadt en de Dreu), de 
A.R. Algra, de V.V.D.-er Cm-nelissen, de K.N.P.-er Lemaire en 
de C.H. van de W et•ei1in:g, die tevens VioorZiitter van de Missie was. 

Een pikante bijzon!deriheid van de reis was, dat Den Haag er 
op uit schijnt te zijn om de Mi:ssie zo weinig mogelijk ter wille 
te zijn. Ln haar verslag klaagde zij er over, dat de Nederlandse 
vertegenwoordigers op Nieuw-Guin:ea 

"zo slecht op de hoogte waren van de reis, het doel en de samenstelling 
van de Missie" 

en dat de diplomatieke posten langs de route 
"eerst een of twee dagen voor aankomst summier (uiterst beknopt, F. S.) 

waren ingelicht door Den Haag." 

"Den Haag" was hier het departement van min. Luns. 

* 
De P·arlementaire Missie heeft een koloniale zending vervuld. 

Naar haar woo1:1den is zij naar Nieuw-Guinea gega.an om te z!ien 
hoe de 700.000 Papoea's, die in het Nededandse deel wonen, 
"besc:haa:lid" worden en de "vrijheid" leren. Niet lang na de reis 
legde he't lid van de Missie, de K.V.P.-er de Graaf, de camou
flage-jas af met de woorden: 

"Is het dus zo, dat Nederland slechts tot taak heeft om de Papoea's zo 
snel mogelijk zelfstandig te maken om van hen af te geraken? Ik meen dat 
dit wel wat te veel gevraagd is van Nederland ... Ik meen dat Nederlaná 
in Nieuw-Guinea ook eigen belangen en belangen van Nederlanders mag 
dienen." 

r: 
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En hiermede zijn we waar we wezen moeten: bij de imperia· m 
listische belangen van de NederLandse koloniale bou11geoisie. Bij d4 
de Nederlandse Nieuw-Guinea Petroleum Maatschappij, de Hol· v; 
lan:dse Beton Maatscihaprpij, Weriklspoor, de N.V. Sentanie Han· ot 
delmaatschappij en .ander toekomstig "particulier initiatief" met or 
het oog orp het ;goud, steen- en bruinkool, nikikel, cobalt, chroom 
en ijzer alsmede fosfaat- en kalkJgesteenten, waarvan het verslag 
sleehts even gewaagt. De kolonia,le. onde,rnemers ge>ven er de, 
voor1keur aan, dat veel in het publiek wo1t1dt gescihre>ven en ge-
sproken orver "het belang van de Papoea" in plaats van over sf 
hun belangen. Over ura11:ium zweeg het ve•rslag in alle talen, of· di 
scihoon dr J. C. Noodander in het orgaan van "Nederlands M 
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Nieuw-Guinea", 'gegeven de .geolo1gische gesteldheid van de 
bodem, de aanweziigheid van uranium niet onwaarschijnlijk 
acihtte. 

* 
Tot de Nieuw-Guinea..,reizigers behoo11den ook twee P.v.d.A.

Kamerleden. Het bethoeft hier niet ,he11haald te woerden, dat de 
na-oorlog1se Indonesië-poliMek van de P.v.d.A.-leiding een vul
bloed k!olonia:le is geweest. Haar deelname aan de twee politiële 
actie8 was ingegeven door de koloniale wens om de Nederlandse 
millia11den in I,ndonesië te beschermen. En zolang zij meende, 
dat de politieke situatie daar - in de eeiiste plaats door vervol
gim:g en onderdrukking van de P.K.I. en andere oTganisaties van 
de arbetders en boeren van het Volksfmnt - -v~oocr deze bescihecr
ming voLdoende waarboDgen bood, berpleHte zij overdracht van 
Nieuw Guinea aan Indonestië. In de ijskast-periode - in 1951 -
vel'k!laarde de Kadt in de Tweede Kamer, da:t :hoewel het niet 
mogelijk was op dit 01genblik de souve,reiniteit van Nieuw
Guinea aan Indonesië oveT te dragen, de P.v.d.A. toch in die 
richting zou blijven stuwen. In 1952 zei F. Goedhart tegenover de 
pers in Meda:n ll!01g, dat in Nederland "the man in tihe stree,t" 
geen enkel belang heeft bij Nieuw-Guinea. Maar in December 
1953, bij de begroting van OvenZJeese Rij,ksdelen, riep dezelfde in 
de Tweede Kame'r utt: 

"Het zou in alle opzichten onverantwoordelijk zijn thans de een of andere 
vorm van overdracht van Nieuw-Guinea aan Indonesië te bepleiten. Van 
ons behoeft men dit in elk geval niet te verwachten." 

(Handelingen Tweede Kamer, pag. 434) 

Min. Kernkamp sproing er boven op. Zijn erkentelijkheid be
tuigend voor het ~gewijzi_g;de standpunt van de P.v.d.A.-f:ractie, 
vervolgde hij: 

"Temeer waardeer ik deze verklaring, omdat de geachte afgevaardigde 
zich realiseert, dat dit thans vrijwel algemeen ingenomen standpunt van 
Nederland belangrijke financiële offers zal vragen en zeker voorlopig 
vraagt . . . Het is een gelukkige omstandigheid, dat een groeiende belang
stelling voor het particuliere initiatief mag worden geconstateerd en ik houd 
er mij van overtuigd, dat deze mede gunstig zal worden beïnvloed door de 
verklaring van de geachte afgevaardigde." 

Het koloniale kiapitaal sprak openlijk, via de mond van zijn 
minister, zijn dankbaarheid uit. Het verbazingwekkende feit 
deed zich daarna in de E,erste Kamer voor, dat het P.v.d.A.-lid 
van de Missie, de Dreu, hardnekkig ontkende dat de P.v.d.A. 
ooit voor 10verdraaht van Nieuw-Guinea aan Indonesië ~ou zijn 
opgekomen. Hij rzeide: 

"Ik voor mij persoonlijk zou daar nimmer mee accoord zijn gegaan, aan
gezien ik de eis van Indonesië beschouw als een min of meer imperialistisch 
streven, zoals dit meer bij jonge Staten voorkomt." 

Waar ,een vertetgenwoordiger van een ouge imrperiaHstische 
staat rde zaa:k ~o op z'n roorp zet, baa11de ihe,t geen verwonderong 
dat dezelfde iheer in een persconferentie na de terugkeer van de 
Missie plechtig verklaarde: 



"In Sorong (olie-centrum, F. S.) wonen ook Papoea's :.n een prefab-woning 
en hebben een ijskast ... " 

Het z.al wel zo zijn, dat de heer de Dreu de ij.sgekoe1de kolo
niale knollen van de N.N.G.P.M. voor anti-koloniale cit•roenen 
aan de leden van zijn partij wH doorveii'kopen. Maar zal !hij ook 
veii'tellen, dat het olie-centrum de entgestreek in Nieuw-Guinea 
is, waar een vakbeweging i•s verlboden? 

* 
Het Nederlandse koloniale bestuur wil de Papoea's voor de 

v;o~gende objecten recruteren: o<ver'iheidsbedrijrven, bosexplo~ta
tie, projecten vuor mechanische rijstbouw en v;oor cacao-, copra
en sago-winning, oHewinn:in;g en mijnbouw. Het eerste object 
v10oral !heeft na de oorlog de Stads-Papoea doen ontstaan. In 
Hollaudia - de hoofdstad - wonen er al ruim 2000. Over ihen 
heeft een sociaal-rgeograaf een rapport samengesteld, waarvan 
ook in het verslag van de M,issie enkele g·egevens werden Oipge
nomen. Het betreft hier Papoea's, die zelfstandig wonen in wat 
men noemt de Westeirse samenleving en daarin door hun wert 
zijn opgenomen. Dit "zelf.standiJge wonen" komt ihie11op neer: 

"Wanneer men de golfplaten barakken en de krotten van rondhout, ver· 
roest ijzer en ander afvalmateriaal ziet, komt men tot de overtuiging, dat 
hier alle factoren aanwezig zijn, die tot slumvorming (het laagst bereikbare 
op het gebied van achterbuurten, F. S.) leiden. In het bijzonder te Hollan· 
dia-Haven is deze tendens tot verpaupering zeker aanwezig. Uitbreiding 
van de achterbuurten waarin de Stads-Papoea's op-elkaar-gepakt wonen, ~ 
slechts een kwesti·e van tijd." 

De Papoea is :gedoemd tot een ghetto-<bestaan. Van ,;blanke" 
zijde wil men, dat de Papoea's zich vestigen in bepaalde wijken 
op en1ge ,afstand van de .stad, terwijl van Papoea-zijde wordt 
gezegd, dat 

"die Papoea's, die ongeveer op hetzelfde peil staan als de Europeanen, 
toegestaan moet worden ook op dezelfde wijze als de Europeanen te wonen; 
men dient geen apart·e wijken voor hen te bouwen." 

We zijn dus al zover met de Luns'e "trap van ontwikkeling 
voor de . Papoea's", dat de blanke heer.ser er wel voor zorgt dat 
a:an de kolJOniale deugd van discriminatie geen a:fibreuk wordt 
gedaan. 

Niet minder schreeuwend ldiscriominerend i:s ihet verschil in 
loon, dat aa:n de Papoea en niet-Papoea Wio11dt utthe,taald, ze•lfs 
als de Papoea-arbeider door ervaTting be1ter en meer presteert. 
Om te zwij1gen van ,gelijk loon bij gelijke opleiding en ,gelijke 
prestatie. De al genoemde .sociaal..,geo1graaf rapporteerde met 
bet.rekking tot de Stads-Papoea's: 
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"Een andere factor die verpaupering van deze groep in de hand werkt, 
is het wel zeer lage loonpeil. Voor de meeste Sta-ds-Papoea's blijkt het ge
middelde maandloon beneden de 100 gulden te liggen. De enkele hogere 
lonen, die door meer ontwikkelde Papoea's worden verdiend, wegen niet op 
tegen de minimale lonen van de massa, die met koelie-arbeid slechts een ge· 
ring inkomen kan verdienen. En degenen die bijverdienen zijn er over het 
algemeen niet veel beter aan toe; ja, vaak is een eigen tuin de enige uit· 
komst om de noodzakelijke dagelijkse voeding enigszins aan te vullen." 
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De gevoLgen zijn uiteraard cata:strrofaal omdat door deze ktolo
n]ale uitbuittng.slonen de voeding :geheel onv10ldoentde is. De 
voedsel~deskundtge Dr Luyken heeft een berekening v,an de 
voedingswaarde gemaakt en hij kwam tot de conclusie: "Over de 
gehele lijn blijkt er dan een telmrt te zijn". Ge:ûnnen met meer 
dan twee kinderen kunnen van het inkomen - loon plus bij
vel'diensten - niet ronchlmmen, lis de al,gemene vaststelling. 

* 
Om een ridee te geven van de hetekeniJs van het Papoealoon 

willen we een vergelijiking_ ~m~en met de lonen, die de niet
autochthone arbeiders verdtenen, bv. Indische Neder land ers. 
Echter ook deze hogere lonen zijn vol:gen:s een rapport van het 
Christelijk Werknemersverbond van Nieuw-Guinea laag verge
leken bij de uitgaven. 

Tussen twee haakjes: de Katlholieke Anbetdersvereniging, die 
in tegenstelling tot ihet Cihriste:lijk Verbond :géén Papoea's als lid 
aanneemt, staat op het s1tandpunt dat de autochthoon en de niet
autochthoon verschillende Lonen moeten velr'dilenen, omdat "hert 
voedselpakiket van beide bevolkingsgroepen niet hetzelfde is". 
A11i<ilit, het "rloon" van de Papoea stelt hem z,e<lfs niet in staat 
ooit aan ~een ander pakket te beginnen ... 

Welnu, volgens het rapport van het Christelijk Verbond is het 
gemiddelde loon van de niet-autochtlhone arbe,iJders f 208.
bruto of f 185.- netto per maand, te:rwijl de uit:g:aven f 223.83 
bedragen, niet mede,gerekend allerlei "Luxe" als de a;anschaffing 
van kleine, eenvoudige meubels, gereedschappen, verjaars
cadeautjes, enz. enz. De uitgaven slaan op ongehuwde arbeiders; 
een gehuwde zou met vrouw en ikin:deren van ihetze,lfde da,gloon 
moeten zien ,rond te ikomen. Bij ziekte (opname in het horspitaal) 
wordt het z.gn. menagegeld niet uitbetaald. Het ~aprpo!rt ve11meldt 
ve11der, dat er zo goed al:s geen wet1gev;ing bestaat op het gebied 
van ongevallen, ziek>tergeld, dokte~shulp of zie~enihuisverpleging. 

"Dit heeft niet alleen een gevoel van onzekerhéid bij de werknemers ten
gevolge, maar ook een reeks van schrijnende gevallen van gebrek en ver
kommering." 

Op de uitgavenpost van f 223.83 staat voor eten genoteerd 
f 110.-, te weten voor t:wee rijstmaaltijden per dag, met inbe
grip van het ontbijt, d.i. één lborHetje plus een k10pje koffie, maar 
geen fruit. Vandaar dat er 25 :gulden eXJtm wordt uitgegeven 
Voor ext~a...;voeding, !hetgeen. o.m. weer tengevol,ge heeft dat 
velen rvan dez.e arbeiders zicih 1geen kleding en schoeisel aan
schaffen en ,zich in de harakiken hepe:t1ken tot ihet d~agen van 
een onderbmekje. De :prijrzen decr:- levensmiJddelen zijn schrik
barend ihoo;g. Een ei ikost 75 'cent, een hlilkje meLk (zonder suiker) 
90 cent, een kia:m. bananen gemiddeLd f 1.25, een flesje bier 80 cent 
en een pakje Van Nelle's shag met papier f 1.87. 

Tot deze ong~huwde Indische N ederl:a.:ndse ax;beideli's hehoten 
de ongeveer 1000 D.E.T.A.-jon:~ns (door de Dienst Economische 
en Technisdhe Aangelegenheden aangetrokken). Als gevoLg van 
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de latge lonen en andere door de NederLandse autoriteiten niet d' 
nagekomen beloften, werd de Parlementaire Missie toen zij deze v~ 
arbeiders in hun verblijven te Hollandia opeioclht, ontvangen met h 
"opschriften en ande:nszins". De Missie ,stelt verdrietig vast, dat 

"door velen van deze mensen een destructieve en opstandig~ levenshouding 
is aangenomen." 

Al met al, deze nie,t~autocfu:tone arbeiders komen er dus niet of 
ternauwernood. Plaatst men naast deze "heV"oo:nreahten" de 
Papoea~arbeiders, dan komt de ib.oog geroemde zol.lg voor 'hen 
neer op een wegzutgen uit zijn tdor'p of gemeensethap om over
geleverd te wor1den aan de afschuwelijkste armoede in afzon
derlijke wijken, di:e - verstoken als ze zijn v;an de meest elemen
t,aire hygiënische voorzienin!gen - b110edplaatsen voor tal van 
vreselijke zieMen zijn. 

De d:rieduJbbe.~e ondel'betaling v;an de Papoea-koelie viert 
overal in Nieuw-Guinea ihootgtij, maar de Missie concludeerde, 
dat dit vraagstuk nog "geen feitelijk probleem" is. Daarenboven 
wil ze uitbreiding van het al bestaande sy,steem om een deel van 
het loon in goederen, a1s voedingsmiddelen en geb:ruiksgoede
ren, te verstrekken. 

Nieuw-Guinea als het koloniale paradijs: de Papoea in zijn 
pref111b-woning zittend voor zijn ijskast, gevuLd met de heerlijkste 
lekkernijen ... 

* 
De Parlementaire Missie gaf geen gegewns over de lonen, die 

de contract-koelies in de olie-industrie vendienen. Tot op het 
o.genblik V"an haar bezoek waren ongeveer 8400 Papoea's gere
-cruteerd uit hun gemeenschappen om gedurende een jaar in 
Joondienst te staan. Overwogen wordt om dtt contract te ver· 
lengen tot 1 Yz j:aar. Ofschoon het koloniale bestuur er op uit is 
om de ondernemingen ruimschoots te voorzien van goedkope 
.contract-J.melies, woLrdt niettemin .gevreesd, dat 

"een te lange duur van het contract het gevaar in zich bergt dat de arbei· 
ders te zeer vervreemden van hun oorspronkelijke milieu." 

De oude angst voor de ;groei van het bewustzijn der koelie· 
arbetde:r:s. Daarom moeten zij na enige tijd weer terug naar hun 
oude gemeenschap. Maar koLoniale ondernemingen zijn ,gulzig. 
Vandaar dat volgens het versLag "van andere zijde" de \'Daag 
werd gesteLd: 

"of men moet blijven vasthouden aan het uitg:mgspunt, dat elke autoch· 
thone gemeenschap moet - en met kans op succes kan - worden beschermd. 
Een andere oplossing voor het probleem zou kunnen zijn, dat gehuwden 
met hun gezinnen zich blijvend in de plaats, waar zij werken, vestigen." 

Het ontw11ichtingsproces van de dorrpsgem.eenscihap met haar 
Locale •economie is overigens al geruime .tijd aan de gang. Aan 
het Mappi-gebied bv. (Merauke) wo:r:dt jaarlijks 240 man ont
trokken, ofschoon naar ihet oo11deel van ~sommige ambtenaren dit 
hoogstens 150 man zou motgen zijn, wil de ,gemeenschap in stand 
kunnen blijven. 
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Waar het naar to~gaat hlijikt uit de mededelinig in het ver,sLag 
dat men lhet n~et uitgesloten adht, dat over enige jaren een aantal 
van 16.000 tot 20.000 in loondienst zijnde ,wbeidskraohten zal zijn 
bereikt. Dat is een kleine 30 procent van alle werkbare mannen, 
indien men er van uitgaat dat er 65.000 werkbare mannen zijn 
onder de 350.000 mensen, die onder bestuur zijn gebracihrt. 

• 
Eémnaal in het ve,rslag blijkt dat de P~apoea-koelie niet a11es 

over :zich iheen laat 1gaan. In een woedende nota deelt een Neder
landse kolonist mede, dat de 

"koelies . . . verhoging van loon van 3 tot 4 gulden voor een halve dag 
werken (van half acht tot half één) vroegen en, zo hier geen gevolg aan zou 
worden gegeven, zouden ze weg blijven." 

Inmenging '\nan iboven af, ihad tot ge'voLg ... 
"dat de koelies wèl binnenkwamen, doch van lieverlede werd de opkomst 

steeds geringer. Eind Juni, na de betaling, kwamen ookJ de vrouwen, die 
nodig zijn, vooral voor de pluk van boontjes en licht onderhoudswerk, ook 
niet meer binnen. Het gevolg hiervan is: dure plukkosten en vervuilde tui
nen, bovendien is een halve H.A. boontjes en een halve H.A. katjang-pand
jang vervuild en voortijdig afgeledd. Voor mij is dat vanzelfsprekend een 
zeer grote schade. Dit is allemaal het gevolg van de rood-witte propaganda 
in de kampongs - een gevolg van de radio's in die kampongs, welke voor
namelijk worden afgesteld op Indonesië. Wat de lonen betreft: deze zijn 
veel te hoog in vergelijking met de arbeidsprestaties, doch deze lonen zijn 
indertijd zo vastgesteld door het B.B .... ZEd. (min. Kernkamp, F. S.) vroeg 
mij: hoe de! Papoea is als koelie. Mijn/antwoord was: "Ze kunnen goed 
psalmen galmen, bedonderen iedereen tot zelfs hun soortgenoten toe, zijn 
stinkend-lui en grote dieven." 

Ziehier de koloniaLe mentaLiteit ten voeten uit v1an de kolonist 
tegenover de zich te weer stellende Papoea's. Het iko,}oniale 
stelsel heeft ,geïmportee11de kolonisten nodig. Het is niet toe
vallig, dat in Nieuw-Guinea vele :g11otere lm1onisten in het voo·r
malige Nededands-Indië al grote bedrijven hebhen 'gehad. Zij 
kennen het klappen van de koloniale zweep. Zerstig tot tachtig 
koelies wertken al op menig l:andbouwhedrijf. De ontwikkeling 
tot plantage is er al. Het p:ri01b1eem '\noor ihet koloniale .gouverne
ment is echter ihet aantal berschikba11e ,arbeidskrachten. In tegen
stelling hv. to,t Java is Nieuw-Guinea dun bevolkt, te11wijl de 
oliewinning en de mijnbouw voorrang !hebben hij de "vemef
fing" van de Papoea tot koe1ie. Maar juist daarom laat het .zich 
aanzien, dat de 1gehele autoohtih.o:n:e bevolking, mannen, vrouwen 
en kinderen, op den duur tot een geoamoufleeroe slave11nij ZlOU 

vervallen, ware hetniet dat de vrijheidsbeweging in geheel Azië, 
en in het bijzonder in het nabije Indonesië, ook de Papoea niet 
oillberoerd laat. 

* 
, Inmiddels past de kolonist een hruta1e grondroof toe. Vooral 
daarom :gmeit onder de P~apoea's een diepe haat ·tegen hem. In 
nota's en moties i:s !het de Parlementaire Missie rgeZ"ergd: "Wij 
level)l tlhans als mensen, die geen enkel reciht meeit' hebben". 
Namens de Papoea~bevolking rond Manokwari werd ,geschreven: 
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"De autochthone bewoners te Manokwari en omgeving worden steeds 
meer verdrukt omdat zij haast geen plaats meer hebben. Alles is in handen 
van de kolonisten. Een gang van zaken die ons ontstemt is deze dat de 
kolonist eerst grond vraagt aan de autochthone bewoner door hem op een 
lieve en kameraadschappelijke manier te paaien, totdat de grond die bij 
bedoelt met vastgestelde grenzen in zijn handen is, echter op den duur, wordt 
de grenspaal verplaatst om de plek die al: in zijn handen is weer uit te 
breiden. Wanneer die plek al in zijn handen is, dan mag n~emand wie dan 
ook meer de grens van zijn erf overschrijden, omdat degene die daar over· 
heen komt misschien de bedoeling heeft om te stelen. Na daar enige jaren 
te hebben gewoond verkoopt hij vervolgens die plek plus zijn huis aan een 
andere kolonist tegen zeer hoge prijs en vervolgens verhuist hij weer op zoek 
naar een andere piek om daar een huis en een tuin opnieuw op te zetten. Dit 
is handeldrijven met grond die het eigendom der autochthone inwoners is." 

Ook in rhet Ho11andia-,gebied wovdt door de Papoea bitte'r ge· 
klaagd over "de Usten, welke door een ieder die van buiten komt 
aangewend wovden, om zichzelf te bevoordelen in de vo,rm van 
het roven v:an g111ond en het verthande1en op de zwarte mal1kt van 
die g11ond". Zo morgelijk nog sterker dan e1de>rrs >ter wereld zijn de 
gemeensdhappen der aUJtoethtrhonen onverbrekelijk met hun 
gmnd en 1gmndigebied verbonden. Het beschikkingsredht op de 
gerond is de basis v~an de :geihele soci:a1e structuur van de groep 
en in deze sfeer is de enige voorwaarde aanwezig voor de econo· 
mische zeke:nheid van het individu. V:an ambtelijke zijde wordt 
evenwel toegegeven: 

"De in Nieuw-Guinea thans geldende agrarische wetgeving houdt nu ech· 
ter met het ... beschikkingsrecht der autochthone bevolking geen rekening." 

Nota bene, de:ze wetgeving dateert nog van vóór 1870 uit het 
voormalLge Nederlands-Indië en was toen uiteraard ook bedoeld 
om de plantage-lhouders :gl10nd :te bezomgen ten koste van de 
inlheemsen. De Papoea !heeft al erva11en dat ihet gouvernement de 
kolonist bevoordeelt en 'in thet .gelijk stelt. In het verslag wmdt 
dit bevestiigd met de wooDden dat er bestuursambtenaren zijn, 
die ,ldeze bevoLkingsrechten behandelen als overdreven preten
ties" (aanspraken, F. S.). 

Maar ook constateerde men, dat 
"in sommige streken (echter), zoals te Hollandia, waar de druk van de 

West,erse nederzetting groot is, verzet tegen de toenemende penetratie (bin· 
nendringing, F. S.) ontstaat." 

En verder: 

"Momenteel hebben conflicten over deze materie, wegens de losse structuur 
van de Papoea-maatschappij, slechts gering algemeen politiek effect; deze 
conflicten kunnen echter op den duur, wanneer een zeker nationaal bewust· 
zijn zal zijn ontwaakt, een nadelige politieke factor worden in de verhou· 
ding tussen bevolking en beherende Mogendheid." 

Het ko1onia1e bestuur kan moeilijk in de huidige situatie de 
oude Indische grondrege1ing wilLen handhaven, dus acht het het 
nodig, dat het beschilkkingsredht wettelijk wo,rdt erkend. Maar 
- en zielhier de koloniale acihtel'deur -
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"Indien het evenwel in het algemeen belang of in het belang van de eco· 
nomische ontwikkeling van Nieuw-Guinea noodzakelijk wordt geacht om 
tegen. de wil der rechthebbenden te beschikken over gronden, behorende tot 
de inheemse rechtsgemeimschappen, kunnen. zij worden verplicht de daaruit 
voortvloeiende inperking van hun rechten te gedogen ... " 
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Het is duidelijk, dat de gapoea~gemeensdhap iedere keer aan 
het koitste einde zou tmkiken. Dat blijkt nu al, omdat van de
zeHde arrnJbtelijke zijde de Missie te verstaan is gegeven, dat aan 
de autocihtihone bevolking 11ondrom Hollandia, bij ,gebruikmaking 
van zuLk een wetgevmg de "duldplioht" :zJou wm1den opgelegd. 

Maar ook omdat men de ALgemene Domeinverklaring voor 
de Buitengewesten van 1875 wil hanidrhaven. 

"om te kunnen ~eraken tot een reservering van niemandsland tegen occu
patie (bezetting, F. S.) door autochthonen, zulks in het belang van de Wes
terse economische ontwikkeling." 

De Parlementaire Missie zelf concludeert vanzelfsprekend ten 
gunste van de werkelijke occupanten. Natuurlijk is zij voor
standster van die nieuwe wet met een brede achterdeur, omdat 
anders "de economisdhe ontwi:kkeling V'an Nieuw-Guinea wordt 
geremd." Maar de Papoea's, die hun jacht-, landbouw- en vis
gronden worden ontnomen, dient men te verhuizen naar andere 
streken, al wordt er 1z:alv;end aan toegevoe,gd, dat die streken dan 
"gecultiveerd" moeten woTden. · 

* 
Een koloniale grap bij dit alles is dat er nog gesproken wordt 

van "adviesraden", die de organen zouden moeten zijn, waarin 
de Papoea's hun politieke wensen(!) tot uitdrukking kunnen 
brengen. De enige ~adviesraad, die een beetje werkt, is de Kan
kain Kankam Biaik:, op het eiland Biak dus, het oudste door de 
Nederlanide~rs bewerkte Nieuw-Guinea'se ,gebied en waar thans 
de mwine is gevestigd. Maar ook van deze "raad" kreeg de 
Missie de tndruk, dat zij "nog onvoldoende in het volksleven ge
worteLd is". De Papoea heeft het al dootr. Deze adviesraad wordt 
via get1rapte verkie,z,]ngen samengesteld. 

Een ander Vloorbeeld is de advie1smad ~te Merauke. Deze is wel 
benoemd, doch ... nog nimmer tezamen ~gekomen. Er werkt wel 
een ondera:fideling.saJdviesraad, nl. die van Mimika, echter: 

"De Mimika-raad is geen raad van vertegenwoordigers van het volk, doch 
een door de resident benoemde en door hem voorgezeten raad, waarin amb
tenaren van bestuur, onderwijs en volksgezondheid, alsmede de pastoors 
zitting hebben." 

Als de Parlementaire Missie in ha,ar conclusies zelf vaststelt, 
dat 

"niet alleen de geest van de bestuursvoering, maar ook de opbuuw van 
het bestuursapparaat te veel ingesteld is op toestanden in het vroegere 
Nederlands-Indie" 

dan doet zij :dit, én omdat de ouderwetse ko,loniale ve>rhoudingen 
in een moderner kleed ge,stoken moeten worden én om het 
sprookje van de Nederlandse overheersing terwille van de 
Papoea's niet te veel geweld aan te doen. Doch de onvervalste,' 
ouderwetse koloniale sfeer is volledig aanwezig, getuige nog 
deze uitlating van bepaalde zijde: 

" ... dat men het zeer gevaarlijk achtte om reeds thans personen als leden 
van een adviesraad aan te wijzen. De bevolking is daar nog lang niet rijp 
genoeg voor ... " 
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De P.apoea is echter al :zo "rijp", dat hij niet het gewiLlige 
koloniale offer blijkt te zijn, waarvoor men deze "man uit het 
stenen tijdperk" had aange~ien. Hij is intelligent, stelt zijn eisen 
en VlOert acties tegen de meedo1genloze koloniale uitbuiting. In 
de ,gevangenissen van Nieuw-Guinea zitten Papoea's, die ver
oordeeld werden voo;r de .,misdaad", die in elk bezet en onder· 
drukt land zo welig tiert: strijd voor nationaLe vrijheLd, door de 
tijdelijke :gezagsdratgers betiteLd als "misdaad .tegen de veiligheid 
van de staat". 

Nieuw-Guinea is een geroofde steen uit tde ,go:vdel v:an smaragd 
aan de evenaar, maar dief én eigenaar zijn ibekend. De steen zal 
zijn plaats he.I1rorijgen in de golDdel om als juweel te se1hitteren. 

FRED SCHOONENBERG. 

DUC D'ALF DE VOGELAAR 
De vogel wordt gelokt, gefluit, 
Des vangers pijp geeft zoet geluid, 
Totdat hij 't dierken heeft in 't net, 
't Welk hij dan naar zijn handen zet 
En brengt hem alzulk bedwang, 
Dat 't pijpen moet naar zijnen zang! 

Duc d' Alf, die ouden snoden gast, 
Fluit mede nu zeer zoet alvast, 
Opdat hij 't land zo inne slikt, 
Het volk mocht krijgen in zijn strik: 
Maar, vrienden, 't is een lichte vlieg, 
Zie toe, dat hij u niet bedrieg! 

Komt nestelt hem de broek eens op 
En smijt hem ook vrij op de kop, 
Sla dat het pijpt en kirt en jankt, 
Zijn staart als een hondrekel hangt! 
Strijdt vroom voor uwe goede zaak, 
Maakt dat hij uit het land geraak! 

Veel liever stelt hem alles bij ~ 
En gordt het zwaard aan uwe zij; 
Slaat vrij, 't is nu de rechte tijd, 
Dat gij u maakt den bloedhond kwijt! 
Houdt goede wacht, vertrouwt hem niet, 
Hij zoekt niet meer als uw verdriet! 

{Uit: "Revolutionnaire liederen uit Nederlands 
verleden", Dr P. van Noorden.) 
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Groeiende tegenstellingen 
tussen Engeland en Amerika 

"Kunnen wij Churchill vertrouwen? Dan zeg ik 
neen! Maar als wij de vraag stellen: zullen belangrijke 
delen van de Brits.e bourgeoisie en vooral van de Britse 
arbeidersklasse, in de vakbeweging en de Labour-party 
zich in deze richting verder bewegen, dan zeg ik: Ja!" 
P AUL DE GROOT in zijn rede op de zitting van het 
Partijbestuur der C.P.N. op 22/23 Mei 1953. 

Op 8 Juni j.l. vond een opmerkelijke gebeurtenis in Londen 
p1aats. De "Unie v·an Eingels .spreikenden" hield een diner ter 
ere v:an de lOe herdenking :dex invasie op 6 Juni 1944. De hertog 
van Edinburgh, echtgenoot van Engelands lmnin:gin, presideerde. 
Ohurchill en de Amerikaanse N.A.V.O.-bevelJhebber Gruentiher 
vo~Iïden er het woord. Nadat de .Aimerikaanse generaal, get.rouw 
aan de doeleinden en geest Vïan zijn opdradhtgervers in Washing
ton ihet verbod van de atoomwapens, ja, zelfs een verklaring 
over het niet gebruiken van deze wapens ·aJlgewezen en de ge
bruÎlkelijke scheldkanonnade tegen de Sowjet-Unie gehouden 
had, sprak de Engelse minister~president o.m. de volgende 
woorden: 

"Het is de plicht en ook het belang van de Communistische en 
de vrije wereLd dat zij in vrede samen leven en onvermoeid er 
naar streven hun geschillen uit de weg· te ruimen of deze zidh 
te doen ov:erleven. De mensheid staat vandaag bij zijn meest 
noodlottige mijlpaal. Aan de ene kant opent de wetenschap een 
aigr10nd van onbegrensde zelfvernietiging. Aan de andere kant 
biedt zij een vis~oen van overvloed en gemak •zoals de massa's 
van geen enkel ras ooit hebben gekend of waarvan zij ooit maar 
hebben gedroomd. Wij in het Westen weten wat wij zouden 
willen kiezen ... wij moeten nimmer het belang uit het oog ver
liezen van een vreedzame en vriendschappelijke regeling van 
onze geschillen met Rusland." 

Dat zijn sdhone woorden. Gespmken door een man die zicll 
tijdens zijn meer dan zest~g jaren van politieke activiteit in het 
belang v:an !het Engelse imperialisme, zoals bekend, nimmer dom 
wélke v11oe.ger uitgesp11oiken woorden dan ook heeft laten weer
houden van diametraal tegengestelde daden. Maar, zoals Paul de 
Groot het in zijn ihiel'boven aangehaald citaat heeft aangegeven, 
de wereLdpolitiek, de ontw.ikk.eling der geschiedenis mag niet 
slechts beoordeeLd worden naar hetgeen èèn impedalistisdh 
politicus .zegt; zij vraagt een beoo~deling op grond van de objec
tieve situatie op thet moment dat die woorden werden gespro
ken. Voldoen wij hieraan, dan bevrijden wij ons van de dikwijls 
weemde smaak die de kironkelwegen der impevialistische taal
tuin bij. ons achter laten. 
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... 

Dan zien wij ook de achtergrond van die andere verklaring 
van Ohurahill, op 30 April j.l. voor de conservatieve Primrose
Society uitgesproken, en die in de gehele wereld zo bijzonder de 
aandacht troik: 

"Wij moeten met Rusland betrekkingen tot stand brengen die 
het Russische votk en de Sowjet-regering er, in weerwil van alle 
verdeeldheid en gevaren en te:genstellingen, Vian zullen overtui
gen dat wij hun vrede, geluik en steeds toenemende V'oorspoed en 
levensverrijking in hun machtige land toewensen, en dat wij 
verlangen hen een fiere en schitterende rol te zien spelen in de 
leiding der mensheid." 

* 
Om te beginnen waren er de vrijwel unanieme instemmende 

commentaren van de Engelse pers, met de Yorkshire Post als 
duidelijkste, die verklaarde dat deze door Churchill aangegeven 
politiek "de enig mogelijke politiek" voor Engeland is. 

De enig mogelijke politiek voor Engel,and ... Inderdaad, wat 
wil de Engelse bouPgeoisie anders doen in het licht van de 
huidige wereLdsituatie? De Engelse economie staat evenals die 
der andere kapitalistische landen in Europa en Amerika, voor 
het bankroet van de illusie dat door het voLgen van de Ameri
kaanse agressieve politiek de problemen van de Britse economie, 
onder andere tot uitdrukking komend in de moeilijkheden op ihet 
gebied van de handels- en bet,a:lingsbalans zouden kunnen wor
den opgelost. 

De Engelse uitvoer da1alde in 1953, ondanks alle noodspil.'ongen 
der regering-Churchill, met een bedrag van 384 milHoen gulden, 
nadat de uitvoer van het gehele Sterling-gebied, uitgedrukt in 
percentage van de totale kapitalistische werelduitvoer, was ge
daald van 25 in 1951 tot 23 in 1952. In het bijzonder daalde in 
1952 de uitvoer van het Sterling-gebied naar het dollar-gebied 
met 17 Ofo, oftewel met een bedmg van 8,5 milliard gulden. Zulks 
nadat Wallstreet zich in de jaren 1949, 1950 en 1951 ruimschoots 
van gmndstoffen uit het Sterling-gebied had voorzien en de 
hoop had gewekt hie,rmede in versterkte mate te zullen voort
gaan. Wat deden de Amer~kaanse imperialisten echter? Zij 
kochten op deze wijze grote hoervee11heden grondstoffen op en 
legden voorraden aan, waarmee :zij de prijzen in 1952/1953 be
gonnen omlaag te jagen. De prijzen van ,tin en rubber daalden 
in 1953 met maar liefst 25 Ofo en dit zijn de twee grondstoffen die 
de Britse kolonialisten hoofdzakelijk aan dollar:s moeten helpen. 
De dollar-inkomsten van de tin en rubber producerende Ster
ling-landen daalden in 1953 dan ook met 10 Ofo. Tegelijkertijd 
dringt Wallstreet in verscherpte mate door op de traditionele 
Britse rna11kten en in het Britse imperium, daa~bij volgens goed
imperialistisohe wijze, niet temgschrik:kend voor zware dum
ping als dat nuttiJg lijkt. Hierbij .geV'oegd de enorm toegenomen 
Westduitse en Japanse concurrentie op de Britse afzet-markten 
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in Eu·ropa, Zuid-Amerika en Azië, zag de Britse economie zich 
voor enkele dwingende conclusies ,geplaatst. 

* 
De eerste was, zoals de conservatieve Daily Express het 

uitdrukte, "niet langer tijd verkwisten met het kla,gen over de 
hoge tarieven der U.S.A. en ophouden het hoofd te stoten te,gen 
een muur die sterk en onove11komelijk is; inplaats daarvan het 
bouwen van een eigen 'muur van hoge rechten rondom de mark
ten van het imperium." 

Dat proces is inderda~ad ingezet en bovendien tracht Engeland 
door het heropenen van o.a. eigen lm,toen-, graan- en koperbeur
zen de Ämerikaanse monopolie-positie op !het punt der grond
stoffenprijsvaststelling te doorbreken. 

De Conferentie in Sydney door de ministers van financiën van 
het Britse imperium gedurende Januari j.l. geihouden, zei het 
duidelijk in ihaar slotcommuniqué: "De allereerste taak van alle 
landen in het sterling.,gelbied is in het komende jaar het verhogen 
van hun inkomsten door intensieve pogingen op het geihele 
tmein der uüvcoer ... We kunnen ons niet veroorloven ooik maar 
één markt te verwaarlozen en we moeten onze uitvoer ontwik
kelen waar we kunnen." 

Waar we kunnen . . . Daa.r doemt de tweede conclusie op, in 
alle toonaarden door de Britse pers ,getrokken: "Eén nieuwjaars
parool der Engelse zakenlieden luidt kennelijk: Uitbreiding 
van de handel met het Oosten," zo vatte het persbureau Reuter 
deze bij de aanvang van 1954 samen. En het Bevan-blad Tribune 
merkte op: "De Oost-West-handel, waardevol voor ons program 
voor ,ona:fihankelijkiheid en van levensbelang v:oor onze hoop op 
volledige we·I1rogelegenrheid, mag niet in ,gevaar wonden gelbracht 
door politieke hysterie." De conservatieve Daily Mail meende 
dat als de plannen van de Sydney-Conferentie "met kracht wor
den doorgezet en de Oost-West-handel wordt uitgebreid, wij op 
grotere economische en politieke staibilite:it kunnen I'ekenen -
en minder bevreesd hoeven te zijn wanneer dat woord "slump" 
(plotseling prijsdaling) zijn kop opsteekt." Waarbij het goed is te 
herinneren aan de ,gevolgen voor EngeLand van een :geringe 
achteruitgang der Amerikaanse industriële productie in 1949. 
De waarde v;an lhaar export naar de U.S.A. daalde met 21 °/o. En 
de vooruitzichten voor 1954 zijn zoals bekend slechter. 

Het .spreekt dus vanzelf, dat deze ,groeiende Ang1o-Ameri
kaanse tegenstelling op het fundamentele gebied der economie, 
de EJJigelse behoefte aan nauwere betrekkingen met de niet voor 
crisis en werkloosheid vathare socialistische markt enorm ver
groot. De verklaring van de Sowjet-minister van buitenlandse 
handel, Kabanow, o.p 4 Februari j.l. tegenover de Britse han
delsmissie in Moskou, waarhij hij de concrete mogelijkib.eden 
opsomde voo·r een aanzienlij~e uitbreiding van de Engelse 
handel met de U.S.S.R., wekte dan ook de levendigste instem
ming bij pers en publieke opinie. 
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Met meer dan 4 milliard gulden zou deze handel in de loop van 
drie jaren kunnen stijgen, en de conservatieve Daily Telegraph 
uitte als haar mening: "De omvang van het Sowjet-aanbod is 
opmerkelijk". De Londense Star trok ook een politieke con· 
clusie en schreef: "Het is zelfs mo1gelijk dat het succes van de 
handelsbesprekingen in Moskou zeer nuttig zou blijken te zijn 
voor de staatslieden in Berlijn." Waarmee het blaä kennelijk 
op de mogelijkhe1d doeLde, dat uit de Berlijnse ministersconfe· 
rentie een nieuwe Conferentie over de Aziatische vraagstukken 
zou voortkomen. De:ze vraagstukk'en zijn een zopg voor de ge
hele Engelse bourgeoisie, hetgeen tot uHing kwam in het gelijk· 
tijdige commentaar van de Daily Express: "Dit is een prach· 
tige ontwB~keling en een schitterende gelegenlheid. E,ngeland zal 
haar zeker niet veronachtzamen. Evenmin mag het de ogen 
sluiten voor een ander uitstekend vooruit:zicht dat nu waar· 
neembaar wo:rdt. Het dient haar !krachten in te zetten voor de 
opbouw van een welige handel met China." 

* 
De "welige handel" met zowel de Sowjet-Unie als met China 

is de Engelse wens, de noodzaak voor EngeLand, die niet alleen 
zeer veel van Churchill's bLoemrijke taal verklaart, maar die ook 
de ,sleutel vormt tot de E:ngelse houding op de Geneefse Con· 
ferentle. Daar :ziet men duidelijk hoezeer de Engels-Ameri· 
kaanse economische tegenst,ellingen tot een steeds dieper wor· 
dende politieke verwijdering leiden. l;)e machtsstrijd tussen 
Londens City en Ne,w Yorks Wallst.reet heeft terzake van de 
Aziatische warugstukken zijn duidelijkst waarneembare climax 
bereikt. 

In Iran is er de nog steeds onopgeloste kwestie van de olie
b11onnen die stnds 1951 vrijwel zijn opgedroogd (1953 1.200.000 
ton tegen 38.25ROOO ton in 1950) omdat Amerilka en Engeland 
het niet eens kunnen worden oveT de herve11deHng der oorspron· 
kelijk vrijwel uitsluitend En~gelse buit. 

In Pakistan is er het conflict om de door Amerika verlangde 
bases, die niet alleen tegen China maar ook tegen India en dus 
tegen Engeland gericht zouden zijn. Een conflict dat de Times 
deed opmel'lken: 

"Engeland heeft reden met he:wTgdhetd iedere onderhande
ling ,ga:de t,e .slaan die een belangrijk lid v:an het Gemenebest met 
de U .S.A. zou venbinden in een vereniging waar EngeLand van 
2lOU zijn buitengesloten. Een tweede ANZUS (Pacific)-P,act zou 
betreurenswaa:rd~g zijn", daarbij doelend op het Pact tussen 
Amerika, Australië en Nieuw-Zeel,and. 

In deze twee Engelse Dorminions speelt .z.icih eveneens de Anglo
Amerikaanse machtsstrijd af waarbij de uranium-winning ten 
behoeve v:an de 'atoom:bom-productie de belangrijkste inzet op 
dit moment vormt. 

En ten aanzien van Indo-Ohina en China is er de besliste 
weilgering van Engeland geweest, tot tweemaal toe, om deel te 
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nemen aan Dulles' "VereniJgde Actie"-plan. Waarbij het goed is 
te iherinneren aan hetgeen de beikende Franse journaliste 
Geneviève Tabuis uit Washington wist te melden: 

"Dulles had van Eisenhower de precieze instructie ontvan
gen naar Washington de handtekeningen van de Franse en 
Britse regeringen voor een verklaring over de verenigde actb 
mee terug te brengen." 

Die handtekeningen zijn er nog altijd niet. 

* 
Of zij er, wat Londen betreft, .zullen ikomen? Het zou onjuist 

zijn, een voorspelling te doen. De imperialistische politiek is aan 
zeer vele schommelingen van het moment onderlhevtg. Mraar 
gezien de objectieve situatie in het imperialistische kamp, die 
een rgevolg is van de onontkoombare wetmatigheid der kapita
listische economie, verscherpt door het uiteenvallen der ene alles 
omvattende wereLdmarkt, kan op de steeds duidelijker zich door
zettende tendens worden gewezen van een heroriëntatie der 
Britse politiek. Een rheDoriëntatie die t11ouwens ook in tal van 
andere kapitalistische landen waarneembaar is, al wordt zij daar 
minder bLoemrijk onder woorden ,gebracht dan in Engeland door 
de eerste minister. 

Tot slot willen wij echter norg op één beslissend punt in deze 
ontwikkeling wijzen. Dat is de groeiende aetivHeit van het 
Engelse volk, de georganiseerde Engelse arbeidersklasse voorop, 
voor vrede en ontspanning. Het is duidelijk dat Attlee-Bevan c.s. 
niet naar China zouden gaan, wanneer de aanhang van Labour 
dit niet reeds vorig jaar op lhet Congres der partij rhad verlangd 
en er sindsdien voortdurend op had gehamerd. De recente uit
spraken van de 12 mintoen leden tellende Coöperatoren-bewe
ging en van tal van rg:mte valkbonden tegen de E.D.G. en West
duitslands herbewapening zijn een ander voorbeeld van het 
groeiend ver:zet tegen die g:mepen van burrgerlijke en sociaal
democvatische politici die met fraaie woorden de aandacht vàn 
hun werkelijrke bedoelingen en van hun daden menen te kunnen 
afleiden. 

De snel toenemende omvang van dit verzet vormt tenslotte 
samen met de activiteit van alle volken de enige werkelijke 
garantie v:oor een definitieve ommekeer in de politiek der kapi

, talistisohe landen, de enige garantie voor een duurzame vrede. 

W.K. 
18 Juni 1954 
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Alle vormen van het Zionisme 
dienen het imperialisme 

Er zijn twee redenen voor de talrijke ideologische polemie· 
ken, die de laatste tijd in AI Hamishmar, het dagblad van 
Mapam *),zijn verschenen. Deze zijn: 

a) De noodzaak om de gevaarlijke bressen te dichten in het 
bouwvallige huis van Mapam, en b) de wens om de aandacht van 
de arbeiders af te leiden van Mapam's nietsdoen tegenover de 
heftige aanvallen van de regering en de grote bourgeoisie op de 
vrijhede:r;:t van het volk en zijn levenspeil. 

De gevaarlijke bresseh in Mapam's huis werden zichtbaar voor 
iedereen die .getuige was van de politieke storm - van U.S.A.· 
maaksel - die de laatste maanden in Israël opstak, tijdens de 
vloedgolf van "koude oorlog" in ons land, die als middelpunt het 
proces tegen de saboteurs en spionnen onder leiding van Slansky 
had en het geval van de artsen in Moskou. Eén bedrijf van de 
Amerikaanse koude oorlog, in zijn Israëlische versie, was al vol· 
doende om de Mapam te doen wankelen, zijn bouwvalligheid en 
zijn onvermogen om de druk van de Israëlische reactie te weer· 
staan aan het licht te brengen. Voor de zoveelste keer bleek dat 
de "synthese" van Zionisme - d.w.z. Joods burgerlijk nationa· 
lisroe- en "re'V'olutionnair socialisme" de proef niet kon door
staan. Zo sprak de Mapam-leiding, toen zij voor de toetssteen 
werd geplaatst om haar trouw aan het pi'oletarisch internatio
nalisme, aan de Sowjet-Unie en de Volksdemocratieën te demon· 
streren, tegen de teugelloze anti-Sowjet en anti-communisten 
kruistocht, zich uit voor haar algehele trouw aan de "these" van 
het Zionisme. Zij verwierp het tweede element van de "syn· 
these" het "re'V'olutionnair socialisme". Zij bezette de "linker· 
vleugel" van het kóude oorlogsfront. Deze gebeurtenissen beves· 
tigen opnieuw de les van Lenin: 

"Burgerlijk nationalisme en proletarisch internationalisme zijn 
twee onverenigbare en onverzoenlijke leuzen, die behoren tot de beide 
grote klasse-kampen van de gehele kapitalistische wereld en die 
twee politieke lijnen uitdrukken, en nog sterker: twee wereldbe
schouwingen.'' 

In lijnrechte tegenstelling tot het marxisme-leninisme, zien· 
de Mapam-leiders het "Joodse vraagstuk" en het Israëlische na· j 
tionale probleem niet onder hun internationaal aspect, niet als 1 
een onderdeel van de strijd in de gehele wereld V'Oor de omver· 

*) Mapam: Een partij die zich in 1947 afscheidde van de Ben Gurion 
·rechts-sociaal-democratische partij, Mapai, om een "linkse" Zionistische 
partij te vormen. Tijdens de Slansky processen, en21., royeerde Mapam 
vrienden van de Sowjet-Unie. Deze groep, geleid door dr Moishe Sneh, 
vormde een linkse socialistische partij, die een eenheids-overeenkomst met 
de Communistische Partij van Israël heeft gesloten. 

In verband met de tijdsbepaling: Mikunis schreef dit artikel in 1953. 
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werping van het imperialisme en de overwinning van de socialis
tische revolutie, maar als een onafhankelijk vraagstuk, dat tot 
een peil van de hoogste importantie wordt verheven, net zoals 
de Joodse bourgeoisie het beschouwt en er belang bij heeft om 
het voor te stellen. Door af te wijken van het marxistisch-leninis
tische klasse-standpunt komen de Mapam-leiders er toe, de Joden 
in de gehele wereld te beschouwen als een volk buiten de wetten 
van de maatschappij. 

Zij stellen de "extra-territorialiteit"*) voor als een algemene 
anomalie, waarvoor geen oplossing is, zelfs niet door de over
winning van het socialisme. Dit is een dogma dat bijna precies 
hetzelfde is als de "theorie" van de anti-semieten in alle tijden. 
De werkelijke anomalie is echter dat een partij, die spreekt 
over haar verplichtingen aan het marxisme-leninisme en revo
lutionnair socialisme, haar houding tegenover het volk en de 
arbeidersklasse baseert op metaphysische en idealistische opvat
tingen, zoals het "wereldomvattend karakter van de Joodse na
tionaliteit", en de"extra-territorialiteit" van het Joodse volk. De 
Zionistische remedie is het "bijeenbrengen van de bannelingen" 
in Israël, uit alle landen en maatschappelijke systemen. Het Zio
nisme doet zich voor als een nationale bevrijdingsbeweging. 

Het "wereldomvattende karakter van de Joodse nationaliteit" 
hoort tot de veronderstellingen waarvan de absurditeit, uit het 
wetenschappelijk standpunt van het marxisme-leninisme, meer 
dan 40 jaar, sinds de tijd toen Stalin deze in zijn geniaal werk 
Het marxisme en het nationale vraagstuk analyseerde en defi
nieerde, is gebleken. 

De gemeenschappelijke nationale afkomst van de Joden in de 
hele wereld, sommige gemeenschappelijke godsdienstige gebrui
ken en de overblijfselen van gemeenschappelijke nationale 
karaktertrekken zijn natuurlijk onvoldoende om de definitie van 
de Joden in de hele wereld als één natie te rechtvaardigen. 

"De natie.is een zich historisch gevormd hebbende duurzame ge
meenschap van taal, grondgebied, economisch leven en psychische 
gesteldheid, die in gemeenschap van cultuur tot uiting komt ..... . 
Alleen het voorhanden zijn van alle kentekenen tezamen genomen, 
geven ons de natie." (.Stalin) 

Ieder redelijk mens moet toegeven dat deze kenmerken, hetzij 
afzonderlijk of tezamen, niet gevonden worden onder de Joodse 
gemeenten in de verschillende landen, terwijl ze wèl aanwezig 
zijn in het geval van de Joodse nationale gemeente in Israël, die · 
zich ontwikkelt tot een natie. Ze heeft daarom het recht op zelf
beschikking, in overeenstemming met de leninistisch-stalinis
tische theorie. Ze ontving daarom van het kamp van vrede, de
mocratie en socialisme, aangevoerd door de Sowjet-Unie, ten op
zichte van het vestigen van de Staat Israël een loyale steun. Aan 
de andere kant zijn de Joodse minderheden in de verschillende 
landen waarin zij wonen, méér ve:(honden met de volken in deze 

*) Extra-territoriaal zijn wetten of gebruiken die niet tot het grond
gebied behoren. 
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landen dan met elkaar - ondanks alle bestaande verschillen -
vanuit het economische, politieke en culturele standpunt. Deze 
situatie is het gevolg van een historische ontwikkeling van hon
derden jaren; zij bewijst dat er in feite geen "gemeenschappelijk 
lot", geen gemeenschappelijke belangen zijn onder deze Joodse 
gemeenten; bv. tussen de Joden van Amerika en de Joden van 
'funis, maar dat hun belangen verbonden en verweven zijn met 
het volk temidden waarvan zij leven. 

De Mapa:m-leiders gaan voorbij aan deze waarheid van de 
marxistisch-leninistische maatschappij-wetenschap. Zij !hangen 
de "nationale theorie" van de Oostenrijkse sociaal-democratische 
leiders, Otto Bauer en Renner, aan, die beweren dat het enige 
kenmerk van een natie het "nationale karakter" is, waarbij zij de 
materiële levensomstandigheden, die de hoeksteen van de ont
wikkeling van elke natie vormen, verwaarlozen. Deze theorie 
grondvest de "eenheid van de natie" op het "nationale karakter" 
en veronachtzaamt en nivelleert de klassentegenstellingen. De 
Mapam-leiders hebben deze anti-marxistische en nationalistische 
theorie aangenomen omdat zij een "grondslag" geeft voor het 
"wereldomvattende karakter" van het Joodse volk, en omdat zij 
hun theorie bevestigt van "wij, de Joden", tegenover "zij, de 
Christenen", in verband met de boven de klassen staande samen
werking in de Zionistische Organisatie, die in werkelijkheid de 
onderwerping van de belangen der uitgebuite werkers aan die 
van de uitbuitende kapitalisten betekent. 

Deze theorie heeft Mapam er toe geleid, de "Joodse eenheid" 
in de gehele wereld te propageren, waarvan het enige doel is de 
overheersing van de Joodse gemeenten) door burgerlijke en cle
ricale reactie, het afleiden van de aandacht van de Joodse wer
kers in de verschillende landen van hun: werkelijke dagelijkse 
vraagstukken, hen gescheiden houden van de klassenstrijd, van 
de strijd voor vrede, democratie en socialisme, samen met de 
werkers in hun respectieve landen. 

Deze theorie en de "wereld-wijde" houding hebben Mapam 
onvermijdelijk geleid niet tot banden van proletarische solidari· 
teit met de revolutionnaire arbeidersbeweging, maar tot inter
nationale "banden", in !het kielzog van de grote Joodse kapi
talisten en rabbi's, de wooTdvoerders v:an het imperialisme en de 
ol»'logsbrandstichters, · de ere-voorzitters van het bestuur van 
de Jewish Agency, de Zionistische Organisatie en het Joodse 
Congres, enz. 

En tenslotte heeft deze "wereld-wijde" theorie onvermijdelijk 
de Mapam-leiders in één kamp met de Joodse millionnairs en 
christelijke billionnairs gebracht, met de zwartste imperialis
tische reactie, die - uit "bézorgdheid" voor de Joden - de "he· 
vrijding" van de Joden in de Sowjet-Unie eist, tegelijk met de 
"bevrijding" van een aantal andere volken van ... het commu
nisme. De leuze "Laat mijn volk gaan" en de campagnes die hier
mee tegen de Sowjet-Unie zijn gevoerd, zijn een integrerend 
onderdeel van deze anti-Sowjet kruistocht. 

Burgerlijk nationalisme komt duidelijk tot uitdrukking in 

396 

11 
Q 

r.. 
d 
z: 
n 

V' I 



~ze 

.u
ijk 
lse 
an 
tet 

de 
en 
he 
ge 
de 
lt
~ie 
~r" 
Je 
he 
tet 
zij 
de 
·n-
de 
lie 

d" 
de 
.e
~r

se 
m 
:ie 

m 
~i
!r
>i
ie 
ln 
se 

jk 
m 
.s
e
ie 
ll
r
Ld 

in 

Mordekhai Bentov's artikel over "De strijd in de hele wereld e~ 
de weg naar het socialisme". Hij zegt: 

"Terwijl de taak van het proletariaat in alle kapitalistische landen 
- ondanks de verschillende omstandigheden - één enkele is, na
melijk het veroveren van de macht en het verwezenlijken van het 
socialisme, wordt de Israelische arbeidersbeweging gesteld voor 
een toegevoegde taak die niet minder 'belangrijk is en die - wat 
de mogelijkheden betreft van zijn directe verwezenlijking - aan
spraak kan maken op p r i o rite i t in de tij d (mijn spa
tiëring - S.M.), namelijk de taak van het bijeenbrengen van de 
bannelingen." 

Volgens deze zienswijze wegen het kapitalisme en het socialis
me, wat het lot van de Joden betreft, even zwaar; en als het fun
damentele probleem het bijeenbrengen van de bannelingen is, 
zou het kapitalisme wel eens .superieur aan het socialisme kun
nen zijn. 

Daar zij de ideologie van het burgerlijk nationalisme aanhan
gen, zijn de Mapam-leiders niet in staat objectief de situatie van 
de Joden in de verschillende landen, haar factoren en toekom
stige lijn van ontwikkeling te analyseren. Volgens deze ziens
wijze is het anti-semitisme eeuwig en ligt zijn oorsprong niet in 
de uitbuitende klasse, maar in de "verstrooiing" van de Joden. 
Zij redeneren op deze wijze ondanks de veelbetekenehde feiten 
die hun argumenten tegenspreken. De waarheid is, dat elke na
tionale minderheid, met, inbegrip van de Joodse minderheid, in 
alle landen waar het kapitaal regeert, te lijden heeft van dis
criminatie en onderdrukking, van rassen- en anti-semietische 
politiek, die smeerolie is voor heti raderwerk van de heersende 
en. uitbuitende klasse. Lenin en Stalin brandmerkten vol verach
ting het anti-semitisme en wezen op het féit dat de Joodse wer
kers onder het kapitalisme onder een dubbel juk gebukt gaan, 
als werkers en als Joden. Lenin en Stalin toonden ook aan wat 
de uitweg was, die niet door de Mapam-leiders wordt aanvaard 
voorzover het de Joden betreft, namelijk de eenheid van de 
werkers, met inbegrip van de Joodse werkers, voor de overwin
ning van het socialisme, als de koers die ook het "Joodse vraag
stuk" zal oplossen. 

De verwezenlijking van het socialisme in de Sowjet-Unie en de 
leninistisch-stalinistische nationale politiek van gelijke rechten 
en vriendschap tussen de volken, hebben tot een situatie geleid, 
waarin geen "Joods vraagstuk" bestaat in de Sowjet-Unie. De 
Joodse minderheid, die millioenen telt, kreeg alle de jure" en de 
facto rechten. Samen met alle Sowjet-volken bouwt zij met 
enthousiasme het communisme. Een soortgelijke ontwikkeling 
vindt plaats in alle Volksdemocratieën. Is deze werkelijkheid niet 
een overtuigend argument tegen de bewering over de "eeuwig
durendheid van anti-semitisme"? Laat zij niet de oplossing zien 
en de weg naar het uitroeien van de omstandigheden, waaronder 
de Joden, en vooral de Joodse werkers, in de kapitalistische lan
den moeten leven? 

Het marxisme-leninisme leert, en de historische ervaring be
vestigt, dat de weg naar de oplossing van het "Joodse vraag-



stuk" in de kapitalistische landen, alsook de weg naar de natio· 
nale en maatschappelijke bevrijding van de Joden in Israël, de 
strijd tegen oorlog en imperialisme, de strijd voor vrede, demo-
cratie en socialisme is. · 

Deze wetenschappelijke en onweerlegbare theorie sluit natuur
lijk niet de mogelijkheid van immigratie van Joden naar Israël 
uit. De taak van de democratische krachten in ons land was en 
is het verhinderen van de heersende klasse en haar bazen in 
Washington om de immigranten uit te buiten als goedkope ar· 
beictskracht en het levenspeil omlaag te drukken, en de misda
dige plannen om zowel de nieuwe immigranten als degenen die 
er reeds langer wonen tot een reserveleger voor de agressieve 
doeleinden van de Amerikaanse oorlogsbrandstichters te maken, 
teniet te doen. 

Daarom n:am het 12de Congres van de Communistische Partij 
van Israël de volgende beginselen aan in hoofdstuk VII van haar 
program, dat handelt over immigratie en daarmee verband hou
dende vraagstukken: 

1. De Staat Israël zal openstaan voor immigratie; en 2. de staat 
zal zorgen voor het opnemen van de immigranten door werkge
legenheid, woningen en sociale diensten te verzekeren. 

Natuurlijk vereist een serieuze houding ten op:zicihte van het 
vraagstuk van de absorptie, zonder welke de hele zaak van immi
gratie een avontuur wordt, een serieuze houding, in het alge
meen, ten opzichte van de vraagstukken van volk en land, een 
onophoudelijke strijd tegen de overheersing van het Amerikaanse 
imperialisme in ons land. Ze vereist een krachtige strijd tegen 
de reactionnaire regering. Ze vereist de verenigde inspanning 
van de arbeidersklasse en de vorming van een breed anti-impe
rialistisch volksfront van alle klassen en lagen, die in aanraking 
komen met de politiek van de regering en zijn Amerikaanse ba
zen. Ze vereist een strijd voor een volksdemocrati&.che regering, 
een regering van vrede en nationale onafhankelijkheid, een re
gering van het werkende volk. Juist deze onmisbare strijd wordt 
echter van ondergeschikte betekenis geacht door de Mapam-lei· 
ding. 

De last van de "wereld-wijde natie" overweldigt de Mapam
leiders, en hun banden met de idealistische en nationalistische 
theorie maken hen blind voor deze grote taken. Ze doen hen zelfs 
minachtend neerzien op deze natie, die bezig is te ontstaan, die 
zij uitsluitend beschouwen als het "bruggehoofd" van de "wereld
wijde natie". 

* 
De laatste weken zagen wij hernieuwde pogingen van de zijde 

van de Mapam-leiders voor de ontwikkeling van de stelling dat 
het marxism~leninisme de Zionistische beweging en het "Joodse 
vraagstuk" "verkeerd" heeft bekeken. Om deze "stelling" in ere 
te houden, gingen zij ver in het verleden terug, naar Marx en 
Engels, naar de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw. (Wie 
een leugen wil vertellen, reist een heel eind op zoek naar getui-
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gen, 21oals het spreekwoord zegt.) Zij kwamen tot de conclusie 
dat de vaders van het marxisme eveneens fouten maakten in 
hun beschouwing over de nationale beweging van de Slavische 
volken in Europa. 

Het nationale vraagstuk 'Werd in de werken van Marx èn En
. gels verkl?-ard. Het werd uitvoerig en diepgaand behandeld in 
het hoofdstuk van Lenin "De u te, pist Karl Marx en de practische 
Rosa Luxemburg"*). Hierin bewijst Lenin ook dat Mar x de na
tionale beweging niet als iets absoluuts beschouwde, maar als 
ondergeschikt aan het algemene belang van de overwinning van 
de revolutie, waarbij hij er de nadruk oplegde dat alleen de over
winning van de arbeidersklasse de volledige bevrijding van alle 
naties teweeg zou brengen. 

De adhter.g:r~ond v;an !het z.oelk!en naar de "fouten" van het marx
isme-leninisme ten opzichte van het nationale vraagstuk is de 
verkeerde houding van de Mapam-leiders tegenover de nationale 
beweging, waarin zij iets absoluuts zien, en hun steun aan het 
burgerlijk nationalisme, zelfs als het tegen de belangen van de 
arbeidsbeweging en het socialisme ingaat. Toen Marx en Engels 
het nationale vraagstuk op de grondslag van het dialectisch 
materialisme analyseevdenen oplosten, toonden zij uitdrukkelijk 
aan dat het nationale vraagstuk niet op zichzelf staat, dat het 
niet iets absoluutsen onveranderlijks is. Marx en Engels gaven 
een groot aantal analyses en beschouwingen over de opstanden 
van die jaren in Ierland, India, China, Centraal Europa en Polen, 
enz., en hiermee legden zij de grondslag voor de oplossing van de 
nationale en koloniale vraagstukken. De wijze leiders van. het 
proletariaat, Lenin en Stalin, ontwikkelden de ideeën van Marx 
en Engels over de nationale en koloniale vraagstukken verder, 
in de omstandigheden van het nieuwe tijdperk van het imperia
lisme en de proletarische revolutie. Zij stelden duidelijk de ver
houding vast tussen het nationale vraagstuk en de omverwer
ping van het imperialisme. 

Marx en Engels, Lenin en Stalin beschouwden het nationale 
vraagstuk als ondergeschikt aan de revolutionnaire omvorming 
van de maatschappij op basis van het socialisme. Het marxisme
leninisme toont duidelijk aan dat niet elke nationale beweging 
een progressieve beweging, een bevrijdingsbeweging is. Marx 
en Engels trokken de scheidingslijn tussen revolutionnaire en 
reactionnaire bewegingen. Zij steunden - en niet per vergis
sing- in de jaren veertig van de vorige eeuw, de nationale be
weging van de Polen en Hongaren en waren tegen de nationale 
beweging van de Tsjechen en Zuidslaven. Deze laatsten werden 
in die tijd gebruikt door het tsarisme en de Oostenrijks-Hon
gaarse monarchie. Zoals Stalin verklaart: 

"De Tsjech()n en Zuidslaven waren toen 'reactionnaire naties', 
'Russische voorposten' in Europa, voorposten van het absolutisme, 
terwijl de Polen en de Hongaren revolutionnaire naties waren, die 

*) Dit hoofdstuk is een deel van het artikel "Over het zelfbeschik
kingsrecht der naties", Lenin- Keuze uit zijn Werken, deel II, versche, 
nen bij Pegasus. (Noot v. d. vert.) 
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tegen het absolutisme vochten. Omdat in die tijd het steunen van de 
nationale beweging van de Tsjechen en Zuidslaven gelijkstond met 
indirecte steun aan het tsarisme, de gevaarlijkste vijand van de 
revolutionnaire beweging in Europa." (Stalin. "Vraagstukken van 
het leninisme".) 

Wie het nationale vraàgstuk bestudeert, zoals het uiteengezet 
en opgelost werd ,door het marxisme-leninisme, zonder de bedoe· 
ling om het om te buigen in de geest van burgerlijk nationa· 
lisme in het belang van het imperialisme, zal de volgende woor· 
den van Stalin niet verwaarlozen: 

"Dit betekent natuurlijk niet, dat het proletariaat elke nationale 
beweging, ,altijd en overal, in elk afzonderlijk concreet geval, moet 
steunen. Het betekent dat die nationale bewegingen gesteund moe
ten worden die de tendens hebben om het imperialisme te vernwak. 
ken en omver te werpen, en niet om het te versterken en te be. 
houden." (Stalin, "vr:agstukken van het leninisme.") 

De oorsprong van de grote moeilijkheden van de Mapam-lei· 
ders ligt in hun verlangen om het marxisme-leninisme "aan te 
passen", wat het nationale vraagstuk betreft, aan het Zionisme, 
en om het Zionisme voor te stellen als een nationale bevrijdings· 
beweging. Het marxisme verwierp en verwerpt deze veronder· 
stelling. :Oe historische werkelijkheid vernietigt deze veronder· 
stelling. Dit is de reden waarom de Mapam-leiders in het geweer 
komen tegen het marxisme-leninisme. 

Volgens het marxisme-leninisme was en is het Zionisme een 
reactionnaire nationale burgerlijke stroming, die in al de jaren 
van zijn bestaan verbonden was met het imperialisme en het 
trou,w diende. Het verkondigt "nationale samenwerking", ont· 
kent de klassenstrijd en tracht de Joodse werkende massa's te 
isoleren van de algemene strijd van het proletariaat en biedt hun 
het utopisch substituut van het "bijeenbrengen van de bannelin; 
gen". De taak van de socialistisch-Zionistische partijen was en 
is om dit reactionnair program te volgen .in hun activiteiten 
onder de Joodse werkers. 

Deze stromingen werden vanaf het begin erkend als de basis 
van het Zionisme, door zijn stichter, dr. Herzl. In zijn conferen· 
ties en onderhandelingen met de Duitse keizer Wilhelm en de 
wrede tsaristische minister Pleve, legde dr. Herzl er de nadruk 
op dat het Zionisme zou trachten de Joodse jeugd en de wer· 
kers af te leiden van de revolutie, hen te isoleren van de alge
mene strijd v~ het gehele Russische proletariaat. De werkelijk· 
heid, de historische feiten sinds die tijd, en de loop van de revo· 
ties van 1905 en 1917 hebben dit bewaa'rheid, hebben deze 
reactionnaire taak van het Zionisme bevestigd, hebben zijn dien· 
sten aan de contra-revo,lutie en zijn demoraliserend effect op de 
Joodse gemeenten gedemonstreerd. 

S. MIKUNIS. 
(Algemeen secretaris van de Communistische 
.. Partij van Israel.) 
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verkrijgbaar in de boekhandel: 

Theun de Vries 

EL IN HET GRAAN 
het derde deel van de 
machtige trilogie 
over het revolutie-jaar 
1848, 

waarin de Vries vooral 
de heroïsche strijd 
van de Parijse arbeiders 
meeslepend beschrijft. 

uitgeverij PEGASUS, Amsterdam 



In het tweede deel van zijn romancyclus "De eerste stoot", voert André Stil ons mee naar 
hoogtepunt in de strijd van Franse havenarbeiders en hun bondgenoten tegen de 
bezetting van hun stad. , :•'., 
De eerste poging van de Amerikanen om op slinkse 'wijze wapens te doen lossen, mislukt en 
de arbeiders deze "eerste stoot" opvangen, wordt door André Stil meeslepend verhaald. · 
ons da:trbij temidden van al die mensen, wier dagelijks leven zo sterk wordt. beïnvloed 
ingrijpende gebeurtenissen in hun woonplaats, die geworden is tot een voorpost in de strijd 
Frankrijks nationale onafhankelijkheid. 
De actualiteit van het gegeven en de internationale betekenis ervan, tezamen met Stil's 
menselijkheid, maken dit boek tot een zeer lezenswaardige roman. 
De Nederlandse lezer zal zichzelf en vele van z'n problemen duidelijk herkennen uit de 
ken en her denken en handelen van de diverse personen die in het verhaal voorkomen, 
wensen dit boek dan ook in handen van allen wie de onafhankelijkheid van ons land ter 
gaat. 
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9de JAARGANG (Nieuwe reeks} No. 8 AUGUSTUS l954 

Politi@la 
en Cultuur 

Maandblad gewijd aan de theorie en practijk van het marxisme-leltinisme 
onder leiding van het Partijbestuur der C.P.N. 

Strijdbare spanning onder de arbeiders 

In talrijke bedrijven su~~esvolle loonstrijd 

Duidelijk merkbaar is het toenemen van de spanningen onder 
de arbeiders. Iedereen die met de koopkracht te maken heeft, de 
winkeliers en anderen, merken dat de ontstemming over het 
loon- en prijsbeleid met de dag groeit, in het bizonder onder de 
arbeiders. 

In het na-oorlogse tijdvak was er weliswaar steeds een span
ning tussen de lonen en de prijzen, maar wat men op het ogen
blik daarover hoort is' van een heel ander gehalte. Zonder over
drijving kan men zeg1gen, dat deze een veel strijdbaarder ikarak• 
ter heeft. 

De argumenten waarmee de Amerikaanse propagandisten na 
de oorlog zo uitgebreid gewerkt hebben, zoals de bewuste "spi
raal", de exportbelangen en de werkgelegenheid, maken geen 
indruk meer op de massa, Het staat dan ook vast dat de jaren
lange ontstemming over lage lonen en hoge prijzen, over de con
sumptiebeperking enz. omgeslagen is in spanningen, die geleid 
hebben tot openlijke strijd voor loonsverhoging en dit nog verder · 
zullen doen. 

Tijdens de loononderhandelingen in de Stichting van de Arbeid 
in Augustus-September van het vorige jaar was een gespannen 
toestand merkbaar. Reeds toen moesten de Unie-bestuurders 
manoeuvreren; zij deden alsof zij het been stijf hielden bij de eis 
van 6% loonsverhoging, nadat zij hun eis van 8Y:! % hadden los
gelaten. Maar de strijd voor de 6 % was hun geen ernst en zij 
legden zich onmiddellijk neer bij de regeringsuitspraak voor 5% 
loonsverhoging per 1 Januari 1954. 

Ook hun politieke vrienden in de Tweede Kamer spraken zich 
uit vóór de 5 en tegen de 6 %. En in Februari j.l., toen bleek dat 
de communisten volkomen gelijk hadden gehad ten aanzien van 
de noodzaak van een minimale loonsverhoging van 6 %, waren 
de Unie-bestuurders zowel in als buiten de Tweede Kamer even
min bereid hun onjuiste hoûding van September te herzien. Zij 
weigerden opnieuw de ·mogelijkheid aan te grijpen om de 
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Januari-loonronde te herwaarderen in de vorm van een verdere 
loonsverhoging. 

Dit heeft op de massa wel indruk gemaakt en het heeft er toe 
bijgedragen, dat in het bizonder de N.V.V.-georganiseerden hun 
eigen krachten lieten gelden. Daarbij mogen wij de achtergrond 
van de houding der Unie-bestuurders niet vergeten, die door pg. 
De Groot op de laatste Parti3bestuurszitting nadrukkelijk werd 
vastgesteld: 

"De werkelijkheid is, dat ons land militair, economisch en po. 
litiek door Amerika overheerst wordt. De werkelijkheid is, dat ons 
volk volgens Amerikaanse instructies door de vertrouwensmannen 
van Amerika geregeerd wordt, die zich steunen, niet op de volkswil, 
maar op het Amerikaanse kapitaal dat in Nederland is belegd en 
op een propaganda-apparaat dat door de Amerikanen wordt ge-
financierd." 

Deze vaststelling is des te noodzakelijker omdat het een taak 
van de communisten is, onze politiek van herovering van de na· 
tionale zelfstandigheid als Partij onder de massa van de arbeiders 
te brengen. Het in actie brengen alleen is niet voldoende. Het 
hoe en waarom moet de arbeiders duidelijk worden gemaakt. 

Het is de Amerikaanse overheersing die leidt tot de huidige 
armoedepolitiek, die ons land belemmert een politiek van wel· 
vaart, crisisbestrijding en vrede te voeren. Het is de Amerikaanse 
politiek die zelfs een zelfstandige politiek van de ondernemers 
onmogelijk tracht te maken en die voor een deel van hen ook 
catastrofale gevolgen heeft. 

Daarom moet in de strijd voor welvaart, d.w.z. voor loonsver· 
hoging en prijsverlaging, het doel van de Partij gericht blijven 
op verandering van de buitenlandse politiek van de regering, 
vóór het losmaken van de Amerikaanse overheersing en het her· 
overen van de nationale zelfstandigheid. 

Pg. De Groot heeft eveneens nadrukkelijk op de P.E.-zitting 
gezegd, dat de Partij actief haar propaganda onder de arbeiders, 
bedrijfskaders en zelfs onder de ondernemers moet voeren. Nu 
de spanningen onder de arbeiders snel toenemen en de strijd van 
de arbeiders een open karakter aanneemt, nu zelfbewust hè! 
wapen van de staking wordt gehanteerd, is dit meer dan ooit 
noodzakelijk. 

* 
Er zijn loonacties geweest en er zullen er meer volgen. Om· 

vangrijke acties zelfs. 
In de Rotterdamse haven staakten bv. 10.000 arbeiders 2 maal 

24 uur. De taxi-chauffeurs in Amsterdam, de classificeerders in 
Rotterdam en Amsterdam, de loodgieters in de nieuwbouw en de 
metaalbewerkers bij de Draka te Amsterdam staakten. 

Bij de emballagefabriek "Emba" te Rotterdam, in Delft een 
aantal arbeiders bij de Nederlandse Kabel Fabriek, in het tex· 
tielbedrijf K.W.F. te Hengelo, bij de steenfabriek in Tiel, in Zaan· 
dam bij Pieter Schoen, in al deze bedrijven staakten de arbeiders 
een langere of kortere tijd voor hoger loon. 
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Voor de ondernemers is het een teken aan de wand, als de 
massa in beweging komt, vooral wanneer dit massale en door
slaggevende bedrij ven betreft. En daar is óók verzet. 

De loonvoorstellen van de directie van de Nederlandse Spoor
wegen, gesteund door de 3 vakverenigingszuilen, werden door 
het personeel verworpen. Op de congressen van de Unie-organi
saties moesten de besturen capituleren voor de vastberaden actie
stemming en zij moesten met verderstrekkende voorstellen 
komen. 

In tal van bedrijven en bedrijfstakken gist het. In de textiel-
industrie, bij de Hoogovens, enz. . 

De stakingsbeweging die er is, kon alleen maar ontstaan door 
een broederlijk samengaan van E.V.C.-ers en N.V.V.-ers aan de 
basis, in het bedrijf. Deze beweging kan alleen maar uitgroeien 
tot een machtig front voor welvaartsverhoging, indien dit samen
gaan aan de basis versterkt en verbreed wordt. 

In het bedrijf is er groter eenheid. Ongetwijfeld. Maar ze moet 
nog groter en sterker worden. Veel hechter en doelbewuster moet. 
deze eenheid tot stand worden gebracht. Dit is mogelijk. 

Er bestaat in de bedrijven een eensgezinde mening over de· 
noodzaak van loonsverhoging. Het is nu noodzakelijk, ook ge
zamenlijk looneisen tot stand te brengen of tot overeenstemming 
te komen over de te stellen looneisen. 

In het bedrijf moet men het eens worden over de middelen 
waarmee de actie zal worden gevoerd. In tal van conflicten is 
gebleken dat de ondernemers op zij gaan voor een staking van 
beperkte duur, al zal dit zeker niet altijd het geval zijn. 

* 
Omdat de eenheid een voorwaarde is voor een succesvolle 

strijd, zullen de vijanden van de actie niet nalaten al het moge
lijke te doen om de verdeeldheid te doen voortduren of om daar, 
waar de eenheid was geboren opnieuw splitsing onder de arbei
ders te brengen. 

De klassieke methoden van het verdachtmaken van de Partij 
of E.V.C. of van communisten of E.V.C.-ers, het verspreiden van 
geruchten onder de arbeiders, of het sturen van agenten in de 
vakbeweging en in actie-leidingen, worden nog steeds gebruikt. 
Ook in de laatste acties. · 

Bij het voortduren van de loonacties, bij het beter en hechter 
tot stand brengen van de eenheid tussen E.V.C.-ers en N.V.V.-ers, 
zullen deze pogingen in versterkte mate worden to~gepast. 

Waakzaamheid van de zijde der klassebewuste arbeiders is nu 
in het bizonder geboden en de arbeiders moeten worden gewaar
schuwd tegen dergelijke methoden . 

Dit is één kant van de zaak. 
Daarnaast passen de reformisten ook een andere methode toe 

om de actie te verhinderen of te ver lammen. Deze methode die
nen zij aan als "vakbondspolitiek", een politiek die in één woord 
sameo te vatten is, nl. onderhandelen. 

Nu is ons standpunt ten aanzien van het onderhandelen met 



de ondernemers of met welke instantie ook, zonder meer duide
lijk. Wij zijn bereid tot onderhandelen indien het mogelijk is dat 
op deze wijze aan de verlangers van de arbeiders tegemoet wordt 
gekomen. De reformisten willen blijven onderhandelen ook in· 
dien blijkt dat daarmee niets meer kan worden bereikt. Zij trach· 
ten daarmee de daadkracht van de arbeiders te verlammen, de 
arbeiders murw te maken en de actie te laten ve!rzanden. Als dit 
niet of niet in voldoende mate gelukt, laten zij de beslissing over 
aan de overheid. Zn was het bij de loonronde van Januari, zo 
was het bij het conflict van het spoorwegpersoneel en.zo was het 
in een aantal andere acties. Als de overheid heeft beslist, dan 
is er niets meer aan te doen, volgens deze reformistische rede
nering. De rechtse N.V.V.-bestuurders laten zelfs na, de arbei· 
ders in beweging te brengen voor een zo gunstig mogelijke be
slissing, ook al moet die beslissing van de overheid afkomstig 
zijn. 

Zo iets is opnieuw aan de gang om aan een loonronde te ont· 
komen. Niemand kan ontkennen dat de kosten van levensonder· 
houd dusdanig gestegen zijn, dat een verhoging van de lonen be
slist noodzakelijk is. De kosten van levensonderhoud hebben 
reeds lang !het kritieke punt (123) van Minister Zijlstra ruim· 
schoots overschreden (15 Mei: 126). 

Desondanks zijn de Unie-bestuurders er mee accoord gegaan, 
dat de Stichting van de Arbeid op 10 Juli, in plaats van een be
slissing te nemen, advies ging inwinnen bij de Sociaal Econo
mische Raad. 

Ondertussen voeren de ondernemers een actie tegen een ver· 
plichte loonronde. Vrije loonvorming, is hun leuze, en zij willen 
in die richting een beslissing in de Stichting van de Arbeid for· 
ceren. Hier proeft men direct de hand van Romme, waaruit een 
aantal N.V.V.-bestuurders zo smakelijk eten. 

De politiek van Romme is een ander en groot gevaar, dat de 
arbeiders en hun actie bedreigt. 

* 
Reeds vanaf 1891, het jaar waarin het Rerum Novarum ver· 

scheen, voeren de vertegenwoordigers van het V a ticaan een poli· 
tiek van zg. verzoeningsgezindheid tussen de proletariërs en de 
bezitters. Het Quadragesima Anno, in 1931 verschenen, heeft die 
stellingen van het Rerum N o:varum geconcretiseerd, o.a. door 
"de opheffing van de proletariërstoestand door vermngensvor· 
ming" en de corporatieve idee voor de maatschappij te verlangen. 

Voor Nederland is de P.B.O., de corporatieve idee en de bezits· 
spreiding de weg van de katholieke reactie om de proletariërs 
uit hun toestand "op te heffen". 

Dit poogden zowel Romme in zijn boek "Katholieke' politiek", 
als de bisschoppen in hun mandement duidelijk te maken. Het 
mandement zegt zelfs heel openlijk, dat het tijd wnrdt dat er nu 
eens uitvoering wordt ,gegeven aan deze katholieke politiek. 
Daartoe moet een "breed katholiek sociaal program" ontwikkeld 
worden. Het is nodig, zoals het Rerum N nvarum zegt, "aan de 
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proletariërs de hoop te geven eens bezitter te worden". 
Hoe men dat wil doen blijkt uit het Quadmgesimo Anno: 

" ... opdat zij door spaarzaamheid hun bezit geleidelijk vermeer-
deren ... " 

De crisis van het kapitalisme sloeg alle hoop om bezitter te 
worden bij de bezitlozen de bodem in, en het kwartje van Romme 
was niet in staat om hen spaarzaam te maken. Thans, nu de ont
stemming onder de arbeiders over de lage lonen toeneemt, komt 
Middelhuis voor de K.A.B. en zegt: ik ben ontstemd, omdat "on
danks krachtige propaganda van de gedachte van de wijd ver
breide bezitsvorming hiervan in de practijk nog zo weinig terecht 
komt," aldus de Maasbode van Maandag 14 Juni. 

Inderdaad, wij zijn het op dat punt volkomen met Middelhuis 
eens, en wij zouden hem de volgende woorden van p.g. De Groot 
willen voorhouden, uit de brochure "Romme legt zijn kaarten 
op tafel": 

"Bezitsspreiding? De ,katholieke politiek' heeft niets anders ge
bracht dan spreiding van de bezitloosheid!" 

Romme doet het voorkomen alsaf hij de winst van de grote 
bezitters zou willen verdelen onder de werkers. Daartoe stelt hij 
in het boekje "Verbreiding van privaat-eigendom" een aantal 
wegen voor. In de eerste plaats acht hij het Wf=nselijk, een "winst
pooling" in te stellen per bedrijfstak. Een "pool" dus, waarin het 
winstdeel van elk afzonderlijk bedrijf gestort wordt en waaruit 
de arbeiders uit de gehele bedrijfstak een aandeel kriJgen. Een 
"egalisatie" die daarnaast, aldus Romme, een uniforme regeling 
van het loon per bedrijfstak noodzakelijk maakt, maar die, al weer 
volgens Romme, veel moeilijkheden met zich meebrengt. Als 
tweede mogelijkheid stelt hij in hetzelfde boekje voor, per onder
neming over te gaan tot het uitgeven van een soort obli~ties. 
Dezeaandelen zouden slechts onder bepaalde voorwaarden ver
zilverd kunnen worden. 

In een aantal bedrijven in ons land is dit systeem ingevoerd, 
o.a. bij de DRAKA te Amsterdam. Tevens zijn er een groot aantal 
die winstdeelregelingen in de geest van Romme kennen. Al deze 
regelingen moeten de indruk vestigen, dat dè werker een aandeel 
in de winst heeft. 

Is een aandeel in de winst, dat onder bepaalde voorwaarden 
niet verzilverd kan worden of dat op een spaarbankboekje ge
plaatst wordt, al een gevaarlijke zaak, waarmee de ondernemer 
een sterk wapen ter vestiging van de arbeidsrust in het bedrijf 
in handen heeft; bovendien is het een leugen, te beweren, dat 
het inderdaad een aandeel in de winst is . 

In het Mei-nummer van ons tijdschrift bewees F. Baruch met 
onweerlegbare cijfers, dat er bv. in de metaalnijverheid op dit 
moment f 1080.- per jaar extra-winst uit een arbeider wordt ge
haald. Als men nu de grootte van het winstaandeel daarmee ver
gelijkt, komt men tot de ontdekking dat hier van niets anders 
sprake is dan het terugbetalen van een klein deel van het loon, 
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dat de bezitter in het afgelopen jaar te weinig uitbetaalde. Het 
winstaandeel komt n.l. in de meeste bedrijven niet uit boven 4%, 
alleen in de paar allergrootste metaalbedrijven wordt iets meer 
betaald. 

Het winstaandeel heeft dus maar één doel: de arbeider het ge
voel te geven dat hij ook bezitter is. Daaruit volgen een aantal 
belangrijke voordelen voor de ondernemer, waar Romme in zijn 
bovengenoemd boekje op zinspeelt. 

Hij zegt: "Zodra de onderneming verliesgevend wordt, valt 
het winstaandeel van de arbeider weg ... " Bij zo'n instelling zal 
dus voortdurend aan de arbeider worden voorgehouden dat hij 
moet zorgen dat het bedrijf winstgevend is, want dat is in het 
belang van het winstaandeel. En verder zegt hij: " ... en zal in 
vele gevallen, mede door loonsverlaging, worden getracht, de 
onderneming wederom rendabel te maken". 

T.a.v. de mogelijkheden tot disponering (verzilvering) van het 
aandeel zegt hij: "c. Bij overlijden, bij het bereiken van de leef· 
tijd, die als pensioengerechtigde leeftijd kan worden aangemerkt, 
en voorts in alle gevallen, waarin men geacht moet worden niet 
langer arbeider te zijn." 

Het laatste wil zeggen: als je zonder werk raakt moet je je aan· 
deel opteren. 

Zo beschikt de ondernemer over een aantal wapens waarmee 
hij poogt de arbeiders hun strijdlust te ontnemen. 

De communisten wijzen een andere weg, nl. die van de klassen· 
strijd, waarvan de strijd voor verhoging van het loon een belang· 
rijk onderdeel is. 

Met voldoening stellen wij vast dat de werkers steeds meer 
deze weg gaan en alle lapmiddelen, die de reactie hun voorhoudt, 
de rug toekeren. 

Zij doorzien de bedoelingen van Romroe en Middelhuis, die 
met huri bezitsspreiding, vrije loonvorming en allerlei andere 
sociale praatjes pogen de belangen van het monopoliekapitaal te 
verdedigen. 

FRITS REUTER. 

(15 Juli 1954) 
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DE PAPOEA ONTWAAKT 

Schreven we in het Juli-nummer van Politiek en Cultuur, dat 
de Tweede Kamer de hegroting v10or Nieuw-Guinea over 1954 
(en trouwens ook no,g over 1953) vóór de zomervacantie zou 
afdoen, tezamen met het verslag van de Parlementaire Missie, 
die in Augustus van het vor.ige jaar Nieuw-Guinea bezocht iheeft, 
inmiddels is de Kamer zo in tijdnood geraakt, dat de behandeling 
is uitgesteld tot het najaar. Of wiLde de regering het debat over 
zulk een pijnlijke aangelegen!heid .als de koloniale bezetting van 
een deel van Indonesië liever uitgesteld zien tot ná de besprekin
gen met de Indonesische regeringsdelegatie? 

De positie v.an Nieuw-Guinea in de verhouding Nederland
Indonesië behoort tot de niet-aangesneden punten in het verslag 
van de P.arlementaire Missie. Blijkbaar dacht de Missie het 
sprookje als zou de onbaatzuchtige zorg voor de Papoea de reden 
zijn van Neerlands aanwezigheid daar, geweld aan te doen wan
neer zij dit knelpunt in de verhouding aan de ovde zou hebben 
gesteld. 

Toclh is de ikwestie van zulk een doorslaggevend belang, dat 
de Parlementaire Missie ihet anderen laat zeggen. Maar dan op 
de beruchte wijze om enkele, in ihet Nederlandse .gareel lopende 
Papoea's te laten uitroepen: Weg met de Republiek Indonesia, 
leve Nederland! 

Zo heeft de Parlementaire Missie er wel 'VIoor gezo!1gd, dat ihaar 
verslag vergezeld gaat van documenten, waarin "vooraanstaan
de Papoea's te Hollandia" wensen op politiek gebied formuleren, 
uitgaande van de uitdrukkelijke stelling, dat "het doel van de 
bevolking is, dart; :zij onder Nederlandse souvereiniteit blijft" 
en .... "Op ·een aantal gronden WO!'dt samenwel'lking met Indone
sië volstrekt verworpen". 

Het zou een waar wonder zijn geweest als de Parlementaire 
Missie met zulke buit in de hand in haar eigen conclusie iets 
anders geschreven had dan deze twee dingen: 

Ten eerste, dat ,,het aantal politiek-bewuste Papoea's nog klein 
is"; 

en ten tweede, dat "als een vaststaand feit mrug worden aan
genomen, dat de Nederlandse souvereiniteit over dit gebiedsdeel 
gehandhaa:lid zal blijven". 

Voor de Parlementaire Missie zijn die "politieik-bewuste Pa
poea's" natuurlijk juist degenen, die de Nederlandse souvere,ini
teit aanvaarden. Al doet het beschamend aan, dat men bij het 
lezen der documenten voor de koLoniale bewindhebbers welge
vallige uitlatingen tegenkomt als "Wij zijn een volk, dat nog 
zwak en dom is". 

Hoe zwak is de koil.oniale macht in onze dagen geworden, dat 
het (tijdelijke) bestendigen van de koloniale verhoudingen ver-
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dedigd moet wooden met zulke ,ge:tui:gen. Het koloniale bewind 
is er evenwel niet vies van om nog een .stapje ve~der te gaan en 
sommige "vooraanstaande Papoea's" een meer actieve anti-In· 
donesisohe rol te laten spelen. Daar is de "Gerakan Persasoen 
Nieuw-Guinea", de zogenaamde E1en:heidsbeweging van Nieuw· 
Guinea, die niet anders is dan een werktuig van het koloniale 
gouvernement onder de Papoea's. In een resolutie van het !Je. 
stuur van de•ze Gerakan Persasoen en aangeboden aan de Parle
mentaire Missie- wordt onder meer ver2'locht "om de Indonesiërs, 
dte in Nieuw-Guinea op een of ander arbeidsveld invloed heb
ben, .:Zoals de onderwiJzer Alui Ragman te Serrui en zijn kamera· 
den, die ons, Landskinderen, bederven, naar hun Vaderland te
rug te ZJenden ... " 

Het sluwe van de•ze aanbrengerij is, dat het kolonialisme dit 
laat doen door koloniaal onderdrukten. Moreel is dit al een ver
oondeling van het lmlonialisme, zo dit nog nodig mooht zijn. 
Maar wat be•langrijker is, al de door de Parlementaire Missie 
meegenomen moties, resoluties en andere "documenten" van 
"L,andskindeven", die ihet Nede:l'landse volk zouden moeten ver
tellen hoe anti-Indonesiscih de Papoea's wel zijn, bewijren pre
cies thet tegendeel. 

* 
Nemen we b.v. een .andere bundel stukken, welke de Parle

mentaire Missie mee huiswaarts heeft genomen. De stukken van 
een zekere V. E. Bloemhard, gepensionneerd directeur van de 
Concordante Muloschool te Hollandia en hoo:Edbestuurder van 
het Nieuw-Gurnea Verbond (opgericht door de zgn. In~he 
Nederland ers, zie ve~derop). De opgaaf van de gronden, waar
op zijn documenten berust, luidt veelzeggend: "Een Nieuw· 
Guinea-probleem, dat om een spoedige oplossing vraagt. Pa· 
poea-bevolking door een verkeerde en voortgezette onderwijs
politiek steeds sterker op de Republiek Indonesia gericht". 

Deze Bloemhard is een felle tegenstander van de Republiek. 
Maar zijn conclusie bij voorbaat, dat de Papoea-bevolking "steeds 
sterlker" op de Republiek Indone,sië wordt gericht, vertelt boek· 
delen hoe zeer de inheemse bev;o1king het gezicht al naar de Re
publiek ihééft gewend. Zij maakt de bewering van de P;arlemen· 
taire Missie over de eeuwige t1:1ouw der Papoea's aan Den Haag 
bespottelijk. . 

In een brief aan min. Kernkamp, ,gedateerd 9 Juli 1953, schreef 
hij: 

"Nu is het 'Zeer bedenkelijk, dat ondanks de langdurige invloed 
van de zending in het Namden des lands het Christendom geen 
binding beteikende met het Christelijk Nederland. Naar mijn 
mening moet dit wo1:1den toegeschreven aan een complex van 
omstandigheden, waarvan vooral het overal oplaaiende Indone· 
sische nationalisme met zijn weerslag op de Amberies hier en dus 
ook op het Papoea~olk, en de weifelende houding van de Neder· 
landseregering na 1945, wel de voornaamste zijn". 
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Waar !het hier op aankomt, is !het eerst .genoemde, het overal 
oplaaiende Indonesische nationalisme. Nogmaals een weerleg
ging van de conclusie v:an de Parlementaire Missie. 

De Amberies (Bloemhard noemt ze import-Indonesiërs) zijn 
Ambonezen, Menadonezen, Sanggirezen, Kei-ezen, enz.,. die als 
volksonderwijzers (1goeroes) >tevens het Evangelie onder de Pra
poea's verkondigen. Van deze Amberies vertelt hij in zijn brief 
aan min. Kernkamp, dat ze in twee kampen waren verdeeld, het 
Ambonnezenkamp, waarvan v:oor:al de ouderen voorstanders zijn 
van een eigen republiek (Molukken), ook in Nederland bekend 
om hun optreden, terwijl de anderen deel willen uitmaken van 
Indonesië. 

De Indische Nederlander Bloemhard noemt alle Amberies voor 
Nederlá:n:d "een dodelijk :gevaar". Hij scheldt de Ambonnese pre
dikant van de Molukse Kerk, Wattimena, Vloor "onverlaat", om
dat deze in de diensten openlijk propaganda tegen Nederland 
maakte en na zijn (gedwongen) vertrek acht met zand gevulde 
melkblikjes achterliet, waaTin kaarsjes hadden •gebrand en welke 
blikjes versierd waren met de republikeinse kleuren rood-wit. 
Weer een andere schreef bij zijn vertrek op zijn huis het veel
zeggende: "Kita kombali 1agi!" (Wij komen terug!). Dit opschrift 
is pas weggeveegd op 14 Augustus 1953. Een vriendelijikhe,id te
genover de Parlementaire Missie? 

Bloemhard tenslotte zegt eldens no,g, dat het Indonesisch "nu 
eenmaal bij de leerlingen v:an de zendelingensciholen te diep zit", 
dat de Jokanezen bv. de Indonesische taal zo goed heiheer·sen, dat 
zij er in "denken". En om met hem af te sluiten, hij ontkent 
dat de bevolking zo p11o-N ederlands is als men het zo graag doet 
voovkomen en dat men, als men met de Papoea's als een der 
hunnen optrekt, "andere geluiden hoort dan de B.B.-man, die, 
met ,g:oud bestikt, voor hen .altijd .een vreemde blijft". De B.B.
man is de koJoniale ambtenaar. 

In een nota van een Nederlandse tuinder van 29 Augustus 
1953, waarin deze klaagt over de opstandigheid ~an de Papoea, 
lezen we het nog eens: 

"Dit is allemaal het resultaat ~an de rood-witte propaganda 
in de kampongs - een 'gevo•lg van de radi:o's in die k.ampongs, 
welke voornamelijk worden afgesteld op Indonesië" . 

Maar de Parlementaire Missie ontdekte "voo·rnamelijk" te~n
zin in Indonesië ... 

Tot de kJOLoniale regels behoOirt om de .taal van het "moeder
land" tot de voerta'al te maken. En dus ook het onderwijs in de 
scholen op Nieuw-Guinea in de Nederlandse taal te geven. Na
tuurlijk voor zo~er er scholen zijn. De Papoea's in het kolonisten
centrum te Manokwari bv. klaagden in een nota, dat de Alge,. 
meen Lagere School slechts open staat voor kinderen van ouders 
van stand. Of, wanneer er teveel kinderen v;oor het begin van 
de cursus zijn, dan worden er .anderen verwijdelr'd, omdat de 



school niet voLdoende plaats biedt. Een nog radicalere oplossing 
dan in ihet land v:an Cals placht te ~ge,schieden. 

Derhalve, voor zover er scholen zijn in een paar centra, is het 
koloniale streven om het Nederlands als onderwijstaal te gebrui· 
ken. In Nieuw-Guinea, waar een 70-tal talen worden gesproken, 
is ihet Indonesisch ech~r al de voertaal. En dat is nu juist het 
zere koloniale been. De al genoemde Bioemhwd, die zijn stuk· 
ken schreef om het Nederlands als voertaal ingeburge11d te krij· 
gen, ,geloofde tegelijkertijd niet, "dat de Papoea zich zo gretig 
op het Nederlands zal werpen, zolang hij nog met beide voeten 
in dat :wveel gemakkelijker Indonesisch stoelt". Aangezien het 
voor de Papoea een te zware opgave is, aLdus Bloemhard, om 
via het Indonesisch de Nederlandse taal te leren, :wekt hij de 
oplossing daarin om het Nederlands te enten op de moedertaal 
van de Papoea's. De moedertaal zou dan uit enkele inheemse 
hoo:fldtalen moeten bestaan. 

De Barlementaire Missie wil dit deel van de koloniale over· 
heersing .sneller bereiken en acht het dawom noodzakelijk, "dat 
het Nederlands een bredere en betere plaats in het onderwijs 
krijgt, zodat elke scihijn wordt vermeden, als zou er tweeërlei 
taal moeten zijn, omdat er tweeërlei huidskleur is." 

Onze brave Missie is zo. tegen discriminatie, dat ze voor één 
taal is. De N ede11landse dan! 

Inmiddels 'staat ,in de Memorie van Toelichting, welke de be· 
groting voor Nieuw-Guinea over 1954 vergezelt, dat de invoering 
van het Nederlands als voertaal op de scholen voor au tochthoon 
onderwijs (onderwijs voor de oorspronkelijke of inheemse bevol· 
king - F.S.) no,g altijd een punt van discussie vormt en veel 
voorbereiding zal vergen. Min. Kernkallllp vermeldt echter ver· 
der, dat het Nederlands reeds als voertaal wordt gebruikt op de 
algemeen lagere scholen, de vervolgscholen en verdergaande op
leidingen. 

Samenvattend zijn ze allen voor het Nederlands als voertaal, 
én om de inheemse talen tot tweederangstalen te degraderen én, 
in deze bijzondere omstandigheden, om het Indonesisch er uit 
te werken. Deze opzet spruit voort uit het koloniale stelsel zelf, 
alweer met de bijzunder'heid, dat de Nederlandse druk tegen de 
Indonesische taal Vi0ortv1oeit uit de wens om van Nieuw-Guinea 
een betrouwbare uitvalspoort te maken tegen de Republiek. 

* 
Eén van de !bijzondere aspecten van Nieuw-Guinea is de po· 

sitie van de zogenaamde Lhdische Nederlanders. Er zijn er on· 
geveer 12.000 en zij worden onder de Europeanen gerangschikt. 
Zij zijn afkomstig uit het voormalige Nederlands-Indië. Deze 
kinderen van Nederlandse vaders en Indonesische moeders wor· 
den Indo's of Indo-Europeanen genoemd. Zij maken twee procent 
van de ,geschatte bevcolking van het Nederlandse deel van Nieuw
Guinea (West-Nieuw-Guinea) uit, !hoewel hun aantal verhou-
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ding,sgewij2le veel groter is dan in het voormalige N eder}ands
Indië. 

Hun aanwezi:ghe,id op Nieuw-Guinea dateert vooirnamelijk van 
na de oorlog en is niet toevallig. Het Nederlandse koloniale ka
pitaal wilde het "blanke element" op Nieuw-Guine:a snel ver
sterken uit politieke, economische en militaire overwegingen. 
Het koloniale bewind, dat in het voormalige Nederlands-Indië 
onder meer ook op deze groepering steunde en bij velen der zgn. 
Indo's de valse geestesgesteldheid wekte van "meer" te zijn dan 
de Indonesiërs, maakte hiervan wederom voor zijn doerleinden 
misbruik toen tijdens de koloniale oorlogen velen weg wiLden. 
Een deel kwam in ons land terecht, een ander deel emigreerde, 
onder Nederlandse druk, naar Nieuw-Guinea. 

Maar ziet, juist omdat deze Indische Nederlander,s als een 
eigen .g:roep .in Nieuw-Guinea terecht kwam en onder de ver
houdingen daar hun ei,gen economische belangen kreeg, kwamen 
zij snel in tegenstelling te staan tot ihet N ede'rlandse koloniale 
bewind, dat mensen en groepen van mensen alleen maar als 
werktuigen ziet. 

De p,arlementaire Misste concludeerde, dat de Indo-Europese 
groep "agressief en militant" is, :hetgeen "voortdurende spannin
gen moet opleveren". 

De Indische Neder:lander,s ib.ebben een Nieuw-Guinea Verbond 
opged~ht als een beweging, die zich als een Nederlandse groep 
beschouwt, maar dan een .groep "welke een eigen cultuw bezit 
en een eigen karakter hee:Et". Zij wil alle Indische Nederlanders 
bij elkaar laten wonen om zo aan een "stamland" te komen. De 
groep beschouwt Nieuw-Guinea als het enige gebied, dat daar
voor ,in aanmeriking kan komen, omdat het tgt'oot is, dunbevolkt 
en "omdat dit gebied ihet enige is, dat van hun vroeger stamland 
isove!'gebleven". Zij zijn tergen assimilatie (vermenging) van In
dische Nederlande~s met andei"e volken, "omdat de Indische Ne
derlander dan op den duur zijn eigen karakter verliest". 

Hun v!Oornaamste politieke eis is, dat alle Indische N ederlan
ders naar Nieuw-Guinea emigreren en hun voornaamste grief 
tegen de Nederlandse overheid is, dat deze de emigratie nader
hand heeft tegengehouden, waardoor velen in Indonesië levende 
Indische Nederlanders "gedwongen worden te overwegen het 
Indonesische staatsbuiigerschap te aanV1aarden". 

Uit deze paar stellingen proeft men reeds dat de verplaatsing 
van de z;gn. Indische Nederlanders naar Nieuw-Guinea door de 
Nederlandse regering op zichzelf al een handelwijze was, gericht 
tegen de Republiek Indone·sia en dat hun aanwezigheid op 
Nieuw-Guinea een broeiend element is tegen de Republiek. 

* 
Hoe de stemming onder de Indische Nederlanders tegenover 

het gouvernement is, laat ons het rapport van het hooMbestuur 
vanhet Nieuw Guinea Verbond, rgedateerd 8 Juli 1953, horen. Dit 
rapport, dat gericht was aan de Gouverneur, heeft betrekking 
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op het kolonistencentrum t·e Manokwari. Men vergete hierbij 
niet, dat de kolonisten de Papoea's beschouwen als werkvee en 
wanneer zij in hun rapport het gouvernement verwiJten de Pa· 
poea's voor te trekken (!!!), dan is de beweegreden dezelfde als 
in elk ander koloniaal land: lhet laagste loon voor een koelie is 
nog te hoog! Dit komt dan tot uitdrukking in de stelling, dat 
"aangezien de overheid hun · (de Papoea's) een hoog loon be
taalt, de particulier ve:vplicht is hun eveneens een hoog loon 
te betalen". (In een vorig artikel hebben we ~n en ander over 
de hongerlonen, waarvoor de Papoea's moeten werken, verteld. 
Deze .Lonen liggen nog ver beneden die van de Indische Neder· 
!anders.) 

Door ihet g~brek aan arbeidskrachten, moet - aldus het rap
port van het Verbond, "het kapitaal zich dus wel instellen op de 
aanwezige Indisch-Nederlandse werkkrachten. Hier heeft zij geen 
bezwaar tegen, doch er is een "maar" aan verbonden. Ofschoon ze 
zonder twijfel de 'goedkoopste Europese werkkrachten zijn, zijn 
ze toah héél wat duuiïder dan het Indonesische werkvolk, waar· 
mede de H.V.A., de cultuurmaatschappijen, mijnbouw, enJZ., vroo. 
ger plachten te wenken. En zelfs zijn ze duurder dan de Papoea'se 
werkkracht, die in de oorlogsjaren ingesteLd is geworden op een 
door de Amerikanen bepaalde vrije hoge loonstandaard." 

Het Nieuw-Guinea Verbond is terecht van mening, dat het 
lm1oniale ~apitaal er op uit is het loonpeil omlaag te krijgen, 
maar omdat in dit Verbond niet de Indisch-Nederlandse werk· 
krachten, doch de Indisch-Nederlandse kolonisten en onderne
mers de leiding uitmaken, speelt men de Indisch-Nederlandse 
werker uit tegen de Papoea-koelie, precies wat het koloniale ka· 
pitaal beoogt. Een ,gemeenschappelijk optreden van beiden zou 
nl. de Indisch,..Nederiandse kolonist, die Papoea's in dienst iheeft, 
al zeer onaangenaam zijn. 

Het rapport stelt verder, dat de algemene ·geestesgesteldheid 
onder de Indische Nederlanders "zonder meer te bestempelen is 
met de woorden: verbitterd en afkerig". Over de Nederlandse 
vlag wordt opgemerkt: ... "Die vlag, daar hebben we niets 
aan. Ze kunnen er beter broekjes van maken voor de io, io's 
(bijnaam voor de in Manokwari naakt rondlopende Arfakkers). 
Misschien vlot het dan bete·r met de assimilatte". 

En in verband met de toepassing van de geldsanering: . . . "De 
Overheid w i 1 niet !hebben dat er iets van ons terecht komt. De 
overheid w i 1 ons hier ,allemaal in de ·grond boren. Zij w i I ons 
finaal kapot krijgen". 

En tenslotte naar aanleiding van de benoeming van de nieuwe 
Gouverneur: . . .· "De nieuwe Gouverneur is misschien recht· 
vaardig en menselijk. .. Dit heeft niet lang geduui'd, want in 
no-time stak het diepgewortelde wantrouwen weer de kop op". 

Bij dit alles moet men weer terugkomen op de politieke wens 
van het heersende bovenlaagje der Indische Nederlanders, dat 
Nieuw-Guinea ihun land ("stamland") zal worden. Dientengevol· 
,ge beooirdelen zij het overheidsbeleid in Nieuw Guinea als v:olgt: 
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"Meer en meer begint meri het te beschouwen als een kapita
listisch streven v:an het N eder1andse kapitaal. Men ,ziet in dat 
Nederland zich destijds moest onde.IlWerpen aan de strategi
sche belangen van het oppermachtige Amerika en de zuster
mogendheid in de Pacific, Australië ... " 

Dit Nederlandse kapitaal begint nu a1s ,gevolg van ihet onder
zoek naar de economische mogelijk.heden meer vertrouwen te 
krijgen, waarvan het !'apport van het Verbond zegt: 

"Welk gevolg heeft dit nu in de houding van Nederland (i.c. 
van het Nederlandse kapitaal)' tegenover de blijvers-bevolking 
ih Nieuw-Guinea? Zij be,gint in overweging te nemen dat Nieuw
Guinea wellicht in een zeer nabije toekomst mogelijkheden zal 
bieden voor kapitaalsinvesteringen van Nederlandse grote en 
middelgrote concerns en maatschappijen, die na de souvereini
teitsoverdr:acht en mede door ihet aflopen van de erfpachten in 
1950 een deel van het in het voormalige Nederlands Indië be• 
legde kapitaal vrij hebben ,gemaakt. Hiervoor moeten nieuwe 
mogelijkheden wo;rden gezocht." 

De koloniale belangenstrijd is ,al volop aan de gang. Dezelfde 
Indisch Nederlandse ondernemers stellen vast, dat het bedrijfs
credieten-systeem van het gouvernement ondergeschikt is ge
maakt "aan de tweede zorrg van het in de naaste toekomst te in
vesteren Nederlands kapitaal", welk bestaat uit het van de markt 
houden van eventuele concurrenten. 

Het Verbond noemt als bewijzen de weigering van eredieten 
en concludeert: "Het maakt de indruk· dat bedrijven klein wor'
den gehouden om ze 1ater ,goedkoop te kunnen overnemen in het 
belang van toekomstige 1gelijksoortige grote Nederlandse zaken 
of van Gouvernements(Staats)bedrijven. De kleine baas wordt 
dan de nog kleine knecht in zijn destijds met veel offers op
gezet e1gen bedrijfje. De winsten die dan gemaakt worden zul
len evenals destijds in het voormalige Nederlands-Indië naar 
Nederland worden ove11gemaakt en n i et ten goede komen aan 
de ontwikkeling van het land. . . '' , 

De tegenstelling hier is dus, dat de Indische Nederlandse blij
vers, mals zij 'zich noemen, geen steun van het gouvernement 
krij.gen voor hun eigen kapita1istisohe ontwikkeling en de "mee
dogenloze kapitaalbelangstelling" van Nederland vrezen. 

Dat is natuurlijk ook zo. Nieuw-Guinea is een koloniaal object 
voor het Nederlandse imperialisme. Reeds in de paar laatste 
jaren zijn tegelijkertijd - in de aanvang van de koloniale ont
plooiYng dus - alle tegenstellingen aan het daglicht getreden. 
Het gewnde element in dit alles is de snel ontwakende Papoea, 
die alle Nederlandse inspanning ten spijt, zioh deel voelt van de 
\'OLkeren-familie van Indonesië. 

FRED SCHOONENBERG. 
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Vrede in lndo.(Jbina 
werowerd 

Bij ihet sluiten v:an dit nummer van ons tiJdschrüt bereikte ons 
het grote n1euws van de overeenkomst van Genève inzake een 
wapenstilstand in Indo-Ohina. 

Welk een overwinning van de v,redeskrachten! 
Welk een nederlaag voor de Amerikaanse imperialisten van 

het slag Dulles c.s., die alles hebben gedaan om de Geneefse con· 
fe11entte te torpederen en die er :flanatiek voor hebben geijverd 
de oorlog in Vietnam aan t~e wakkeren tot een vreselijke wereld· 
oorlog. 

De Amerikaanse pmpagandisten hadden van te voren reeds 
verklaard, dat de conferentie neligens toe lwn dienen. De Volk& 
krant van 27 April scihreef "Genève ,is de stad der mislukte 
conferenties ... " Het Parool van diezelfde dag schreef: "Hoge 
Ame:ri~aanse ambtenaren zeiden. . . dat de Amerikaanse rege
ring het denkbeeLd om als laatste redmiddel troepen naar InOO. 
China te sturen no,g niet !heeft opgegeven ... " En op 28 April: 
"Meer en meer politic,i beginnen zich af te vragen, of men over 
vrede in Azië kan doorpraten ... " Op 8 Juni schreef de Tele
graaf nog: "Wasihin!gton is "Genève" beu". 

Genève bleek echter een harder noot te zijn dan Guatemala· 
City. -

Waa:mm? 
Omdat de AinerThaanse oor1ogsdrijvelis in Genève oog in oog 

stonden met een sterker maciht. 
Omdat de bondgenoten, rhoe zwaar de Amer:iJkaanse pressie ook 

was, rgedwongen waren rekening te houden me't de werkelijk· 
heid. De Wel"kelijkheid namelijk van de militaire nederlaag in 
Indo-Ohina; van de macht van het nieuwe Ohina, bovenal van 
de onoverwinnelijke macht van de Sowjet-Unie. Zij moesten 
ook rekening houden met de vrijwel eenstemmig~ verwerping 
door de publieke opinie van de Amer,ikaanse oorlogsplannen. 

Ziehier de rol van de communistische partijen. Jarenlang heb· 
ben zij, op de voorpost, de zaak v:an de vrede gediend. Om hen 
heen heeft zich tegenwoordig reeds de grote meerderheid van de 
volken geschaard, die voor alles vrede wil. Het is die macllt 
geweest, die in Frankrijk Mendès-France aan de regering heeft 
gebracht en hem er rtoe heeft verplicht "ja" te zeggen tot de 
vredespolitiek v~an de Sowjet-Unie, China en de regering van 
Viet-Nam. Daarurn beleven wij nu niet de derde wereldoorlog 
met zijn verschrikkingen, maar de vrede in Indo-China. 

Dit succes van wereldwijde betekenis zal verder doorwerken. 
Op de agenda der vredesstrijders komen nieuwe notities, waar· 
onder "Duitsland". 
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Bewezen is, dat alle internationale p11oblemen vreedzaam kun
nen worden opgelost. Bewezen fs opnieuw, na ~orea, dat de 
Amerikanen. tot de aftoaht kunnen worden ,gedworngen. In eigen 
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land laten we <ans inspireren door deze zege. Nodig is thans, voor 
alles, verdere versterking van de eenheid der vredelievende 
krachten, voor alles die van socialisten en communisten en van 
alle werkers. Nu de voorstanders van onderhandelen zo snel 
hun eisen in vervulling zagen gaan zal het woord van het volk 
des te luider klinken om de vrede voor lange tijd te verzekeren. 

21 Juli '54. 
G.GEELHOED 

Guatemala is niet overwonnen 
De "overwinning" op Guatemala dreigt de Verenigde Staten 

duurder te komen staan dan een zware ·nederlaag. Zonder twijfel 
hebben de journalisten van de New York Journal Americanzich 
te vroeg verheugd, toen zij over het herstel van de slavernij 
schreven: "De werkelijke held van deze hele zaak was onze am
bassadeur in Guatemala, J. Peurifoy." 

De terugkeer van de vroegere meesters gaat met afschuwelijke 
misdaden gepaard: talrijke arrestaties, bloedige massa-moorden. 
Een kreet van smart stijgt op uit het bezette en gemartelde 
Guatemala. 

In Wallstreet zijn de aandelen van de United Fruit gestegen, 
maar van de koersen op de beurs hangt niet alles af. 

Op 5 Juli j.l. schreef het tijdschrift Newsweek: 
"De specialisten in Mexicaanse zaken zeggen dat er in de laatste 

periode niets is geweest, dat zo het aanzien van de Verenigde Staten 
heeft geschaad als de gebeurtenissen in Guatemala. . . Wij bevinden 
ons in de slechtst denkbare positie." 

De Yankees, die de treurige "overwinnaars" van het kleine 
Guatemala zijn, staan inderdaad in de positie van aangeklaagden 
voor het front van de openbare mening in de gehele wereld; 

Want de onbeschaamde interventie in de zaken van Guatemala 
toont deze kampioenen van de "vrije wereld" en van het anti· 
communisme in hun ware gedaante. 

De "vrijheid" waar zij voor opkomen, is de vrijheid om andere 
volken uit te buiten en te plt,mderen, om hun de wet van hun 
monopolies op te dwingen. 

Het anti-communisme dat hen drijft is de wil om te vuur en te 
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zwaard hun hee~sahappij op te leggen. Als men hen zou willen 
geloven was de regering van Arbenz, een burgerlijk liberale 
regering, "communistisch"! Terwijl toch iedereen begrijpt, zoals 
het Sowjet-tijdschrift Nieuwe Tijden schrijft, dat "er een even 
grote afstand is tussen de bescheiden democratische hervormin
gen, die de,ze regedng heeft doorgevoerd, en het communisme, 
als tussen de bananenplantages van Guatemala en de korenvel
den van de Sowjet-Unie." 

De Yankees, die zich op de U.N.O. beriepen om hun agressie 
in Korea te maskeren, ontzegden dit keer zelfs aan de Veilig
heidsraad het recht om zich te bemoeien met de klacht van 
Guatemala. 

De gehele huichelachtigheid van de leuzen, waarvan zij ge
woonlijk gebruikmaken, springt in het oog. In Mexico bracht een 
groot aantal studenten in een optocht een grafkrans met de vol
gende tekst naar de ambassade van de Verenigde Staten: "Aan 
de politiek van goede nabuurschap, in memoriam!" 

De misdadige overval op Guatemala ontmaskert de heersende 
krachten in Washington, zij verschijnen in hun ware gedaante 
van e~n teugelloos imperiali$me dat naar winsten dorst en dat 
er van droomt de 1gehele wereld te koLoniseren. Rèeds hebben 
ze bijna geheel Latijns-Amerika tot een gevangenis der volkeren 
gemaakt. 

De Amerikaanse milHardairs hebben de hand gelegd op de 
legendarische rij,kdommen van dit werelddeel: op de mineralenen 
op de koffie van Brazilië, op de suikerrietplantages van Cuba en 
Porto Rico, op het lood, tin en koper van Chili en Bolivië, op de 
vruchten van Haïti en van Honduras, op de wol van Peru, op de 
steenkool en de petroleum van Columbië en Venezuela. 2llanden, 
170 millioen mensen, worden zo beroofd van hun nationale hulp
bronnen en gedwongen om in vreselijke omstandigheden en voor 
hongerlonen te werken voor de Noord-Amerikaanse trusts. 

Volgens de statistieken die 27 Juni in de New York Times wer
den gepubliceerd, komt het gemiddelde jaarinkomen per bewo
ner niet boven 200 dollar in Mexico, in Costa-Rica, in Columbië, 
in Brazilië, in Peru, in Paraguay en in Chili; en het is minder 
dan 100 dollar in Bolivië, in Ecuador, in Nicaragua, in Honduras, 
in Salva:dor, in Guatemala, Haïti en in de Dominicaanse Repu
bliek. 

In de loop van de afgelopen halve eeuw hebben de Verenigde 
Staten meer dan honderd gewapende interventies en staatsgre
pen ontketend, die bestemd waren om de volken van deze landen 
in knechtschap te houden. De dictators, die .op deze wijze aan de 
macht kwamen (Jimenez te Caracas, Trujillo te Sint-Domingo, 
Batista te Havana, Somoza te Managua, enz.) handhaven zich 
slechts met behulp van een bloedige terreur. 

Toen Dulles op de Conferentie van Caracas over deze regimes 
en hun directe afhankelijkheid van de Verenigde Staten sprak, 
verklaarde hij dat ze "een voorbeeld ter navolging waren". Zeven 
jaar verraderlijke politiek hebben ons ook in ons eigen land dui
deli,, voor ogen gesteld welke misère en welke aftakeling Dulles 
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en consorten voorbereiden voor de landen van het Atlantisch 
Pact, als wij ons spiegelen aan wat zij voor de landen van Latijns
Amerika hebben gedaan. 

Maar voor deze landen was ihet gebeurde in Guatemala de aan
leiding voor heftige demonstraties tegen het Yankee--imperialis
me. Deze volken zagen in de strijd van het Guatemalteekse volk 
de gemeenschappelijke zaak "van alle volken die strijden voor 
onafhankelijkheid, vrijheid en vrede", zoals de Franse Commu
nistische Partij op 22 Juni verklaarde. 

De nieuwe Yankee-aanslag op Guatemala is een slag tegen de 
bevrijdingsbeweging van de Latijns-Amerikaanse volken. Het 
ogenblik komt naderbij waarop de Noord-Amerikanen zullen 
ervaren, dat wie wind zaait storm oogst - de storm die de grote 
Chileense dichter Pablo Neruda bezingt in zijn gedicht: 

... wij zijn dezelfde grond, hetzelfde verdrukte volk, 
dezelfde strijd omgordt het middel 
van ons Amerika ... 
. . . Doet geen afstand van de dag 
die u de dode strijders gaven. Elke aar 
groeit uit een korrel aan de aarde toevertrouwd 
en het ontelbaar volk strekt als de plant 
zijn wortels, zamelt halmen; 
uit het zware onweer 
stijgt het bliksemlicht van het heelal. 

YVES MOREAU. 
(Humanité, 12 Juli '54.) 
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Bij de 9de herdenking van de proclamatie 

der Indonesische Republiek 

Het kwam ons dezer dagen ter ore, dat een groepje Nederland
se jongeren op het ogenblik een onderzoek instelt naar de voor
lichting over Indonesië in de leerboeken, die hij de N eclerlandse 
onderwijsinstellingen gebruikt worden. Het is een groepje stu
denten en scholieren, dat met dit doel de bezittingen van het 
Schoolmuseum in Amstevdam doorploegt en dat met ,grote ijver 
het ene leerboek na het andere doorvorst. Dit werk zoo wel eens 
van grote betekenis kunnen zijn voor de :gehele voorlichting in 
Nederland over het vraagstuk: Indonesië. 

Het interesseert ons vooral, wat de jongeren-commissie na af
sluiting van zijn onderzoek zal weten te zeggen over de manier, 
waar:op de gebeurtenissen van 17 Augustus 1945 in de boeken 
worden weergegeven. Als één historische datum door de regeren
de kringen in Nederland vervalst, met de modder van leugen en 
verdachtmaking bespat ·is, dan is het wel deze 17e Augustus. · 

Hij behoort in onze schoolboeken .geschreven, in de ·geschiede
nis van het Indonesische, maar óók van het Nederlandse volk 
gegrift te staan als een datum van de aller,grootste betekenis en 
als een gebeurtenis, die de gezamenlijke strijd van het Indo
nesisclhe en Nederlandse volk voor vrijheid en zelfstandigheid 
een grote ruk vooruit heeft .gebracht. 

De 17e .A!ugustus 1945, de dag waarop de Republiek Indonesië 
geproclamee11d wero, is diep geworteld in het bewustzijn van het 
Indonesische vo·lk. Dat is ons gebleken tijdens het bezoek, dat 
wij aan Indonesië mochten brengen. 

Wij spraken met vele mensen: met arbeiders en boeren, met 
intellectuelen en kunstenaars, met vakbondsbestuurders en po
litici. En in al die gesprekken was het steeds terugkerende on
derwerp de 17e Augustus. Dat is geen wonder! Practisch iedere 
Indonesiër, iedere .groep in het maatschappelijke leven, is bij de
ze gebeurtenis betrokken rgeweest. Een student, die zijn herin
neringen ophaalt aan zijn vrijwilltge diensttijd bij de guerilla's ... 
Een nog niet afgestudeerd jurist, die vertelt over het begin van 
zijn loopbaan als lid van een Volksrechtbank in Midden-Java ... 
Een boer, die hartstochtelijk het recht bepleit om een stuk: grond, 
dat verove11d werd op de Deli Planters-mij, in bezit te houden 
en er zijn padi te planten ... Een arbeider van de firma Braat, 
die verhaalt hoe !hij meevocht om de aanval op Surabaja af te 
slaan ... Zij ontkomen er niet aan de datum van de 17e Augustus 
te noemen. Het was het onderwerp van menig gesprek, dat wij 
in de verkoeling-brengende tropenavond hadden op de voor
galerij van een hotel in Djakarta met vrienden, die vertelden 
over hun leven en over hun strijd. 

Het is deze 17e Augustus, waarvan later pas ten volle zal blij-
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ken, dat hij de toekomst van onze beide volkeren voor een be
Langrijk gedeelte heeft bepaald. 

In de zomer van 1945 drrongen slechts schaarse beridhten over 
de ontwikkeHng in Z.O. Azië door to,t Nederland, dat - met 
een v11eselijke !hongerwinter achter de rug - zich uitleefde in 
een hevrijdingsroes en zich geconfrontee,rd zag met de eerste 
na-oor}o,gse problemen. 

In de Pacific v10lt:mkken zich eclhter grote wijzigingen. Het 
doffe kanongerommel aan het front van Mandsjoerije had daar 
niet weinig invloed op. De Sowjet-legers hadden de strijd aan
gebonden tegen het Japanse fascisme en kwamen het Chinese 
volk en de andere geallieerden ,te hulp. Zij doorbraken de Ja
panse linies, bezemden de troepen van keizer Hirohito voor zich 
uit en waren er de oorzaak van dat het Chinese front van de 
Japanse militaristen ineen zakte. De gevechten leidden er toe, 
dat de Japanse ~generale staf steeds meer troepen onttrok aan 
andere gebieden. De positie van het Japanse leger in het gebied 
van de Stille Oceaan werd onhoudbaar. Met het afnemen van de 
J apan~e militaire druik ontwikkelde de vrijheidsbeweging van 
het Indonestsche volk zich in steeds grotere mate. In Vffi'schil
lende delen van de Archipel en vooral op Java ikwam het rot 
botsingen tussen de Japanse ,garnizoenen en de Indonesische be
volking, die. gebruik maakte van zijn kans en zich gewapender
hand verzette. 

Het State Department in Washington, bevreesd voor de op
mars van het Sowje,t-leger in Mandsjoerije en tot alles bereid 
om de belangen van het Amffi'ikaanse imperialisme in China te 
verdedigen, besloot gebruik te maken van het verafschuwde 
atoomwapen, teneinde door deze massale vernietiging van de 
burgerbevolking op Hirosjima de J,apanse regering tot capitula
tie te dwingen en daarmee de opmars van de Sowjet-troepen 
te stuiten. 

De capitulatie voLgde snel 'hierna. 
Zo snel in ieder ,geval, dat de koloniale mogendheden niet bij 

ma.ohte waren troepen te dirigeren naar Indonesië en naar een 
aantal andere koloniale landen, teneinde de macht van de Ja
panners over te nemen. 

De Engelsen maakten zich in de eerste plaats druk om hun be
zittingen in Birma en India, terwijl de Amerikaanse imperialis
ten al hun aandacht concentree11den op China, waar het cor
rupte en wankele Tsjang Kai-sjek regiem dringend versterking 
beihoe:flde. · 

Gebruik makende van deze onzekere toestand, van het geza:g
vacuum dat ontstond, .ging het Indonesische vo1ik er toe over de 
Japanners te ontwapenen en zelf bezit te nemen van het land. 

Het intreden van de Sowjet-Unie in de oorlû'g met Japan leid
de in feite tot de capitulatie van de Japanse fascisten en schiep 
een voordeUge situatie voor de vrijheidsbeweging in de koloniale 
landen. 

De koloniale volkeren wisten er gebruik v:an te makèn en 
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maakten zich op, iedere aanval van een buitenlandse mo.gend
heid, die een po,ging tot herkolonisatie zou willen doen, af te 
slaan. In Indonesië kwamen arbeide•rs en boeren in beweging, 
landerijen we11den bezet, spoorwegverbindingen in ibezit ,geno
men, massa's boeren trokken ,gewapend met stokken en patjols 
naar de steden. Onder druk van deze ~olksbeweging, die over
sloeg op alle andere delen van rhet land, werd op 17 Augustus de 
Republiek Indonesië gep11oclamee!1d. 

Na het uitroepen van de Republiek Indonesië, droeg de Engel
se admiraal Lo:rd Mountbatten de Japanners op, de "ocrde en 
rust" te handihaven, dat wil zeggen de vroegere onderdrukkers 
werd opgedragen de vrijheidsbeweging in toom te houden en 
voor de imperialisten te redden wat er te redden viel. 

De revolutie w:as echter een feit en beroe:rde het ,gehele In
donesische volk. Een periode van harde strijd brak aan. Het In
donesische volk verdedigde de RepUibliek vanaf de eerste dag met 
de wapens, die waren buitgemaakt orp de Japanners. Deze wa
pens werden eerst gericht op de Japanners zelf om hen te 
ontwapenen en daarna tegen de Engelse t:t~oepen, die in
middels .gestuui1d waren. De Engelse troepen hadden harde 
strijd te leveren en het sCiheeLde maar weinig of zij waren bij 
Surabaja in zee gedreven, ware de strijd niet ,getemperd 1gewor
den door Indonesisdhe ·leiders als Hatta c.s. 

Door het zenden van Engelse troepen hadden de Nederlandse 
imperialisten tijd gewonnen om tmepen, wapens en geld te ver
garen en een eigen gewapende interventie ~oor te bereiden. 

Er volgden twee lwloniale oor1ogen. Deze strijd heeft bloedige 
offers gekost aan beide zijden, maar ondanks de militaire po
gingen om de RepUJbliek Indonesia te v;ernietigen, is het de im
perialisten niet ,gelukt. 

* 
De Nederlandse imperialisten, gesteund door Amerikaanse en 

Engelse raadgevers, gingen naar andere methoden zoeken om 
hun verloren posities te heroveren. Zij grepen naar een oude, 
beruchte methode om met behulp van inheemse handlangers 
langs de weg van "vreed:öame ondel'lhandelingen", intrtges en 
provocaties, voor de imperialisten v;oo11delige "overeenkomsten" 
te sluiten, onder dreiging van .gesdhut en bommen. Zij konden 
hierin slagen dank zij de hulp vóóral van zich als progressief 
of als socialist vool'ldoende leiders, zoals Hatta en Sjahrir, die 
in werkeliji~hetd edhter optmden als handlangers van het im-· 
perialisme. 

In 1948 werd, geïnspiree:vd door Nederlandse en Amerikaanse 
agenten, met behulp van inheemse reactionnaire klieken de pro ... 
vocatie van Madiun op touw ,gezet. In Solo werd het gebouw van 
de jeugdo11ganisatie de Pesindo in !brand ;gestoken. Er werden .ge
veChten uitgelokt van militaire groepen, die onder invloed van 
Hatta en "trotskisten .stonden, ·tegen de revolutionnai:ve groe
peringen. 
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In September 1948 werden deze incident,en opgeb1azen tot een 
"staatsgreep van de communisten", die in Madiun de Sowjet
macht zouden hebben uitge11oepen. 

Deze provocaties hadden ten doel de arbeidersbeweging en de 
gehele vrijheidsbeweging van hun leiding te beroven en de bo~ 
dem rijp te maken voor de aanvaarding van door de Nederlandse 
imperialisten opgedmngen overeenkomsten. 

In 1949 weDd de Ronde Tafel Conferentie in Den Haag beë1n
digd en de beruchte RTC besluiten en een Unie-statuut aange
nomen, die de verhoudingen tussen Nederland en Indonesië re• 
geLde. 

De revolutie was voor1opig tot staan ,gebracht. 
De rev;olutie was niet voltooid en niet geëindigd met volledige 

uitdrijving van het Nederlandse imperialisme en de opheffing 
van het feodale landbezit, hetgeen de taken zijn van de natio:t;1ale 
revolutie. 

Niettemin had de strijd succes afgeworpen. Het is de impe
rialisten niet meer mogelijk om op de oude wijze ihet koloniale 
regiem ongestoord voort te zetten. 

In de strijd heeft het Indonesische volk zijn positie versterkt, 
waaruit het zijn strijd voortzet met hernieuwde kracht. 

Het nationale bewustzijn van het ,gehele volk en de ervaring 
en het poHtiek bewustworden van de arbeiders en boeren zijn in 
de afgelopen jaren ~gegroeid en versterkt. 

De uitingen hiervan zijn de versterkte strijd tegen de hoofd
vijand, het Nederlandse kolonialisme. 

De samenstelling van de diverse Indonesische regeringen die 
er de afgelopen jaren geweest zijn, getuigt hiervan. 

De regering Sukiman was een regering waarin de koloniale 
posities ove:r1heersten. 

In het kabinet Wilopa werd de invloed van de koloniale hand
langers reeds meer teruggedrongen. 

Onder de huidige regering van Ali Sastroamidjojo hebben de 
volksorganisaties, waaronder die .van de arbeiders en boeren, 
zekere democratische rechten verkegen. 

De vakorganisaties, de vmuwen- en jeugdbewegingen verster
ken zich dagelijks door het groeiende ledental en een toenemende 
activiteit. · 

* 
De imperialisten hebben hun strijd tegen de Republiek echter 

niet 1gestaakt. Op 17 October 1952 we:r1d een nieuwe poging ge
daan om de Republiek en zijn vrijheidsotganisaties te vernie
tigen. Nu speelden ook officieren v:an de partij van Sjahrir (de 
PSI) een grote rol; zij streefden naar een staatsgreep. Zij -orga
niseerden een tocht naar het parlement, die echter mislukte. 

Een voortdurende poging om de Republiek Indonesië te onder
mijnen vormt de Darul Islam en andere terreurbenden die door 
buitenlandse imperialisten gesteund woDden met ge1d en moder
ne wapens. 
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OndeT het mom een "Islam staat" te willen stichten, steekt 
de Darul Islam dorpen in brand, berooft de mensen en vermoordt 
functionarissen van boeren en andere ovganisaties. 

Zij tracht door voortdurende onrust en onveiligheid te ver
oorzaken, de ontwikkeling van een democratische boerenbewe
ging op het land, en het doorvoeren van agrarische hervormin
gen te beletten. 

Kortgeleden werden enige Nederlanders gearresteerd en in 
staat van beschuldiging gesteld wegens het steunen van deze 
benden. 

Ook de opstanden in Atjeh moeten in dit licht bezien worden. 
De arrestatie van deze Nederlanders wijst er op dat de Indo

.nesische regering pogingen doet om tegen deze terreurorganisa
ties op te treden. 

Indonesië wordt steeds meer 'n ibolwerk in de strijd tegen het 
Nederlandse imperialisme en een belangrijke kracht in Azië in 
de strijd voor een duurzame vrede. De eisen die de Indonesische 
Regering naar voren heeft gebracht bij de onderhandelingen die 
thans tussen vertegenwoordigers van de Republiek Indonesië en 
Nederland aan de gang zijn, leggen hiervan getuigenis af. 

De eisen van de Republiek Indonesië, opheffing van de Ne
derlands-Indonesische Unie, opheffing van de nadelige RTC
overeenkomsten en de overdracht van W est-Irian aan Indonesië, 
zijn rechtvaardige eisen, welke ondersteund wm'den door de bre
de lagen van de Indonesische bevolking. 

Zij zijn een uiting van de ~groeiende massabeweging voo·r de 
opheffing van de RTC-besluiten en voor volledige zelfstandig
heid van Indonesië. 

De vernietiging van alle RTC besluiten en het koloniale Unie 
statuut betekent het likwideren van de ~oloniale grondslagen 
van de Indonesische maatsdhappij en kan derhalve alleen ver
wezenlijkt worden door de kmcht van het volk tegen het feoda
lisme en het Nederlandse imperialisme. 

Het is niet toevallig dat even voordat de onderhandelingen in 
Den Haag zouden aanvangen, de koloniale Graaf van Bijlandt, 
Hoge Commissaris van Nederland in Indonesië, een opzienba-· 
rende en vevontwaardiging wekkende verklaring aan de pe•rs 
deed. Hij wees op het "nut van de Nederlandse bezittingen vom 
de welvaart van Indonesië". 

De verontwaardiging in Indonesië wend gedeeld door alle pro
gressieve mensen, die met het lot van het Indonesische volk mee
leven. Iedereen weet immers, dat sinds de Republiek Indonesië 
ontstaan is, de winsten van het Nederlandse koloniale kapitaal, 
die het uit Indonesië perst, nog zijn toegenomen. 

Iedereen weet ook, dat de grote massa van het Indonesische 
volk bittere armoede lijdt en grote delen op de rand van de hon
ger leven, omdat door de RTC besluiten de lmloniale economie 
in stand is gebleven. ~ 

Hieraan moet een einde komen. Het Indonesische volk heeft 
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Indonesische vrouw aan het batikken 
(Foto Cas Oorthuys) 

recht op volledige zel:libeschikking om zijn land, dat rijk is aan 
bodemscilatten, tot bloei te brengen. · 

In de plaats v·an het Unie Statuut ·moet er een samenwerking 
tussen Nederland en Indonesië komen op basis van vrijwillig
heid, gelijk,gerechtigdheid en wederzijds voordeel. 

Dat is zowel in het belang van Indonesië als in dat van ons 
eigen land! 

JOOP WOLFF 
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Koopman in de kampong (Foto Cas Oorthuys) 



Chinese volksliederen 
vroeger en thans . 

WAT MAO VOOR ONS UEED 
(Miao) 

In vervlogen dagen 
Toen wij kinderen waren, 
Nog maar éen of twee jaar oud, 
Kwam op zijn Grote Mars Mao Tse-toeng door ons land 
En sahreef de waarheid in al onze dorpen: 
Hij riep ons uit Miao op te staan 
Om eindelijk voedsel en kleren te winnen. 

Toen wij wat ouder waren 
Zeiden onze moeders tot ons: 
- Kinderen, jullie moeten weten 
Dat onze voorvechter hier voorbijtrok; 
Hij liet ons aahter 
En niets wel'd sindsdien van hem geihoord. -

Wij waahtten en wacihtten, 
Veertien lange jaren, 
En in het vijftiende jaar 
Kwam onze vader en voorvechter terug 
En riep ons, om op te staan! 

Nu zijn wij tesaamgestroomd . 
In het ~oetspoor voLgend van Mao Tse-toeng. 
Nu hebben wij overvloed, voedsel en kleren; 
Wij allen zijn d1k en schoongewassen, 
Zo zuiver als het water der bergen, 
Zo glanzend als paarlen! 

DE ZON 

(Linfen, Noord-Sjensi) 

De sombere dagen duren niet zo l,ang als de lichte. 
Plotseling brak de 2lon door in Lin-fen. 
Als ge mij vraagt waar de zon is: 
Zij is de Chinese Communistische Partij. 
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TEGEN EEN BENDEHOOFD DER 
KWOMINTANG 

(Ningsia) 

Ma Hoeng-Kwei, luister naar mij! 
Bedelaars heb je ,gemaakt van het volk! 
Zonder wolken regent het niet. 
Zonder aarde gedijt het gewas niet. 
Jouw werk was vruahteloos. 

Ma Hoeng-Kwei is een lafaard 
Dag en nacht kan hij niet ,gaan van angst. 
Hij is maar bang voor éen ding: 
Dat het volk in opstand zal komen. · 
Dus staat hij te sidderen in zijn ·sahoenen 
Bij dag en bij nacht. 

VOLK VAN DE GRENZEN 
(Oud lied uit de Bevrijde Gebieden) 

Laat het volk der Grensgebieden als éen man opstaan! 
De oude boom heeft weer rood op de heuvel gebloeid -
Wij zijn de boom, oeroud als de Tijd, met diepe eeuwige wortels, 
Die bloesemt en weer vruciht draagt, onwr:iikbaar tegen de 

Heel het wijde gebied rond Jenan 
Is een ,graanschuur, veroverd door ons leger! 
Wij zullen voedsel noch kleren meer derven 
Nu Mao Tse-toeng ons voorwaarts leidt! 

RODE LANTAARNS 
(Hedendaags massalied) 

Rode lantaarns, geknoopt met goud- en zilverdraad, 
Overkleefd met gulden bloemen! 
-Waarvoor dienen die rode lantaarns? 
-Om op te hangen bij Tjen An Men! *) 

Hoog .hangen. de lantaarns, de hemel is rood, 
Als mensen van ver en nabij komen kijken. 
En de lantaarns stralen hun licht 
Over vijfhonderd millioen Chinezen. 

(Nederlandse bewerkingen van Theun de Vries) 

[bergflank. 

*) Naam van een paleispoort in Peking, waarop de regeringspersonen 
verschijnen, om het volk toe te spreken of parades af te nemen. 
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Enkele problemen in de strijd 
tegen psycho-analyse 

I 

Het verschijnen van het eerste deel van Ernest Jones' biografie van 
Freud 1

) veroorzaakte een nieuwe golf van loftuitingen voor de vader 
van de psycho-analyse. Aan alle kanten hebhen burgerlijke autoriteiten als 
een algemeen erkend feit de mening naar voren gebracht dat Freud ,,dt 
Columbus van de geest", .,de Isaac Newton van de psychische wereld" 
zou zijn. 

Na de vele artikelen en discussies, die in marxistische en vooruit· 
strevende kringen hebhen plaatsgevonden, is het nauwelijks meer nodig 
te herhalen dat de marxisten het met een dergelijke oordeelvelling niet 
eens zijn. Integendeel, zij verwerpen het freudianisme en de psycho-ana• 
lysoe als een verkeerde, idealistische en onwetenschappelijke theorie. 

Waarom wordt de psycho-analyse door de bourgeoisie steeds meer 
bevorderd en in de hand gewerkt? Omdat deze theorie uitermate geschikt 
is om de belangen van de heersende klasse te dienen in de' huidige periode 
van haar verval. In een maatschappij, waarin voortschrijdend verval en 
crisis een steeds groter gevoel van ontbering, van ongelukkig zijn, van 
verwarring en zelfs ernstige geestesziekte teweegbrengt, is het vraagstuK 
van de oorzaken en de genezing van geestelijke stoornissen een zeer prae· 
tisch vraagstuk. Het antwoord hierop van de heersende klasse wordt door 
het freudianisme naar voren gebracht. De zieken wordt in autoritaire 
.,Wetenschappelijke" termen duidelijk gemaakt, dat hun geestelijke stoor· 
nissen g<een verband houden met de zieke, gecorrumpeerde maatschappij 
waarin zij leven, maar dat ze eerder het gevolg zijn van bepaalde aange· 
boren, onveranderlijke, biologisch gedetermineerde, dierlijke "instincten", 
die in hun "onderbewustzijn" worden onderdrukt. En aan alle kanten 
beweren de aanhangers van het freudianisme, de psycho-analysten, dat 
de waarheid van hun ideologie wordt bewezen door de "genezingen" die 
zij tot stand brengen. 

l\tlaar daarenboven beweert de heersende idealistische filosofie van de 
bourgeoisie dat het freudianisme een legitieme verklaring geeft van de 
menselijke geschiedenis, de maatschappelijke organisatie en conflicten, en 
de culturele ontwikkeling. Zo wordt het een belangrijk ideologisch wapen 
om tegen de marxistische interpretatie van de geschiedenis te gebruike~ 
tegen de methoden van de klassenstrijd, en tegen het op wetenschappelijke 
gronden berustend inzicht van toenemende delen van de mensheid, dat de 
weg naar de oplossing van de voornaamste problemen gaat via de wt· 
anclering van de maatschappij in het socialisme en communisme. 

De marxistische beweging hier en in het buitenland is reeds tot algemene 
overeenstemming gekomen over het reactionnaire karakter van het !reu· 
dianisme. Maar slechts in de laatste paar jaar, toen het freudianisme zijn 

1) Sigmond Fveud, Life and Work, I (Londen 1953). 
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invloed sleecis meer uitbreidde, niet alleen op de gebieden van de psycho
logie en psychiatrie, maar in feite op elk terrein van de burgerlijke sociale 
wetenschap en cultuur, begonnen wij in onze Partij de noodzaak te zien 
voor een actieve strijd tegen dit ideologisch wapen van de imperialisten. 

De strijd op verschillende fronten tegen het freudianisme in de laatste 
twintig jaar heeft bepaalde successen geboekt. Het kwetsbaarste punt, 
vooral voor werkers op maatschappelijk gebied, was het extreme indivi
dualisme van de theorieën van Freud. Dit individualisme werd in 'Vele krin
gen verworpen. Als gevolg daarvan ontstonden nieuwe scholen van 
psychoanalyse .- de neo-freudianen .- de ,.culturisten" en ,.interpersona
llsten" zoals Horney, Sullivan, Fromm en Kardiner, die het aanhangen 
van de freudiaanse ideologie verbinden met een schijnbaar in acht nemen 
van de culturele en sociologische factoren. Daarom is het tegenwoordig 
niet voldoende om alleen tegen het klassieke freudianisme te vechten. Het 
is eveneens noodzakelijk de neo-freudianen te bestrijden, die een aan ... 
zienlijk terrein ~terugwonnen op het gebied van de maatschappijweten
schappen, dat dreigde verloren te gaan voor de psycho-analyse. 

Terwijl de marxistische beweging haar tegenstand tegen de psycho
analyse steeds duidelijker maakt, ontstaat tenslotte een vanouds bekende 
tendens - de ontwikkeling van een stroming die elke overeenkomst met 
de psycho-analyse ontkent, maar die haar grondstellingen aanhangt onder 
de mantel van marxistische frazen. Het is noodzakelijk, ook dergelijke ver
draaiingen van het marxisme te bestrijden. 

* 
Wat zijn sommige van de voornaamste zwakheden, die de strijd tegen 

de psycho-analyse op het theoretisch front hebben belemmerd? 
I. De algemene onderschatting van het terrein en de verbreiding van 

de psycho-analyse in haar geheel. Deze komt voor in verschillende 
vormen: 

a) In sommige kringen wordt alleen de klassieke psycho-analyse van 
Preud aangevallen, zonder dat men de toenemende rol ziet van de neo
heudianen, die op hun eigen gebied bestreden moeten worden . 

b) In andere kringen heerst een verkeerde opvatting, dat de klassieke 
psycho-analyse van Freud ,.afgedaan" heeft en haar invloed verloren 
hteft. 

c) Het nalaten om theorieën te becritiser,en, die schijnbaar een marxis·· 
tisch standpunt nastreven, maar in feite het wezen van het freudianisme 
bewaren. 

2. De mechanische en negatieve tendens van sommige polemische arti· 
kelen tegen het freudianisme. De noodzakelijiDe strijd tegen het freudia
nisme wordt soms gevoerd alsof deze tot een negatieve en antagonistische 
houding verplicht tegenover het hele gebied van de psychologie en de 
psychologische behandeling van geestesstoornissen (psychotherapie) . 
Verder -wordt er, aan de tactische kant, te weinig aandacht besteed aan 
de beweringen van de psycho-analysten dat hun behandeling ,.wel'kt". In 
~aats daarvan worden deze beweringen afgedaan met de opmerking dat 
ze vanzelfsprekend onjuist zijn, wat voor de meeste mensen niet opgaat. 

3. Tenslotte, het niet ontwikkelen van een alternatieve practische be
nadering van de menselijke psychologie en de genezing van gestoorde 
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geestestoestanden, die werkelijk materialistisch en wetenschappelijk is. 

* 
Een studie van geestesziekten veronderstelt een juiste benadering van 

de wetenschap der psychologie. De menselijke psychologie houdt zi~ 
bezig met de studie van geestelijke verschijnselen zoals gewaarwordingen 
waarnemingen, ideeën, gevoelens en houdingen ,.... de verschijnselen dit 
wij bij elkaar het bewustzijn noemen. 

De psychologie moet, evenals elke andere wetenschap, een objectieve 
methode van benadering gebruiken. Met andere woorden, zij moet uit· 
gaan van het bestuderen van materiële, objectieve verschijnselen, en ~er· 
door de objectieve wetten van het bewustzijn, van het subjectieve, ont· 
dekken. Het bewustzijn zelf is een Weerspiegeling van de werkelijkheid 
In de woorden van Lenin: "Het fundamentele onderscheid tussen de mate· 
rialist en de aanhanger van de idealistische filosofie bestaat uit het feit 
dat de gewaarwording, waarneming, idee, en de menselijke geest in hd 
algemeen beschouwd wordt als een beeld van de objectieve werkelijk· 
beid.') Dit subjectieve beeld van de uitwendige werkelijkheid word! 
voortgebracht door het lunetionneren van de hoger ontwikkelde hersen
centra, de hersenschors, die Lenin "de materiële onderlaag van de gees
telijke verschijnselen - de zenuwprocessen" noemde. 

Stalin vat het probleem als volgt samen: "In tegenstelling tot hd 
idealisme, dat verklaart dat alleen onze geest bestaat ... gaat de marxiJ. 
tische materialistische filosofie er van uit, dat de materie, de natuur, hd 
zijn een objectieve werkelijkheid is, die buiten en onafhankelijk van ollll 

geest bestaat; dat de materie primair is, daar ze de bron is van de g~ 
waarwordingen, de ideeën, de geest, en dat de geest secondair, afgelelj 
is, daar ze een weerspiegeling van de materie, een weerspiegeling van hd 
zijn is; dat het denken een product is van materie, die in haar ontwikke· 
ling een hoge graad van volmaaktheid bereikt heeft, namelijk van de her· 
sens, en dat de hersens het orgaan van het denken zijn; en dat me1 
daarom niet het denken van de materie kan scheiden, zonder een ernsti~ 
fout te maken." 3) 

De wetenschappelijke studie van het subjectieve moet daarom ui~ 
gaan van de objectieve wetten der materiële grondslagen van het bewust· 
zijn: de wisselwerking tussen de levensomstandigheden van het indivi~ 
en de werking van zijn hersenschors. De grondslag voor de ontwikkeliltl 
van een werkelijke wetenschap van de psychologie verschilt van die VIl 

de andere wetenschappen. Andere wetenschappen, hetzij natuurkundiit 
of sociale, bestuderen materiële verschijn:.elen zoals atomen, molecule~ 
levende cellen, de productie en de warenruil, enz. De objectieve wettenil 
deze wetenschappen kunnen daarom ontdekt en direct geformuleerd WO!· 

den in termen van de verschijnselen, die door de wetenschap worden iJe. 

studeerd. De psychologie bestudeert echter het subjectieve, een verschij~ 
sel dat een dergelijk zelf~gedetermineerd, onafhankelijk bestaan niet bezit 
wegens zijn afgeleid, secondair karakter. Dientengevolge kunnen de 00. 
jectieve wetten voor de psychologie niet direct in termen van het sUO. 

2) W. I. Lenin, Materialisme en empirio-criticisme. 
3) J. Stalin, Dialectisch en historisch materialisme. 
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jeelieve gesteld worden, maar indirect, door het bestuderen van zijn 
materiële basis. 

De psycho~analysten daarentegen, gaan bij de studie van het geestes-
leven, van het subjectieve, van een geheel ander uitgangspunt uit. Hun 
,;wetten" van het functionneren van de geest berusten niet op primaire: 
materiële processen, maar op de werking van hypothetische, biologisch 
gedetermineerde instinctieve krachten, waarvan men aanneemt dat ze zich 
uiten door de gevoelens, houdingen en ideeën van het individu. Hoewel 
het freudianisme er aanspraak op maakt ~en biologische theorie tot grond
slag te hebben, is zijn wijze van benadering in de practijk subjectief 
Idealisme. En wel hierom, omdat het het geestelijk functionneren inter
preteert niet op een grondslag van primaire materiële eenheden, maar van 
subjectieve eenheden - gevoelens, ideeën, enz. - die slechts de weer
spiegeling van de werkelijkheid zijn. De freudianen gaan zelfs verder, zij 
interpreteren niet alleen het individuele geestelijk leven in termen van 
subjectieve krachten, maar lichamelijke stoornissen, de kunst, de weten
schap en de maatschappij eveneens. Dit is subjectivisme bij uitstek! Wat 
secondair is - het subjectieve - wordt primair; en wat primair is - de: 
uitwendige maatschappelijke werkelijkheid - wordt een weerspiegeling 
van het subjectieve. 

In overeenstemming met hun subjectieve beschouwingswijze, ontbreekt 
het de psychoanalysten aan elke kennis van de physiologie van de hersen
schors. Zij scheiden zo volledig mogelijk de materie van het denken en 
beroemen zich hier vaak op. 

Ik herhaal: het bestuderen van het subjectieve is niet hetzelfde als 
subjectief idealisme. Integendeel, het bestuderen van het subjectieve (van 
de geestelijke processen) kan en moet wetenschappelijk ontwikkeld wor
den, net als het bestuderen van atomen, levende cellen, warenproductie of 
enig ander verschijnsel in de natuur en de maatschappij. Maar wanneer 
de geestelijke processen als primair worden behandeld, in plaats van als 
een weerspiegeling van de uitwendige werkelijkheid, en worden geschei
den van hun materiële onderlaag (de hoger ontw~kkelde hersen-centra), 
dan wordt dit een subjectieve idealistische wijze van benaderen. 

* 
Het extreme subjectieve idealisme van het freudianisme komt niet 

alleen tot uiting in zijn theorie, maar ook in de techniek van de thera
peutische practijk van de psycho-analyse 

Deze verschillende technieken van de psycho-analysten worden nood~ 
zakelijk bepaald door het doel van de behandeling. Deze doelstellingen 
worden op verschillende manieren geformuleerd, zoals "het onderbewust
zijn bewust maken", "zelf-verwezenlijking", uitschakeling van "innerlijk 
conflict", maar in feite pogen ze allemaal de subjectieve toestand van de 
patient te behandelen en te hergroeperen. Daarentegen zou een materia-
~stische benadering van de psychotherapie zich doeleinden stellen in 
termen van veranderingen van de practijk van het individu, veranderingen· 
in een dergelijke richting, dat zijn bewustzijn de uitwendige werkelijkheid 
nauwkeuriger en diepgaander zou weerspiegelen. 

De basis-technieken van de psycho-analysten, die stuk voor stuk hun 
idealistische zienswijze weerspiegelen, behelzen vrije associatie, het be-
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klemtonen van de verhouding tussen patiënt en therapeut, en de preoccu· 
patie met droom-interpretatie op een subjectieve basis. Men draagt de 
patiënt op, spontaan te spreken, zonder rekening te houden met logica, 
samenhang of helderheid. Als hij dit doet, dw.z. als hij "vrij associeert", 
dan zullen zijn woorden het beloofde land van de freudianen, "het onder· 
bewustzijn", aan het licht brengen. Het is inderdaad begrijpelijk, dat de 
.psycho-analyst, die zich niet met de objectieve werkelijkheid bezig houdt, 
in zijn patiënten die typen van geestelijke producties aanmoedigt, die men 
vrije associaties noemt, waarin de weerspiegeling van de uiterlijke realiteit 
het meest verward, ongrijpbaar en duister is. Het langdurige aankweken 
en aanmoedigen van dit type denken in de patiënt kan slechts leiden tot 
uiterste bemoeienis met zichzelf en het terugwijken voor de worsteling 
met de werkelijke problemen in de werkelijke wereld. 

De psycha-analyst lokt zijn patiënt nog verder van zijn problemen in 
de werkelijke wereld weg, door hem zich intensief bezig te doen houden 
met overwegingen ten aanzien van de patiënt""therapeut verhouding. De 
psycho-analyst houdt vol dat dit een zeer bijzondere verhouding is, en 
hij geeft haar een eigen etiket, "de overdracht". Hij vertelt de patiënt dat 
het succes van de behandeling afhankelijk is van de wijze waarop hij deze 
verhouding opvat. Zo wordt de patiënt nog meer afgeleid van zijn wer· 
kelijke problemen in de buitenwereld door hem intensief te betrekken in 
de probiremen van deze bijzondere, unieke en in veel opzichten zeer kunst· 
matige verhouding. De patiënt-therapeut verhouding is ontegenzeggeli~ 
zeer ver verwijderd van de productieve activiteit en de andere maat
schappelijke verhoudingen van de patiënt. Als zodanig kan zij nooit de 
beslissende factor zijn bij het wiekken van meer begrip voor de wereld 
waarin hij Jeeft, met inbegrip van de aard van zijn verhouding tot andere 
mensen. 

Om het verschijnsel van de drom~n te interpreteren hebben de psycho· 
analysten een zeer omslachtig bouwsd opgetrokken. Maar dit gehek 
bouwsel staat op een subjectieve basis - hoe het .,onderdrukte onder· 
bewustzijn" in dromen te voorschijn komt, hoe een fictieve censor op· 
treedt, hoe de ·droom een verborgen wens tot uitdrukking breng-t, enz. 
Men ziet volkomen voorbij aan het fundamentele objectieve feit, dat in 
de slaap het functionneren van de hersl::nschors veranderd is, zodat men. 
om de droom wetenschappelijk te bestuderen, in de eerste plaats moet 
begrijpen hoe de hersenschors functionneert in de slaap. 

Tenslotte komt deze tendens van àc psycho-analysten, om zich van de 
objectieve werkelijkheid af te wenden, tot uitdrukking in de wijze waarop 
de behandeling plaatsvindt. De patiënt ligt en spreekt op een divan. 
zonder de analyst te zien. Dit is het toppunt van kunstmatigheid en on• 
werkelijkheid vergeleken met de wijze waarop gewoonlijk verhoudingen 
tussen mensen tot stand komen. Het is bedoeld - en als zodanig heeft 
het sucoes - om de patiënt ertoe te brengen, zijn problemen te beschou
wen in een geïsoleerde, onwerkelijke atmosfeer, waarin alles gericht is 
op zijn subjectieve toestand, die losgemaakt wordt van de uitwendige 
werkelijkheid. 

Om samen te vatten: de wijze waarop de psycho-analysten geestelijke 
stoornissen behandelen berust op een uiterst subjectieve idealistische 
theorie, n.l. het freudianisme. Hun behandelingsmethoden weerspiegelen 
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deze zienswijze, en beogen hun patiënten te beïnvloeden in de richting· 
van subjectieve, egocentrische, individualistische bezorgdheden, en te 
verwijderen van elke objectie'Ve, actieve houding tegenover hun werkelijke 
problemen in de werkelijke wereld. Het komt voor dat patiënten, die op 
deze wijze beïnvloed worden, een verbetering waarnemen in de sympto
men die hen naar de psycho-analyst hebben gevoerd. Deze tijdelijke 
verbetering kan het ·'gevolg zijn van elke procedure, die de gestoorde 
subjectieve weerspiegelingen van de objectieve problemen en conflicten 
vermindert. De godsdienstige bekering doet het op één manier, het gebruik 
van narcotica en verdovende middelen op een andere manier en de 
psychoanalyse doet het met haar eigen omslachtige technieken. Maar is 
dit een geneeswijze? Terwille van een vermindering van de geestelijke 
stoornis, isoleert het subjeot zich verder van zijn werkelijke problemen. 
geeft het de poging op om zijn werkelijke problemen het hoofd te bieden, 
en geeft het de mogelijkheid prijs van het vermeerderen van zijn kennis 
en verdiepen van zijn bewustzijn t.o v. de wereld waarin hij leeft . 

* 
Bij de psycho-analytische ,.genezingen" komen nog t\v!ee andere facto

ren te pas. Ten eerste is de psychoanalytische behandeling er op gericht, 
het individu te ontheffen van verantwoordelijkheid voor zijn eigen func
üonneren. Bv., wanneer het mannelijk-heerszuchtig optreden van een 
patiënt tegenover zijn vrouw verklaard wordt als de uitdrukking van een 
aangeboren biologisch gedetermineerd instinct van agressie, of als een 
.,verplaatsing" van onbewuste vijandigheid tegenover zijn moeder, die hem 
slecht behandelde als kind, dan kan de patiënt niet gecritiseerd worden 
wegens een dergelijk optreden, dat zijn bewuste, rationele geest niet kan 
controleren. Ten t'Meede zal de reactionnaire inhoud van de freudiaanse 
theorie, als deze door de patiënt aanvaard wordt, hem in een ongezonde, 
gecorrumpeerde richting leiden naar de oplossing van zijn problemen en 
conflicten. Bijvoorbeeld: het freudianisme bestempelt het verzet van de 
vrouw tegen mannelijke suprematie als ,.afgunst" en verlangt dat zij deze 
strijd opgeeft en ,.haar rol van vrouw aanvaardt" door onderworpenheid 
en ondergeschiktheid aan de man. Grileven tegen een baas worden be
stempeld als ,.het verplaatsen van onbewuste vijandigheid ten opzichte 
van de vader-figuur", en ze moeten uitgeschakeld worden door onder
worpenheid aan de baas. Het ontheffen van zijn verantwoordelijkheid 
voor zijn gedrag en het veranderen van zijn· houding, zodat zijn werkelijke 
conflicten verminderd worden door onderworpenheid, kan zeer goed 
leiden tot een vermindering van de subjectieve spanning en een .,gene
zing". Maar de inhoud van de ,.genezing" is het terugtrekken uit de strijd, 
het aanvaarden van de bestaande toestand, het corrumperen van gezonde 
waarden en doelstellingen. 

Het vraagstuk waar het om gaat is dus niet of iemand verlichting kan 
krijgen van bepaalde symptomen door psychoanalyse, hoewel ook wat 
dat betreft vele psycho-analysten in hun vakliteratuur erkennen dat hun 
• .genezingen" bij lange na niet zo talrijk en zo permanent zijn als het 
publiek wordt wijsgemaakt. Belangrijker is de vernietigende en verreiken
de prijs, die betaald wordt door degeen, die zich overgeeft aan de freu
diaanse ideologie teneinde ,.genezen" te worden. 

433 



• I 

De vele cridek op het freudianisme, niet alleen in marxistische, maar 
ook in burgerlijke vakkringçn, hadden talrijke pogingen tot gevolg om 
hèt van zijn grofste reactionnaire theoretische aspecten te ontdoen en 
bepaalde therapeutische praetijken van de psycho-analyse te wijzigen. Er 
ontstonden verschillende "scholen" van psycho-analyse, vooral in ons 
land, met verschillen<lte etiketten, zoals "neo-freudiaans", ,,non-f~eu· 
diaans", en "culturalisten". Vele liberalen en progr~ssieven zijn onder de 
indruk van de mate waarin de ene of de andere van deze groepen afwijkt 
van Freud, van hun vele spreken over culturele en maatschappelijke 
krachten, en van hun schijnbaar verw,erpen van de freudiaanse instinct• 
theorie. Zij juichen deze afwijkingen toe als een bewijs dat de psycho
analyse zich kan en zal ontWikkelen in een materialistische, wetenschap· 
pelijke richting. Maar hiervoor is nodig dat de psycho-analyse afziet van 
haar subjectivistische oriëntatie, en dan zou het geen psycho-analyse 
meer zijn. 

Geen van de nieuwe scholen van psycho-analyse, die ontstonden als 
gevolg van de ontevredenheid met de klassieke freudiaanse school, breekt 
met het subjecti'Visme van de psycho-analyse. 

Sullivan kreeg in ons land een grote aanhang met zijn theorie van 
interpersonele verhoudingen, die hij aanbiedt als een "op de cultuur ge· 
oriënteerd" substituut voor Freud's libido-theorie. Volgens Suilivan wordt 
de menselijke geest niet gevormd door instincten, maar door de wissd· 
werking tussen het individu en de andere mensen, in de eerste plaats 
tussen de ouders en het kind. ,.Bijna alles wat een persoon met een ander 
doet is in aanzienlijke mate een functie van zijn vroegere ervaring met 
mensen en van de bepaalde chronologie rvan die ervaring", schrijft Suilivan 
in zijn boek "Spanningen tussen personen en tussen naties - het stand· 
punt van een psychiater", dat in 1950 verscheen. Maar volgens Suilivan 
beïnvloeden de mensen elkaar door hun ideeën, houdingen en gevoelens, 
die op de een of andere abstracte wijze uit hun .,cultuur" voortkomen, 
zonder enig verband met hun klasseposttie, productieve activiteit of con· 
crete klasse-ideologieën zoals mannelijke suprematie of blank chauvinisme. 
In wezen gaat deze theorie er van uit, dat het bewustzijn gevormd wordt 
door de botsing van de subjectieve krachten in bepaalde andere indivi· 
·duen op het individu, in plaa·ts van de subjectieve krachten in zichzeU, 
zoals Freud het stelde. Met andere woorden: het subjectivisme van 
Suilivan vereist twee of meer mensen om er aan te voldoen, dat van 
Freud rnaaar één. 

De voorgewende belangstelling van de Sullivan-groep in de maat· 
schappelijke krachten, die rveel liberalen aantrekt, is in feite slechts een 
façade waarachter een volkomen subjectieve benadering van de mense· 
lijke geest en de maatschappij ligt. Als rvoorbeeld is er Sullivan' s bijdrage 
tot een uitgave van de Unesco in 1947: .. Spanningen die oorlogen ver· 

· oorzaken". Het hele artikel houdt zich bezig met de spanningen die 
ontstaan uit .,gestoorde interpersonele verhoudingen", alsof het fascisme, 
het imperialisme en de economische crises hierbij geen rol spelen. Krach· 
tige politieke overtuigingen en meningen bestempelt hij als een .,doelmatige 
bescherming tegen grote ongerustheid". Het vraagstuk of deze meningen 
waarheidsgetrouw een objectieve, uitwendige werkelijkheid weergeven, 
vindt Suilivan te onbelangrijk om zelfs maar in beschouwing te nemen. 
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De reactionnair'e implicaties van de interpersonele gedachte komen het 
volledigst tot uitdrukking in het werk van Eric Fromm, die als een 
,.sociologisch expert" wordt beschouwd in deze groep. Fromm heeft een 
theorie ontwikkeld om het grote aantal geestesgestoorden te verklaren, 
die aan het eind in f,eite een verdediging van het feodalisme en het fas
cisme is. Volgens Fromm voelden alle mensen zich ,.veilig" en met elkaar 
,.verbonden" in de feodale maatschappij met haar onbuigzame, statische 
structuur. Het kapitalisme vernietigde in zijn progressieve revolutionnaire 
stadium het feodalisme en daarbij deze velige, onveranderlijke plaats van 
het individu in de maatschappij. Nu was de mens vrij, maar alleen en 
geïsole~rd ~n hij begon te lijden aan ,.onrust en onzekerheid". Als gevolg 
daarvan is de moderne mens nu bereid om deze vrijheid op te geven en 
een autoritair, fascistisch regime te ondergaan, dát hem de ,.zekerheid", 
die hij in de Middeleeuwen had, terug zal geven. 4 ) • 

Tenslotte is er Kardiner, die op zijn eigen wijze het freudianisme aan
vaardbaar voor de liberalen tracht te maken. In een van zijn boeken 
,.analyseert" hij het volk van Alor, een eilandje in Indonesië. Hij komt 
tot de conclusie dat het ,.fundamentele karakter van Alor onrustig, wan
trouwlig, achterdochtig is, zonder belangstelling voor de buitenwereld ... 
Zij kunnen niet bouwen, stelselrnatig of planmatig werken, of vooruitzien; 
zij hebben geringe technische aanleg of belangstelling; zij geven een 
onderneming gemakkelijk op en verweren zich niet tegen de dood." Wie 
zou ontkennen, als hij zo'n beschrijving leest, dat de Nederlanders de 
overheersing en uitbuiting van een dergelijk 'Volk, dat blijkbaar niet voor 
zichzelf kan zorgen, moeten voortzetten? En wat geeft Kardiner als oor
zaak van de ellende van dit koloniale volk onder het juk van het impe
rialisme? Niets anders dan .,het verwaarlozen van het kind" door de 
moeder! 5 ) Geen wonder, dat kardiner zo populair is geworden in burger
lijke anthropologische kringen. 

Niettegenstaande al hun schijnbewegingen, alsof zij Freud op de een 
of andere manier bestrijden, houden alle neo-freudianen vast aan de 
freudiaanse technieken van de psycho-analytische practijk. Zij maken 
allemaal gebruik van de vrije associatie, zij achten de analyse van de 
,.overdracht" een fundamentele factor, zij houden zich op een subjectieve 
grondslag met dromen bezig, en leggen hun patiënten op de divan. Ook 
zijn zij het eens met de meest doorgewinterde freudianen, dat de theorieën 
van de menselijke psychologische ontwikkeling geformuleerd kunnen 
worden zonder enige aandacht te besteden aan de physiologie _van de 
hersenschors. Alles bij elkaar genomen, blijven zij volledig verbonden met 
het onwetenschappelijke reactionnaire subjectivisme van de freudiaanse 
theorie en practijk. 

JOSEPH C. CLAYTON 

(Het slot van dit artikel, dat wij uit het Amerikaanse tijdschrift "Po
litica! Affairs", April 1954, overnamen, verschijnt in het volgende num
mer.) 

t) E. Fromm, Vlucht voor de vrijheid. 
5) A. Kardiner, De psychologische grenzen van de maatschappij. 
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Marxisme en godsdienst 

Onze houding ten opzicihte van de gelovigen is geen tactiek van 
het ogenblik, voortkomend uit beginselloos opportunisme. Zij is 
nauw verbonden met onze opvatting van de godsdienst. 

"Wie enigszins. in staat is," schrijft Lenin, "om het marxisme 
serieus te beschouwen, de filosofische grondslagen ervan en de er. 
varing van de internationale sociaal-democratie te overdeli'ken, zal 
zien dat de tactiek van het marxisme ten opzichte van de godsdienst 
vÓlkomen consekwent is en stevig gegrondvest door Marx en Engels; 
dat hetgeen wat de dilettanten of onwetenden aanzien voor schom. 
melingen niets anders is dan het directe en onvermijdelijke resul. 
taat van het dialectisch materialisme. Het zou een grove fout zijn, 
te geloven dat de ,gematigdheid' van het marxisme ten opzichte van 
de godsdienst een gevolg is van z.g. ,tactische' overwegingen, zoals 
het verlangen om ,geen schrik aan te jagen', enz. Integendeel, ook 
in deze kwestie is de politieke lijn van het marxisme onverbrekelij'k 
verbonden met zijn filosofische grondslagen." 1) 

Inderdaad constateert men ·gemakkelijk dat het van het begin 
af aan voor de marxisten een vaste stellingname was om alle. 
werkers, met inbe·grip van hen die hun geloof in God bewaard 
hebben, op te roepen voor de strijd voor de menselijke vrijhei~ 
zonder ihun godsdienstige opvattingen te kwetsen. 

No.g maar enkele jaren na de oprichting van de 1ste Inter· 
nationale, in 1874, in zijn kritiek op het "Program van de blan· 
quistische réfugiés van de Commune", noemt Engels hun luid· 
ruahtige .oorlogsverklaring aan de godsdienst een dwaasheid, hij 
maakt "deze eis om de mensen tot atheïsten te maken per order 
van de Mufti" belachelijk, en hij voegt er aan toe: 

"Een ding staat vast: de enige dienst die men tegenwoordig nog 
aan God kan bewijzen, is het, atheïsme tot verplicht geloofsartikel 
te maken en de wetgeving, die voortkwam uit de ,Kulturkampf' van 
Bismarck tegen de Kerk, nog te overtreffen door een algeheel ver. 
bod van de godsdienst." 

Op haar 20ste c.ongres te Issoudun, van 21 tot 23 September 
1902, nam de Franse Arbeiderspartij van Jules Guesde een re
solutie aan, waarin ihet anticlericalisme aan de kaak werd ge
steld: 

"In het anti-clericalisme, waarmee sinds enige tijd onze regeer. 
ders te koop lopen.. . kan de Franse Arbeiderspartij niets anders 
zien dan een nieuwe manoeuvre van de kapitalistische klasse om de 
werkers af te leiden van hun strijd tegen de economische slavernij, 
die de moeder is van alle slavernij, hetzij politiek of godsdienstig." 

In dezelfde tijd, in 1903, stelde Lenin in een brochure "aan de 
arme boeren" vast: 

1) "De Proletariër", 26 Mei 1909. 
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"Iedereen moet niet alleen de volledige vrijheid hebben om elke 
godsdienst aan te hangen die hij wil, maar ook om elke godsdienst 
te propageren en van godsdienst te veranderen. Men mag geen en
kele fimctionaris toestaan te informeren naar de godsdienst van wie 
dan ook; deze is een gewetenskwestie, waarmee niemand zich mag 
bèmoeien." 

Toen Stalin in 1913 het nationale vraagstuk behandelde, ver
kondtg:de hij op zijn beurt: 

"Ons program behelst een punt over de.gewetensvrijheid. Volgens 
dit punt hebben alle groepen van individuën het recht· elke gods
dienst te belijden: het katholicisme, de orthodoxie, enz. Wij zullen 
tegen elke onderdrukking van godsdienst opkomen, tegen de ver
volg-ingen van de orthodoxen, de katholieken en de protestanten." 

Zo is het duidelijk, dat de politiek van de "uitgestoken ihan:d" 2
) 

zijn historische wortels heeft in het ve~ste verleden van de marx
istische partijen. Hij wordt in twee fundamentele ideeën samen
gevat: volledtge scheiding van Kerk en Staat; de godsdienst is 
een particuliere zaak ten opzichte van de Staat . 

* 
Maar betekent deze houding, die de houding was en blijft v:an 

alle voormannen van het marxisme, een ontkenning van onze 
beginselen, een filosofische inconsekwentie? 

"Wanneer wij opkomen," schrijft Dimitrov, "voor de verdediging 
van de gewetensvrijheid tegen de vervolging van gelovigen door de 
fascisten, doen wij geen afstand van onze marxistische wereldbe
schouwing, die vrij is van elk godsdienstig vooroordeel." ("De Pro
letariër", 26 Mei 1903.) 

Lenin bracht in herinnering: "Het verklaren van de .godsdienst 
tot een particuliere zaak, het bekende punt van het Erfurter 
Program (1891), heeft deze politieke tactiek van de sociaal~ 
democratie bevestigd." 

Onze houding als marxisten is indevdaad openlijk en ondub
belzinntg: wij zijn en blijven materialisten en, als zodanig, 
atheïsten. 

Omdat wij erfgenamen en voortzetters zijn van de grote lijn 
der Franse materialisten, van Descartes, van Dtderot, van de En
cyclopedisten, zoeken wij een verklaring van de were1d en zijn 
ontwikkeling, die uitsluitend wetenschappelijk is . 

"De materialistische wereldbeschouwing," zei Engels in zijn Lu d
w i g Fe u er ba c h, "betekent eenvoudig de beschouwing van de 
natuur zoals ze is, zonde.r vreemde toevoegsels." 

Voor ons materialisten is de wetenschap de enige bron van 
kennis. Wij geloven dus niet aan de mogelijkheid om deze "voor
bij te streven" door de openbaring, en wij geloven evenmin aan 
de feilbaarheid v:an onze wetenschap; zij geeft ons een kennis 
van de wereld en zijn wetten, die elke mogelijkheid uitsluit van 
}:et "wonder", Vlan de "begenadiging" en v:an het "mysterie". 

2) ,.De strijd voor een eenheidsfront", Parijs, 1938. 



De materie is voor ons, materialisten, de "eerste werkelijk· 
iheid". De materiële wereld bestond voordat de menselijke geest 
kon denken. Als Lenin in zijn Filosofische notities de wereld· 
beschouwing van Heraclitus citeert: 

"de wereld is één, hij werd noch door een god, noch door een mens 1 . 
geschapen; hij was, is en zal een eeuwig levende vlam zijn, die aaJl· 
gloeit en uitdooft volgens vaste wetten" 

voegt hij hieraan toe: een uitstekende uiteenzetting van de be
ginselen van ihet dialectisch materialisme. 

Wij kunnen. er dus niet mee instemmen, zoals het cihristendom 
verlangt, dat: "tn den beginne was het Woord", hetgeen voor ons 
de definitie van het idealisme betekent. 

"Het vraagstuk van de verhouding tussen het denken en het zijn, 
tussen de geest en de natuur," zegt Engels in Lu d wig Fe u er. 
b a c h, "is het fundamentele vraagstuk van alle filosofie. . . Naar 
gelang van de wijze waarop zij deze vraag beantwoorden, vallen de 
filosofen in twee grote kampen uiteen. Zij, die ervan uitgaan dat de 
geest er eerder was dan de natuur. . . vormen het kamp van het 
idealisme. De anderen, die de natuur als de eerste beschouwen, be
horen tot de verschillende scholen van het materialisme." 

En het :zJOU nergens toe dienen om te zeggen: het christendom 
is niet tdealistiscih, maar spiritualistisch. Want dit is slechts een 
variant van het idealisme, die niets afdoet aan zijn grondbegin· 
sel: de geest was er het eerst. 

Het bewastzijn is voor ons, materialisten, een afgeleide werke
lijkheid, het kan niet onaJihankelijk van de materie bestaan. Het 
verschijnt wanneer de ontwikkeling van de materie, met de le
vende wezens, zijn hoogste graad van volmaaktheid bereikt. Het 
ontstaat uit de actie, ihet dient de actie, het is een veelzijdige 
vorm van de actie. Wij geloven dus niet aan het bestaan van 
"eeuwige ,gewetensvoorschriften", of van "eeuwige ideeën van 
waarheid of recht". Het geweten is een moment van de actie. De 
waarheid is histo:risch en wordt historisch bepaald. De moraal~ 
historisch en wordt historisch bepaald. 

De dialectiek, die de studie is van de algemene, wetenschap
pelijke bewegingswet,ten in de natuur, in de geschiedenis en in 
het denken, geeft ons de mogelijkfrleid onze positie te bepalen. 

De dialectiscihe methode leert ons ten eerste dat niets onbe
wegelijk is, dat alles beweegt, .geboren wordt, zich ontwikkelt, 
afsterft en sterft: de natuurverschijnselen, de maatschappelijke· 
ir,stellingen, ook de ideeën, die, als wetenschappelijke theorieën 
of als morele opvattingen, momenten van de bewegende werke
liJkheid uitdrukken. Ze verkondigt dus het eind van het eeuwige. 

De dialectische methode leert ons dat dit universele worden 
volgens een schokkend ritme verloopt: het nieuwe verschijnt 
sprongsgewijs, voorbereid door een lange ontwikkeling v,an het 
verleden. Ze ontkent dus de idee van een schepping, die eens en 
voor altijd iheeft plaatsgevonden. 

De dialectische methode leert ons dat de tegenstelling en de 
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strijd de drijfkracht van de geschiedenis is. Ze laat dus geen 
plaats open voor de harmonische beloften van hemelse voor
zienigheid. 

De dialectische methode leer·t ons tenslotte dat alles met alles 
1 samenhangt, dat alles bepaald is door alles. Ons materialisme, 

dat door haar bevrucht is, ontkent niet het bestaan van de geest, 
maar het ontkent alleen dat de geest onarhankelijk van .de ma
terie en daaraan voomfgaand bestaat. Het beschouwt de theolo
gie dus als een idealistische illusie of, nauwkeuriger uitgedrukt, 
als een "ideoLogie". 

"De ideologie,'• schrijft Engels, "is een proces, dat de z.g. denker 
wel met zijn bewustzijn volbrengt, maar met een verkeerd bewust
zijn. De werkelijke beweegkrachten, die hem drijven, blijven hem 
onbekend; anders zou het geen ideologisch proces zijn. Zo stelt ;hij 
zich verkeerde of schijnbeweegkrachten voor." a) 

De analyse van de werkelijke beweegkrachten, van het me
chanisme der godsdienstige ideologie, voLgt uit het historisch 
materialisme. De godsdienst is de verbeelde p:mjectie van de eco
nomische omstandigheden, van een bepaalde toestand der pro
ductiemiddelen en productieve~houdingen, het verwrongen spie
gelbeeld in de hersens van de mensen van de uitwendige krach
ten die hun dagelijks leven beheersen . 

R. GARAUDY 
(Uit: "De Kerk, het Communisme en de Christenen", Parijs, 1949.) 

I 

•) Brief aan Mehring van 14 Juli 1893. 
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DE TRUST VAN HET VATICAAN 

In het Juli-nummer werd in het artikel "Het mandement
een aanval op ons volk" een hoofdstukje gewijd aan de eeo. . 
nomische macht van het Vaticaan. Het leek ons nuttig om 

. ·· hierop in dit nummer wat uitvoeriger in .te gaan. Hiertoe ko. 
zen wij uit het boek "De Kerk, het Communisme en de Chris· 
tenen" van Roger Garaudy, het onderstaande hoofdstuk, dat 
men onder de documenten aan het slot vindt. 

DE REDA<mE 

Wij hebben Italië gekozen; omdat de economischhe wetgeving ~Van dat 
land eist, dat aandelen op naam staan. De opsporing van de pauselijke 
investeringen is daar dus veel gemakkelijker dan in andere landen. ful 
aantal vertegenwoordigers van de Heilige Stoel is zeer beperkt: Slechts 
een twaalftal personen daaruit bevindt zich in alle directie~raden. Onder 
hen is de belangrijkste Bernarclino Nogara, afgevaardigde van de speciale 
administratie van de Heilige Stoel, een bekend fascist en de werkelijke 
financiële beheerder <van het Vaticaan. N ogaia is president van de directiR• 
raden van vier maatschappijen van onroerende goederen (de Algemene 
Maatschappij, de Maatschappij voor Roerende en Onroerende Goederen1 

de Monte Mario en de Openbare Nutsbedrijven); hij is vice~resident van 
de Italiaanse Handelsbank en lid van de directie~raden van 19 maatschaP' 
pijen, waaronder de producent van ontplofbare stoffen Montecatini, de 
verzekeringsmaatschappij Trieste, de producent van macaroni en aanvet• 
w:ante artikelen Pantanella, de waterleidingmaatschappij, enz .... 

Aan zijn zijde vindt men markies Jean~Baptiste Sacchetti, hoofdbevoor• 
rader van de apostolische heilige paleizen, die als geheim pauselijk kamer· 
heer voorzitter is van het genootschap van het Heilig Hart en de kring 
van de Heilige Petrus. Hij is ook president van de directieraad van dt 
Bank van de Heilige Geest en van de Italiaanse Waterleiding-Maat· 
schappij. Hij' treedt daarenboven op in de directieraden van verscheidene 
naamloze vennootschappen: van de Algemene Maatschappij voor Onroe
rende Goederen en van de trust voor harsenJ Hij is bovendien de grootste 
grondbezitter van Latium. 

De twee neven van Paus Pius XII, de prinsen Giulio en Marc Antonio 
Pacelli, leden van de adellijke Pauselijke Garde en advocaten bij de Rota 
in het Vaticaan, presideren resp. dri·e en vier directieraden. 

De neef van de vorige Paus, Pius XI, graaf Franco Ratti, is ook pre~· 
dent van zijn bank: de Ambrosiano, en hij bezet enkele andere commissa
ris-posten in naam van de pauselijke hoogwaardigheidsbekleder. 

De broer van monseigneur Montini, Staatssecretaris van Algemene 
Zaken, is afgevaardigde voor de partij rvan De Gasperi, maar terzelfder· 
tijd is ·deze Ludovic Montini president van de Italiaanse coöperaties en 
heeft hij zitting in de directieraad van de Bank van Rome, in die van het 
Centraal Crediet~Instituut, en in die van de Algemene Maatschappij van 
Openbare Nutsbedrijven. 

Laat ons aan deze lijst toevoegen: Vittorio Cerruti, die president is van 
de verzekeringsmaatschappij Trieste, van de Volksbank van Novara, van 
de Credietmaatschappij 'Van Tourisme, .en die zitting heeft in een hall 
dozijn andere directieraden; Enrico Pietro Galeazzi, een andere )loog• 
waardigheidsbekleder in het Vaticaan, waar hij de technische diensten 
leidt en die de administratie beheert; Francesco Mario Odasso, leider van 
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het Algemeen Verbond van Italiaanse Industriëlen, machthebber in de 
bankkringen en in de chemische branche. Dan moeten wij nog noemen de 
belangrijkste dienstknechten van de pauselijke hoogwaardigheidsbekleder, 
die de gehele Italiaanse economie beheersen, n.l. Federico Marozzo della 
Rocca (die president is van de Bank U go N atali), Annibale Girandoui, 
Francesco Rebua Dandolo, Eugenio Gualdi en Faniero Barboni. 

* Met deze enkele stromannen houdt het Vaticaan de Italiaans'e economie 
in handen. Dank zij de wet op het op naam staan van aandelen maakt 
een vergelijkende studie van de financiële jaarboeken het mogelijk, de 
volgende tabel op te stellen van de kapitaalinvesteringen van het Vaticaan 
en van de maatschappijen, die erdoor worden beheerst. Wij maken een 
onderscheid tussen de maatschappijen, waarin het Vaticaan de meerder~ 
beid der aandelen bezit en die, waarin het een minderheid bezit. 

Behalve dit complex van me•er dan 30 maatschappijen, waarin het 
Vatkaan over de meerderheid der aandelen beschikt, heeft de Heilige 
Stoel in een groot aantal industrieën of verscheidene maatschappijen be-
leggingen, die een minderheid vormen. . 

Men kan deze investeringen rangschikken in de volgende tabel: 

A. t'MEERDERIIEID VAN HET AANDELENBEZIT 
1. Algemene Maatschappij van Onroerende Goederen in de Openbare Nuts
bedrijven: Kapitaal: 107 millioen lire. Gewone reserves: 21.400.000 lire. 

Verdeling van het kapitaal:_ 
a) Speciale administratie van de Heilige Stoel 
b) Instituut der Werken vafl. de Godsdienst . 
c) Heilige Congregatie .,de propaganda Fide" . 
d) Algemene Verzekeringsmaatschappij Trieste 
e) f,Anonima infortuni" 
f) Grondbezit 

34.605.000 lire 
204.500 lire 
132.000 lire 

6.608.000 lire 
3.094.000 lire 
1.918.000 lire 

Cerruti is president van ,.Trieste", Nogara beheerst .,Anonima Infor. 
tuni". De v·ergadering van de directieraad is een Vaticaanse familie.rcunie. 
Nogara is president, Gualdi vice-president en Montini, Marozzo delle Roe
ca, Galeazzi, Sacchetti, Marc.Antonio Pacelli en Faniero Barboni zijn 
leden. Deze groep rondom de groene tafels der directiekamers vindt men 
in tientallen gevallen weer terug. 

De rest van de aandelen van deze maatschappij is verdeeld tussen 2.000 
kleine aandeelhouders, \èan wie de invloed in de algemene vergadering 
nihil is. 

De maatschappij, die goed in de hand wordt gehouden, beheerst op zijn 
beurt: 

a) De Algemene Maatschappij van de Openbare Nutsbedrijven en Agra
rische bedrijven in Albanië (zetel in Tirana). 

b) De Naamloze Vennootschap van de Westelijke Woonwijken Monte 
Maria in Rome. 

c) De .. sogena" in Rome. 
d) De Maatschappij der Pozzifabrieken in Turijn. 
e) Het Agrarisch Instituut van Onroerende Goederen EMONA, Lubiana. 

z. De Italiaanse Waterleiding Maatschappij: Kapitaal: 25 millioen lire. 
Gewone reserves: :<7•.312.722. Verdeling van het kapitaal: 

a.) Speciale Administratie van de Heilige Stoel . 6.298.500 lire 
b) Godsdienstige werken . . . . . . . . . 420.000 lire 

en de rest verspreid over 279 kleine aandeelhouders, waarvan de belang. 
rijkste niettemin stromannen zijn. 

Voorzitter van de directieraad: markies Sacchetti, bijgestaan door No
gara en Castelli. 
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S) De katoenmaatschappij "Malno": Kapitaal: 29.500.000 lires. Gewone 
reserves: 1.278.528.99,98% van het kapitaal behoort toe aan de "GodS. 
dienstige werken" van Vaticaan Stad, 0,02% is in handen van drie aan. 
deelhouders. 

4) Maatschappij "Valdocco" te Turijn: Kapitaal: 7 millioen lire. Van dit 
kapitaal behoort 5.365.000 (76,6%) aan "Enti religiosi". 

5) Italiaanse Naamloze Vemwotschap voor Onderlinge Hulp te Catania: 
Kapitaal: 2.647.000 lire, waarvan 1.777.000 behoren aan religieuze iJl. 
stituten. 

6) Maatschappij van Onroerende Goederen "De Romeinse'': Kapitaal: 
2:075.000 lire, waarvan 1.738.000 behoren aan religieuze instituten. 

7) Hetzelfde voor de, Maatschappij van Onroerende Goederen l'Auxilla. 
ro" te Turijn. 

8) Maatschappij voor Onroerende Qoe,deren Atesina-Verona: Kapitaal: 
4.000.000 lires, waarvan 2.300.000 aan de "Enti morali di Culto" behore!L 

9) N.V. Veneta voor Industriële Doeleinden en Onroerende Goederen te 
Venetië: Kapitaal: 1.250.000, waarvan 51% aan een enkele religieuze orde 
behoort. 

10) N.V. voor Onroerende Zaken "Adriana" te Milaan: Kapitaal: 
:<:•.000.000, waarvan 51% tot de kerkelijke goederen behoren. 

;~ 

11) N.V. voor Roerende en Onroerende Goederen te Turijn: Kapitaal: 
1.999.800 lires, die geheel aan een religieus insUtuut behoren. 

12) Maatschappij van Onroerende Goederen van Novara: Kapitaal: 
1.100.000, voor welk kapitaal in zijn geheel hetzelfde geldt. 

18) N.V. voor Verkoop en Koop van Roerende en Onroerende Goederen 
te Napels: Kapitaal: 1.550.000, waarvan 1.215.000 aan de religieuze inBtel· 
lingen behoren. 

14) Maatschappij van Instellingen Salute S.S.S. te Rome: Kapitaal: 
1.950.000, waarvan 1.875.000 aan een religieuze orde. 

15) Maatschappij: van Onroerende Goederen voor Ligurië en Emilla te 
Genua: Kapitaal: 2.700.000 lires, waarvan 2.225.000 aan de religieuze in. 
stituten. 

16) Centraal Crediet-lnstituut te Rome. Geheel in handen van het Va.. 
ticaan. Het beheerst op zijn beurt: 

a) De Katholieke Bank del Veneto te Vicenza: Kapitaal: 5(}.000.000, 
waarvan 61,9% zich in handen van het Centraal Crediet-Instituut bevindt. 

b) De Bank S. Genin.iamo eS. Prospero te Modena: Kapitaal: 20.000.000, 
waarvan 35,3% aan het Centraal Instituut behoort en de rest verspreid 
is over 3.2(}0 kleine beleggers. 

c) De Venetiaanse Credietbank te Venetië: Kapitaal 1.270.000. 
d) De Credietmaatschappij van Onroerende Goederen te Vicenza. 
e) De landbouwbank van Dolo (Venetië). 
f) Het Crediet van de Romagna te Bologna. 
g) Het Instituut der Grafische Kunsten te Padua. 
h) De Maatschappij voor Electriciteit Mazzolini te Tolmezm (U<line). 
i) Het Regionaal Instituut voor Landbouwcredlet voor Emilia en de 

Romagna. 
j) De Maatschappij van Onroerende Goederen van Reggio te Regglo 

Emilia. 

Behalve dit complex van meer dan 30 maatschappijen, waarin het 
Vaticaan over de meerderheid der aandelen beschikt, heeft de Heilige 
Stoel in een groot aantal industrieën of verscheidene maatschappijen 
beleggingen, die een minderheid vormen. 
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Men kan deze investeringen rangschikken in de volgende tabel: 

B) MINDERHEID VAN HET AANDELENBEZIT: 

1. Industrieën 
van delfstoffen 
van voedingsmiddelen 
van machines 
van bouwwerken 
van chemicaliën 
van textiel 
van electriciteit 

2. Onroerende goederen 
3. Transport en verkeer 
4. Crediet- en spaarinstellingen 
5. Verzekeringen 

Boekhespreking 

5.661.750 
5.954.800 
2.9H.150 
5.437.000 

19.886.000 
840.000 

69.622.520 
62.613.650 

5.639.000 
15.488.450 

7.391.550 

Hatta's "Verspreide geschriften'' 

fN Augustus 1952 is de vice~president van de Indonesische Republiek 
Mohammed Hatta 50 jaar geworden en naar aanleiding daarvan heeft 

de uitgeverij "C. J. P. v. d. Peet" zijn "Verspreide geschriften" uitgege~ 
ven. In dit vrij omvangrijke boekwerk zijn artikelen en redevoeringen 
opgenomen, die Hatta zo in de loop van 1922-1950 heeft geschreven en 
uitgesproken. Ze zijn niet volledig, want een aantal artikelen zou niet 
meer te achterhalen zijn geweest. 

Hatta, die voor de tweede wereldoorlog een aantal jaren in Nederland 
studeerde, wordt van reactionnaire zijde met het aureool omweven een 
der pioniers van de Indonesische vrijheidsbeweging te zijn. De feiten 
hebben echter de Indonesische arbeiders en boeren en Nederlandse 
arbeiders bewezen, dat dit niet het geval is. Hatta heeft de vrijheidsstrijd 
van h~t Indonesische volk geschaad en verraden. Dat verraad dateert al 
van vóór de tweede wereldoorlog, toen Hatta zich in de anti~koloniale 
liga als een imperialistische pion ontmaskerde en nadien door de Perhim~ 
punan Indonesia werd geroyeerd. Tijdens de Japanse bezetting werkte 
Hatta samen met de Japanse fascisten en in de jaren na de uitroeping van 
de Republiek Indonesia heeft hij een comprornis~politiek gevoerd. Hatta 
was een der belangrijkste samenzweerders in de Madiun~provocatie. 
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De verspreide geschriften van Hatta brengen een mengelmoes van 
opvattingen, waarin in de beginjaren van 1920 de verwarde burgerlijke 
intellectueel en in later jaren de imperialistische pion valt te proeven. In 
feite ontbreken een lijn en een werkelijk maatschappelijk inzicht. 'liJ 
schreef Hatta in 1924-25 in Indonesia Merdeka: ,.Dat wij bij deze aan
geboden worsteling tel: bereiking van onze nationale vrijheid op geen 
steun van het blanke werelddeel kunnen rekenen, zal door niemand wor• 
den betwijfeld . . . Is de koloniale vethouding niet identiek met rassen
verhouding?- ... Het bestaan van een rassenconflict is niet meer te ]ooche· 
nen". Hatta bracht dus de koloniale onderdrukking terug tot een rassen· 
tegenstelling en de vrijheidsstrijd tot een strijd van gekleurde volken tegen 
het blanke ras. 

V oor de huidige strijd is het van belang nog eens stil te staan bij de 
redevoeringen, die Hatta aan het begin en het eind van de Ronde Tafd 
Conferentie in 1949 heeft gehouden en die ook zijn opgenomen. Hat~ 
zeide bij de opening van de R.T.C.: .,Het Indonesisch-Nederlands conflict 
is in wezen een psychologische kw!estie, die zijn oorsprong vindt in de 
koloniale historie en tevens gecompliceerd gemaakt werd door het reeds 
vier jaren durende psychologische conflict". Hiermede wilde Hatta dus de 
twee koloniale oorlogen na 1945 afdoen als een .,psychologisch conflict" 
en niet als een poging van het Nederlandse imperialisme om zijn koloniale 
macht te herstellen en het Indonesische volk verder uit te buiten. Dat wa! 
kennelijk tegenover het Indonesische 'Volk, want Hatta bleek verder wd 
een goed imperialistisch psycholoog, die de diagnose over de geeste~ 
gesteldheid van het Nederlands imperialisme juist stelde. Hatta zei: "fr 
weet, dat zeer velen in Nederland de vrees koesteren, dat het Neder· 
landse kapitaal en de Nederlandse economische belangen in Indonesië in 
g1evaar zullen komen, wanneer Indonesië onafhankelijk en souverein 
wordt ... de vrees dat het Nederlandse kapitaal en economische belangen 
in Indonesië in gevaar zullen komen, indien Indonesië onafhankelijk wordt. 
is volkomen ongegrond". 

Psycholoog Hatta en het Nederlands imperialisme speelden onder één 
hoedje. Het Nederlands imperialisme deed - onder invloed van de kracht 
van de Indonesische vrijheidsstrijders - enkele politieke concessies en 
Hatta aanvaardde die met .,geruststellende en bezadigde verklaringen" 
tegenover Nederland en Indonesië. Zo werd getracht het Indonesische 
en Nederlandse volk te misleiden. Hier mag Hatta in herinnering worden 
gebracht, wat hij heeft geschreven - een dertig jaar geleden (en ook in 
zijn verspr,eide geschriften te vinden): .,Maar wanneer het verzet zo 
ernstig blijkt te zijn (van het Indonesische volk tegen het Nederlandse 
imperialisme - H. d. V.), dat de macht van het .,wettig gezag" wordt 
bedreigd, dan tracht men door list en bedrog, bijvoorbeeld door aanbie· 
ding 'Van een wapenstilstand en vredesonderhandeling, de aanvoerder der 
.,oproerlingen" gevangen te nemen, al druist die handeling ook in tegen 
krijgsmanseer. Een concreet 'Voorbeeld uit de geschiedenis treffen we aan 
bij de gevangenneming van de niet met geweld te onderwerpen Indone• 
sische vrijheidsheld Di po N egoro." 

De geschiedenis is nu met een manoeuvre zonder krijgsmanseer, een 
manoeuvre van list en bedrog verrijkt. Bet was de manoeuvre van Hatta 
en het Nederlands imperialisme rondom de R.T.C.-overeenkomst. Er 
werd geen .,oproerling" gearresteerd, maar getracht de Indonesische ,.op· 
roerlingen" te misleiden. Zij, die echter aanvankelijk nog vertrouwen 
meenden te kunnen stellen in Hatta c.s., gaan nu de ogen open en het 
gehele Indonesische volk eist de vernietiging van de R.T.C. En Hatta, die 
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.,één van de niet-officiële leiders van de Masjurni" genoemd is, is nog altijd 
lègen de koers voor onafhankelijkheid. 

Hatta, door reactionnaire Nederlanders en Indonesiërs tot vrijheids
strijder opgepoetst, verspreidde nooi-t meer dan een valse schittering, die 
allengs verwordt tot een doffe glans. De verspreide geschriften van Hatta 
werken er strikt genomen slechts toe mee om het oordeel, dat de ge
schiedenis al over de figuur Hatta heeft geveld, te bekrachtigen. 

HENK DE VRIES. 

ANDRE STIL: DE EERSTE STOOT 

In antwoord op de, vraag: hoe moet men goed schrijven? gaf 
L. Tolstoj twee belangrijke raadgevingen: de schrijver moet 
nooit schrijven over iets dat hem zelf niet interesseert; als 
een schrijver een boek in zijn hoofd heeft, maar er niet toe 
kan komen het te schrijven, .dan doet hij beter van zijn voor
nemen af te zien. . . Een schrijver schrijft boeken, omdat er 
iets in hem is, dat hij noodzakelijk aan de mensen moet zeg
gen, omdat hij van zijn boek bezeten is, omdat hij mensen, 
dingen, gemoedsaandoeningen he.eft gezien, die hij móet be
schrijven. ZO ontstaan de hartstochtelijke boeken en. deze ont
roeren steeds de lezers, zelfs als men er soms artistieke feilen 
in ontdekt. 

llja Ehrenbur,g "Over het werk van de schrijver", 
Politiek en Cultuur, Maart en April 1954. 

Alldré Stil aan het werk in zijn bureau 
van de Humanité 

Alleen een schrijver die gegre
pen is door de grootsheid van het 
gebeuren in een klein Frans ha
venplaatsje, heeft het boek kun
nen schrijven, waarvan het twee
de deel thans bij uitgeverij Pega
sus 1 ) is verschenen. Uiteraard is 
het een hachelijk bedrijf om over 
het tweede deel van een trilogie 
iets te zeggen, als men het slot
deel nog niet gelezen heeft. Wij 
geloven het er in dit geval w:el op 
te kunnen wagen, omdat dit twee
de deel min of meer afgeronde 
gebeurtenissen beschrijft, die dui
delijk voor zichzelf spr,eken. 

André Stil, de schrijver van De 
eerste Stoot, moet zich onweer
staanbaar aangetrokken hebben 
gevoeld, tot die dappere groep 
communisten, die in dat onbeken
de kustplaatsje een strijd streden, 
die datzelfde kustplaatsje in één 
dag tot voorpaginanieuws maakte. 
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Zijn boek is in de eerste plaats een huldebetoon aan die voorhoede, die 
onder zeer moeilijke omstandigheden bewees tot het beste deel van dt 
natie te behoren en op dat moment Frankrijks nationale belangen hd 
beste diende. De Franse havenarbeiders hebben zich in hun actie tegen 
de Amerikaanse wapenleveringen vooraan geplaatst in de strijd voor dt 
JVTede. Zij waren een inspirerend voorbeeld, ook voor de Nederlandse 
havenarbdders.' Wij herinneren ons levendig, hoe ook in Rotterdam 
wapenschepen aankwamen. De omstandigheden in Frankrijk en Neder· 
land verschillen op talloze punten van elkaar. Waar er in de Franse 
havenplaatsen een bela.'1grijke meerderheid van de bevolking actief tegen 
de Amerikaanse oorlogsvoorbereiders optrad, was het in de Rotterdamse 
haven nog een kleine groep. In principe vertegenwoordigden beide echter 
op dezèlfde wijze de levensbelangen van hun land, optredende in naam 
van het volk. Het behoort tot de kunst van de schrij<ver aan te voele~ 
wanneer zulk een moment in de geschiedenis van zijn volk is aangebroke1 
André Stil heeft zijn hart gevolgd, toen hij aan zijn roman De eerste stOIX 
begon. Hij heeft zich geen gemakkelijke taak gesteld, want van de ge· 
beurterrissen die hij beschrijven ging, kon hij nauwelijks afstand neme~~, 
zo actueel waren ze .. 

De eerste stoot is een realistische roman in de beste zin van het woord. 
Waar deze realitett tevens is verbonden met de actuali.teit heeft Andrt 
Stil een belangrijke opgave vervuld: de lezer voor te gaan op het pad, dat 
hem leidt naar beter inzicht, dat hem :vooruit brengt in de strijd voor 
een betere maatschappij. 

* 
De hoofdpersoon van De eerste Stoot is Henri Leroy, de secretaris van 

de plaatselijke afdeling van de Communistische Partij. Hij is de opvolger 
van de onderwijzer Gilbert Ledru, die aan een slopende ziekte lijdt. In de 
persoon van Henri Leroy zijn de eigenschappen van een goede commu~ 
nist verenigd. Toch is niets menselijks hem vreemd, Leroy kent zi~ 
zwakke momenten, ogenblikken vol van twijfel aan zichzelf. BelangriJ\ 
is de voortdurende strijd die Leroy met zichzelf voert, zijn grenzenloze 
toewijding aan "de zaak", zijn gevoel dat hij nooit genoeg gedaan heea 
Hij is een traditionele figuur in onze partij, een man waarvan we er in 
onze beweging velen om ons heen zien. Prachtige mensen, vlees en bloed 
van de partij. Hij is een leerzame figuur voor allen, die zich wel eens 
afvragen door welke motieven de communist in deze maatschappij nu wel 
geleid wordt en die zich verwonderen over zijn nooit aflatende activiteit 
Daarvoor zijn noch injecties, noch hersenspoelingen nodig. Alleen politiek 
bewustzijn en liefde voor het volk. André Stil laat ons Leroy kennen in 
al zijn facetten. Hij beschrijft hem als hij over de boeken zit gebogen, als 
hij controleert of de manifesten aan de afdelingen uitgereikt zijn, tijden! 
de discussie ,met de kameraden en de gesprekken met zijn vrouw Paulette 

Paulette Leroy neemt deel aan de politieke groei die haar man door· 
maakt. Als het er om gaat een comité te stichten ter verdediging van een 
gebouw, dat door de bewoners van het havenplaatsje was betrokk~ 
treedt ze op uitstekende wijze op. De liefdesverhouding tussen Henri en 
Paulette wordt op een onbevangen tedere wijze besc!u:even. Op een 
gegeven moment realiseert Paulette zich, dat ze vijftien jaar met Henri 
getrouwd is en zich niet kan herinneren welke kleur ogen hij heeft. Der· 
gelijke details illustreren deze verhouding veelvuldig. 

Een prachtige figuur is ook de arbeider Jerome Bouvard, die bij zich 
thuis enige Franse soldaten ontvangt, die in het plaatsje gelegerd zijn. Al 
deze figuren tekent Stil met een warmte, die dikwijls ontroert. 
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Hierbij moet echter gezegd worden. dat tal van minder belangrijke 
figuren dikwijls in de grondverf blijven steken en daardoor aan overtui
gingskracht inboeten. De arts Degand, met wie Henri lange gesprekken 
voert blijft een beetje onwerkelijk in zijn reacties. Dat geldt ook voor de 
fabriekseigenaar Alex Blanc, die het moet afleggen tegen de levensechte 
gloed die de figuren der arbeiders uitstralen. 

In het eerste deel van de trilogie hebhen de arbeiders van het plaatsje, 
die erbarmelijke krotten van bordpapier en golfplaten bewonen, een 
leegstaand gebouw betrokken, waar ze althans een iets menswaardiger 
onderdak hebben gevonden. Tegelijkertijd wordt er in de naaste omgeving 
een reusachtig kamp gebouwd, dat bestemd is voor een militaire neder
Zttting van de Amerikanen. Ten behoeve van deze nederzetting worden 
huizen en landerijen gevorderd, die de hele plaats tegen de indringers in 
bet geweer brengt. 

In het tweede deel 'Van .. De eerste stoot" tracht men de arbeiders uit 
het door hen bezette gebouw te verdrijven. Het gezicht van de bezetter 
wordt steeds duidelijker. Het zijn niet alleen de arbeiders, die het slacht
offer worden, maar ook de mielenstanders en boeren. Er groeit tussen al 
deze mensen een lotsverbondenheid, die hen gezamenlijk in het verzet 
brengt tegen wat op dit bepaalde moment hun bestaan bedreigt: de 
Amerikaanse overheersing. 

De rol die de communisten in dit proces van bewustwording en 
groeiend ver:ret spelen is zeer leerzaam voor communisten en voor niet
communisten. V oor communisten is het goed te leren van de manier 
waarop Henri Leroy zijn kameraden met andersdenkenden - in het bij
zonder met de sodaal-democratische arbeiders - laat spreken en hen 
overtuigen. Zij gaan daarbij steeds uit van het gemeenschappelijke gevaar, 
van concrete feiten en omstandigheden die 'VOOr ieder controleerbaar in 
het dagelijks leven aanwezig zijn. Leroy en zijn kameraden zijn één met 
het volk en kunnen daardoor de hoogste belangen van het volk ver
tegenwoordigen. 

Niet-communisten kunnen in dit hoek lezen met welk een belangeloos
heid de communisten de samenwerking met anderen zoeken. Dat zij vrij 
zijn van de intriges, die de plaatselijke politie wel tegen hèn wil gebruiken. 
Dat het samengaart geschiedt op basis van volstrekte eerlijkheid en eerbied 
voor elkaars overtuiging. Wij geloven, dat in dit opzicht vooral ,.De eerst<: 
stoot" een belangrijke roman is. 

* 
Wij willen niet nalaten te wijzen op een aantal belangrijke details die 

de roman van Adré Stil kenmerken. De roman is boeiend geschreven, hier 
en daar met een humor, die in deze omgeving van strijd en ontbering 
weldadig aandoet. Het veelbesproken vraagstuk van de critiek en de 

· zelfcritiek wordt op blz. 24 door de schrijver op een zeer menselijke wijze 
geanalyseerd in de vorm van een monoloog van Henry Leroy. Deze be
trekt hierbij n.l. ook de persoonlijke gevoeligheid die in deze vraagstukken 
dikwijls zo'n belangrijke rol kan spelen. En hij komt tot de slotsom, 
dat deze misplaatst is, omdat ze het uitroeien van bepaalde verkeerde 
opvattingen in de weg staat . 

Als de kleine, verarmde burgerman Andréani bij Leroy op bezoek komt, 
treft hem, dat in diens armelijke woning boeken, brochures en kranten 
een belangrijke plaats innemen. Stil beschrijft dan op o.i. schitterende 
wijze wat boeken voor een arbeider kunnen betekenen en hoe het verove
ren van de marxistische theorie hem sterker maakt. 
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Deze episode (blz. 38.-41) zouden wij speciaal in de aandacht willen 
aanbevelen van onze vrienden literatuur~functionarissen. 

Trouwens, André Stil raakt in zijn boek tientallen problemen aan, die 
·de moeite waard zijn stuk voor stuk eens te bekijken. De kwestie van 
het spreken in uitgesleten, geiJkte partiHormules; het vraagstuk van de 
solidariteit met de soldaten in het leger, de verhouding tot de Algerijnse 
arbeiders, hoe de arbeiders te bereiken als je ze noch thuis noch op het 
werk kunt treffen (in de bus van het Werk naar huis), de betekenis van 
een vergadering, de aandacht voor het allerkleinste detail en vele andere 
zaken. 

In "De eerste stoot" zijn deze en vele andere dingen in het verba~ 
als het ware ingelast, ze worden door de simpelheid waarmee ze worden 
beschreven en opgelost gewone dingen, waarvoor je niet bang behoeft 
te zijn. Deze roman zal de lezers zeker ook vertrouwen schenken bij het 
uitvoeren van het practische werk in de kleinste afdelingen van onze 
partij. 

Vooral tegen het einde van het tweede deel krijgt "De eerste stoot" 
een bijzondere spanning. Het hele stadje stroomt naar een boerderij die 
moet worden ontruimd om de bewoners tegen dit onheil te beschermen. 

Op de achtergrond is daar steeds de dreiging van het Amerikaanse 
schip met wapens, waarvan de komst onzeker is. Plotseling ligt het echter 
op de morgen van eerste kerstdag in de haven. De lading lijkt onschuldig, 
maar onder uit het ruim komen kanonnen te voorschijn. 

Wanneer na de weigering der arbeiders, de bazen het kanon willen 
lossen, !Valt het door een verkeerde manoeuvre uit de takels. Als het in 
het water stort en in de diepte verdwijnt, vormt zich op dezelfde plaats 
een bloedvlek. Het kanon heeft in zijn val de lichamen geraakt van 
Andréani en zijn vrouw, die zich de avond tevoren hebben verdronken. 
Hier eindigt het tweede deel, ons in spanning latende over het 'Verdere· 
verloop der grebeurtenissen. 

Laten wij de hoop uitspreken dat het derde deel van deze belangrijke 
roman zo spoedig mogelijk onder de aandacht van de Nederlandse lezer.s 
kan worden gebracht. 

CORRECTIE 
In het vorige nummer staat een sto·rende drukfout 

regel van boven. Inplaats van 1885 leze men 1855. 

1) "De eerste stoot"; deel1: Bij de watertoren, !2.75; deel2: Het kanon, 
f 3.50; uitgeverij Pegasus. 
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18de 

:anon, 

Alexej K. T olstoj 

lwan de verschrikkelijke 

Alexej Konstantinowitsj Tolstoj, een neef van de 

bekende Leo Tolstoj, leefde van 1811' tot 1875. Na 

de universiteit van Moskou te hebben doorlopen, 

werkte hij in diplomatieke dienst en streed mee in 

de Krim-oorlog, Hierna werd hij aan het hof van 

de tsaar verbonden als opperjagermeester, omdat 

hij alle andere ereambten afsloeg. 

Zijn historische roman over lwan de Vierde ont

stond uit studies over de veelbewogen zestiende 

eeuw. Het boek werd in 1863 geschreven en bevat 

kort gezegd de lotgevallen van de jonge bojaar 

Serebriany tijdens het bewind van lwan de Ver

schrikkelijke. 

Reeds dadelijk bij verschijnen had Tolstaj's roman 

een groot succes, niet het minst door het uit

voerig beeld van een der beroemdste perioden 

in de Russische geschiedenis, dat tussen de avon

turen van de hoofdpersonen door wordt gegeven. 

Al met al behoort lwan de Verschrikkelijke tot de 

boeiende en avontuurlijke historie-romans, die men 

met bijzonder veel genoegen leest. 

in luxe uitvoering (linnen band met stofomslag) 

speciale prijs f 4. 90 
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6de JAARGANG (Nieuwe reeks) No. 9 SEPTEMBER l954 

Politi@/a 
@D Cultuur 

Maandblad gewijd aan de theorie en practijk van het marxisme·leninisme 
onder leiding van het Partijbestuur der C.P.N. 

De strijd voor verbetering varr de toestand 

van het onderW1ijs 

De moeilijkheden, waarmee het onderwijs in ons land te kam
pen heeft, worden steeds groter, vooral bij het lager onderwijs 
is de toestand zeer ernstig. Men krijgt hiervan een indruk, wan
neer de officiele statistiek mededeelt, dat het gemiddeld aantal 
leerlingen per klas 36 bedraagt. Aileen landen als Spanje, Por
tugal en Ierland· evenaren of overtreffen ons land op dit gebied; 
in Engeland bedraagt het klassegemiddelde 31, in Italie 29, in 
Oostenrijk 24 en in Belgie 21. De betekenis van het hoge klasse
gemiddelde in ons land kan nauwelijks treffender ge'illustreerd 
worden, dan door te herinneren aan het feit, dat maatregelen 
van de Franse regering die het klassegemiddelde hoven de 28 
zouden doen komen, aanleiding waren voor een felle, massale 
protesfstaking van de Franse onderwijzers. 

N adere <bestudering van de statistische gegevens leert, dat 
400.000 kinderen in klassen zitten met minder dan 36 leerlingen, 
maar liefst 900.000 kinderen het onderwijs ,genieten" in klassen 
met meer dan 36 leerlingen. Men hoeft beslist geen onderwijs
deskundige te zijn, om te kunnen begrijpen, dat het overgrote 
dee! van de Nederlandse jeugd hierdoor zeer onvoldoendeonder-
wijs krijgt. ' 

De lijn van de regelrrnatige achteruitgang dreigt zich ook in de 
toekomst voort te :z:ullen zetten, Niets wijst er op, dat de regering 
van zins is de enorme achterstand in de bouw van scholen snel 
in te lopen. Oak om het tekort aan lee:nkrachten maakt zij zich 
blijkbaar niet druk. Waren er in 1950 2280 onderwijzers te wei
nig, ill 1954 zijn het er al 4222 geworden. Zonder het klasse;. 
gemiddelde ook maar iets omlaag te brengen, maar uitsluitend 
om voor iedere voile klas een bevoegde leerkracht te kunnen 
plaatsen is het nodig, dater in de komende drie jaren 12.500 on
derwijzers bij komen. Als er niet zeer spoedig ingrijpende maat
regelen worden getroffen, zullen de opleidingsscholen e~ echter 
in feite niet meer dan 7.500 kunnen afleveren. De regering tracht 
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de moeilijkheden op te lassen door onbevoegde leerkrachten aan 
te stellen en verraadt daarmee duidelijk haar onverschilligheid 
ten aanzien van de ontwikkelingskansen van de jeugd en het 
culturele peil van ons volk. 

Goed lager onderwijs is een noodzakelijke voorwaarde voor de 
verdere ontplooii:ng van het economische en culturele leven in 
ons land. De politiek van de Amerikaanse reactie, die ons land 
in haar wereldveroveringsplannen inschakelt, is echter met ont
plooii:ng van de Nederlandse economie en cultuur niet gediend. 
Integendeel. Daarom bekommeren de uitvoerders van deze po
litiek in ons land zich niet om de rampzalige gevolgen, die de 
hoge bewapeningslasten voor het onderwijs met zich mee bren
gen. Ret ministerie van 0., K. en W. wordt beheerst door ver
trouwelingen van de clericale reactie, die de politiek van Romme 
zo nauwgezet mogelijk trachten uit te voeren. Zij zijn in de eer
ste plaats verantwoordelijk voor de ontreddering van het onder
wijs; evenals zij het zijn, die trachten de school tot een instru
ment van de oorlogspropaganda te maken - op grote schaal 

. wordt ,militaire voorlichting" georganiseerd en de EDG-propa
ganda heeft men onlangs in het officiele leerprogramma doen 
opnemen. De KVP gebruikt haar machtspositie op het departe
ment ook om de ontwikkeling van de Openbare School zo veel 
mogelijk tegen te gaan, maar dit aspect van de onderwijspolitiek 
verdient een aparte bespreking. 

Ook. op het terrein van het onderwijs 'stuit de politiek van 
Homme echter op krachtiger wordende tegenstand in brede lagen 
van ons volk. In iedere leraren- en onderwijzers-organisatie 
wordt de politiek van de regering op scherpe toon aan de kaak 
gesteld en veroordeeld. Een aantal organisaties oefent krachtige 
druk uit op de regering om te komen tot verbetering van de 
maatschappelijke positie van het onderwijzend personeel. Deze 
verbetering is noodzakelijk om de animo voor het ernstig ver
zwaarde onderwijzersambt te doen toenemen, het reele inkomen 
van een onderwijzer is thans slechts ongeveer 70% van dat in 
1938. 

Vooral in de rijen van de voorstanders van het openbaar on
derwijs groeit het verzet tegen de politiek van Romme. DJt ver
zet heeft reeds vruchten afgew.Oil'pen: voor enkele groepen on
derwijskrachten zijn de salarissen verbeterd, de regering zag 
zich genoodzaakt een aantal belangrijke toezeggingen te doen en 
een groot aantal onderwijzers vrij te maken van milita.ire dienst. 
,Ret Landsbelang eist, dat het dienstbel&ng op de tweede plaats 
komt", werd minister Staf door Ret Schoolblad toegevoegd. Door 
het organiseren van massale demonstratieve bijeenkomsten, 
waar ouders en leerkrachten eensgezind opkomen tegen de af
braak van het Nederlandse onderwijs hebben de vereniging 
,Volksonderwijs" (ruim 141.000 leden!), de NOV en de NOROLO 
kracht hij gezet aan hun eisen, een kracht, die niet heeft nage
laten diepe indruk te maken op de regering. De bela'ng.stelling 
en sympathie voor massale, openbare actie groeit snel en is ook 
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ver buiten de rijen van d.e voorstand.ers van het openhaar ondet
wijs waar te nemen. Op het laatste congres van de NOV werd 
veel aandacht besteed aan een voorstel om alle middelen aan te 
wenden teneinde van de zaak van het onderwijs een volkszaak te 
maken. Dit duidt er op, dat men voort zal gaan op de juiste weg 
van de massa-actie. 

De ouders en leerkrachten, die bij deze strijd zijn betrokken 
zijn voor het merendeel aanhangers van de PvdA en de VVD. 
Zij keren zich steeds meer direct tegen de politiek van Romme. 
Dit blijkt niet aileen in de acties voor meer scholen en verbete
ring van de positie van het onderwijzend personeel. Ook het 
krachtig verzet tegen de militaire propaganda op de scholen, de 
grate steun aan de viering van de Vijfde Mei, het eer.betoon van 
de NOV -.AJmsterdam bij de herdenking van de Februaristaking 
1941, de krachtige afwijzing van het zgn. Ambtenarenverbod en 
de scherpe veroo11deling van de rpoging om de vrije loonvorming 
in te v:oeren, getuigen van de wil een halt toe te roepen aan de 
verderfelijke regeringspolitiek. De rechtse leiders van de Partij 
van de Arheid komen door de gr.oeiende ontstemming onder de 
leden en aanhangers van deze partij steeds meer in moeilijk
heden. Dit blijkt .o.m. uit de gepr.ikkelde discussies tussen de 
onderwijzersvakbladen en Het Vrije Vo1k, uit de conflicten tus
sen gemeentebestuurders van de PvdA en de NOV en uit het vol
slagen gebrek aan ondersteuning van de strijd van ouders en 
leerkrachten door de persorganen en parlementsfracties van de 
PvdA. Het is uitsluitend de CPN, die de eisen van de organisaties 
consequent en hardnekkig verdedigt en zich metterdaad verzet 
tegen de afbraak en verwaarlozing. 

Het besef rijpt, dat een verbetering van betekenis alleen te 
verkrijgen is bij een principiele verandering van de regerings
koers in ons land. Aileen de politiek van de Communistische 
Partij is gericht op de samenwerking, die noodzakelijk is om 
de macht van Romme te breken en ons land uit de greep van de 
Amerikaanse oorlogspolitiek te bevrijden. Er hangt dan ook veel 
af van de hou:ding, die de communisten in de onderwijzers-, vrou
wen- en ouder-organisaties innemen. Door alle krachten in te 
spannen om vooral nog meer ouders tot actief optreden te bewe
gen voor de verdediging van het onderwijs voor hun kinderen, 
zullen wij niet aileen een onmisbare bijdrage leveren in de strijd 
voor verbetering van de toestand van het onderwijs, maar bo
vendien, op grondslag van de leuze ,Eenheid tegen Romme", de 
samenwerking tussen socialisten en communisten kunnen ver
sterken. 

De komende maanden zullen ongetwijfeld een opleving van 
de strijd te zien geven, waarin openbaar en demonstratief op
treden van bes1issend belang zal kunnen zijn. Daarom is het zaak 
reeds nu in buurten en massa-organisaties de mensen voor te 
lichten omtrent de nood, waarin ons onderwijs verkeert en hen 
op te wekken tot actief optreden voor verbetering van de toe
stand. 
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DR. JOHN: EEN GEVAL OF.EEN 
SYMPTOOM 

Sinds dr John, de president van het Bureau ter bescherming 
van: de Constitutie der Bonn-politiek, naar de DDR is vertrok
ken, is het in de Westelijke pers gebruikelijk geworden, van een 
,geval-John" te spreken. Aangezien het als gevolg van zijn hoge 
positie niet goed mogelijk was, deze opzienbarende stap met een 
korte notitie af te doen, waren de uitvoerige commentaren er op 
gericht een mythe te scheppen: de mythe van het ,geval". 

Men verdiepte zich in uitvoerige ,psychologische" beschou
wingen over de ,onevenwichtige persoon" van dr John, men deed 
zijn best al de gebeurtenissen buiten beschouwing te laten, die 
aan de stap van dr John vooraf waren gegaan, kort en goed: 
John was een man met een ,spleen", een ,verrader", maar zijn 
,geval" stand op zichzelf! 

Het ongeluk voor Adenauer en Foster Dulles wilde echter, dat 
de gebeurtenissen waarop wij het oog hebben, nog maar heel 
kort geleden hebben plaats gevonden en dat degene, die de mythe 
het krachtigst bestreed, dr John ~Zelf was. 

In zijn verklaring voor de Duitse en de internationale pers 
van 12 Aug. jJ. zei dr John: ,Overal, in de regeringsbureaux, in 
de economie, de industrie, de universiteiten, waar men zich ook 
wendt of keert - de nazi's zijn er weer en met hen is de geest 
weer levend geworden, die het Duitse volk naar de totale ca
tastrofe heeft geleid." 

Dr John zei: ,Het voortdureride opdringen van de onverbeter
lijke nazi-elementen in de Bondsrepubliek is het logisch gevolg 
van de politiek van dr Adenauer, die voornamelijk op die krin
gen steunt, die reeds met Hitler 'het bolsjewisme wilden uit
roeien'." 

Dr John verklaarde: ,In deze ontwikkeling is de Bondsrege
ring door de verdragen van Bonn (Generaalverdrag- schr.) en 
Parijs (EDG) tot een werktuig van de Amerikaanse politiek in 
Europa geworden. De Amerikanen hebhen voor hun oorlog tegen 
het Oosten Duitse soldaten nodig. Daarbij zijn hun vanzelfspre
kend vooral degenen we1kom, die uit de Duitse catastrof~ niets 
geleerd hebben, maar slechts op het uur wachten waarin zij voor 
de nederlaag van 1945 wraak kunnen nemen." 

En eindelijk zei dr John: ,Het is onze taak om een nieuw mis
bruik van het Duitse volk voor nieuwe oorlogsavonturen on
mogelijk te maken. De eenzijdige binding van Duitslan:d aan de 
Amerikaanse 'politiek van kracht', zoals zij door dr Adenauer 
gevoerd wordt, leidt onafwendbaar naar een oorlog op Duitse 
bodem. Daarna kan van Duitsland slechts een door radioactivi
teit vergiftigde dodenakker ove11blijven. De hele westelijke we
reid is eerst door Hitler en nu door de V.S. door een angstpsy
chose besmet. Met de angst voor het communisme heeft Hitler 
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------
het Duitse volk voor de overname van de macht in verwarring 
gebracht, ge'intimideerd, in een val gelokt en eindelijk overwel
digd .... Teneinde deze legenden te weerleggen en openlijk tegen 
de hysterische angstpsychose op te treden, h~b ik mij zelf naar 
deze gevreesde, verschrikkelijke communistische wereld be
geven .... " 

Ziehier enkele der motieven van dr John's daad. 
Ret is nodig hierop nader in te gaan. 
Toen de ca'tastrofe van 1945 zich voltrokken had, bevond Duits

land zich in elk opzicht in een toestand van volkomen anarchie. 
Het administratieve apparaat was uit elkaar geslagen en bestond 
niet meer. Transport en verkeer bevonden zich in een toestand 
van volledige ontreddering en verlamming. De economie stand 
er uiet beter voor, een deel van de industrie was verwoest, de 
rest functionneerde niet, gezien het lamgeslagen verkeersappa
raat. · ! ;;_ j ~~~~ 

Maar reeds onmiddellijk · daarna begonnen zich in de twee 
delen van Duitsland twee lijnen van ontwikkeling af te tekenen: 
In de (latere) DDR began de ontwikkeling die gekenmerkt werd 
door de getrouwe toepassing van de besluiten van Potsdam. In 
de (latere) Bonn-republiek began de ontwikkeling die geken
merkt wordt door de schending van letterlijk elk punt uit de 
overeenkomst van Potsdam. 

Ret verdrag van Potsdam voorzag in de uitroei'ing van de in
vloed der reactionnaire magnaten van de Duitse ,Schwerin
dustrie", die Hitler ·aan de macht hebben geholpen en wier in
strument hij was in de binnenlandse onderdrukking en de agres
sieve buitenlandse politiek, die tot de tweede wereldoorlog heeft 
gele1d. Ret verdrag voorzag dientengevolge in middelen, die het 
uitsluitende gebruik van het industrii:He apparaat voor vrede
lievende doeleinden moesten verzekeren. 

Het verdrag van Potsdam voorzag in het definitief aan banden 
leggen van het militarisme, dat zowel onder het Keizerrijk als 
het rijk van Hitler een gevaarlijk instrument van agressie ge
bleken was. 

Het verdrag voorzag in de uitroei'ing van de resten van het 
Hitler-fascisme. · 

Ret is bekend, dat deze voornaamste bepalingen van Potsdam 
onder leiding van Washington met voeten zijn getreden. 

Van het begin af aan steunden de Amerikaanse bezettingsauto
riteiten op de meest reactionnaire groepen in West-Duitsland. 
Zij maakten van de ontbinding der kartels van de oorlogsin
dustrie een aanfluiting, zij hielpen de financiers van Hitler hun 
oude posities weer op te bouwen en voorzover dezen als oorlogs
misdadigers in de gevangenissen verzeild waren geraakt, werden 
zij - zodra de stemming daarvoor was rijp gemaakt - in ere 
herste1d. 

Binnen enkele jaren hadden de grate trusts, zoals de IG Far
ben, de ,Deutscher Stahlverein", Krupp enz. hun oude posities 
hersteld. De formele opheffing van de anti-trustwetten, die on-
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langs heeft plaatsgevonden en die zelfs Het Vrije Volk aanleiding 
gaf tot enkele verontruste kanttekeningen, was slechts de beze
geling en de officiele erkenning van de herboren macht van de
genen die tot 1945 achter Hitler de· teugels in hand en had den en 
wier uithangbord thans dr Adenauer is. 

Deze lieden brachten datgene tot stand, wat ,het wonder van 
West-Duitsland" wordt genoemd. Aangezien wij ook een ,won
der van Nederland" kennen, valt het ons niet moeilijk de ware 
gang van zaken te onderkennen. 

Hoe kwam dit ,wonder", dit ,verbazingwekkend" snelle her
stel van het W estduitse industriele apparaat tot stand? 

Ret kwam in de eerste plaats tot stand door de milliardenhulp 
van de Amerikaanse financiers, die er tegelijk gebruik van 
maakten, zich van belangrijke delen der W estduitse industrie 
meester te maken. (Men denke slechts aan de ,Volkswagen" en 
de overige auto-industrie, aan hun invloed in de chemische en 
staal-industrie, de olievelden enz.) 

In de tweede plaats kwam dit ,wonder" tot stand door een 
ongeevenaarde uitbuiting van de Westduitse arbeiders. Terwijl 
de gemiddelde lonen der arbeiders thans ongeveer 70% v.an het 
peil in de oorlog bedragen, trekken de ondernemers volgens 
recente berekeningen ca. 60% van het nationale inkomen tot 
zich. Van het totale nationale inkomen is de laatste jaren ca. 
25% voor belegging in de industrie en het verkeer gebruikt. Het 
totale bedrag dezer beleggingen bedroeg in de jaren 1949/53 ca. 
95 milliard mark, waarmee West-Duitsland, wat het tempo der 
industriele uitbretding betreft, de eerpte plaats in West-Europa 
inneemt. 
. Zoals gezegd voltrok zich ,het wonde~' van het herstel der 
industriele macht van de ,Raad der Hitler-Goden" op de grand
slag van een nietsontziende uitbuiting der massa. 

Op 8 Juli j.l. publiceerde het Westduitse blad Die Welt enkele 
cijfers die dit illustreren. Daaruit bleek, dat slechts 20% van de 
beroepsbevo1king een maandinkomen van 300 Mark heeft, het
geen als het bestaansminimum van een familie van vier per
sonen wordt beschouwd. Tachtig pro cent van de W estduitse be
volking leeft dus beneden het bestaansminimum. Voorts ver
meldde het blad, dat 45% van de beroepsbevo1king minder dan 
150 mark per maand verdient. Dit betekent dus dat bijna de 
helft der bevolking een inkomen heeft, dat 50% van het bestaans
minimum bedraagt. Volgens de pers der SPD leven tien millioen 
mensen in deze omstandigheden. Aan de andere kant echter telt 
West-Duitsland 200.000 personen met een maandinkomen van 
meer dan 12.000 Mark (waaronder 214 millionairs) die tezamen 
27% van het totale nationale inkomen opstrijken. Ziehier de fi
nanciele basis van het ,Wirtschaftswunder" en van de herboren 
macht der Hitler-financiers. 

Ter illustratie van de algemene toestand kunnen wij niet beter 
doen dan een belangrijke passage uit het onlangs door de Bevan-
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groep gepwbliaeerde pamflet, getiteld ,Het hoeft niet te gebeu
ren", aan te halen. Zij luidt als volgt: 

,.De Roer-baronnen zijn er wee~, de kartels worden hervormd en in 
ieder ministerie te Bonn zitten of prominente nazi's, zoals de beruchte Herr 
Globke, die de Neurenberg-wetten ontwierp en nu Adenauers rechterhand 
in de kanselarij is in de sleutelposities, of meelopers, die aan de misdaden 
van het Derde Rijk meededen, zonder vlamnrende redevoeringen om ze te 
ondersteunen, te houden. In W est-Duitsland is het kapitalisme in een kras
ser, egoi:stischer en materialistischer vorm hersteld dan in enig West
Europees land of Noord-Amerika. Zolang de conjunctuur geholpen door 
Amerikaanse dollars, voortduurt, zullen de nazi-krachten op de achter
grond blijven, zoals zij in de bloei-jaren van Weimar deden. Maar zij hou
den thans aile sleutels voor de macht in handen, en wanneer de heer Attlee 
over versterking en ondersteuning van de Duitse democratie door mlddel 
van herbewapening spreekt, negeert hij de feiten der geschiedenis. Het 
was de combinatie van een zelfzuchtig, monopolistisch kapitalisme, een 
kkin, tot 1het uiterste getraind leger en een minderheid van volijverige 
nationalisten, die het expansionisme, eerst onder Wilhelm de Tweede en 
daarna onder Adolf Hitler schiep. AI deze krachten zijn weer present en 
de herbewapening zal slechts hun greep op de Bonn-reg1ering versterlcen. 
Bovendien is het !outer illusie te geloven, dat het nieuwe Duitse ieger 
democratisch zal zijn ... De divisies (voor het E.D.G.-leger) zullen door 
nazi's geleid en getraind worden." 

Het is deze kliek, namens welke Adenauer eind 1951 het EDG
verdrag rechtvaardigde met de verklaring: ,Onze voornaamste 
reden voor toetreding tot het Europese leger is om in staat te 
zijn onze Oostelijke gebieden te heroveren." 

Het is deze kliek, die zich in de leidingen van de voornaamste 
Westduitse regeringspartijen heeft genesteld. Het is deze kliek 
die (vanzelfsprekend met volledige steun van Washington) 
Adenauer aangezet heeft om de beruchte, door de Britse autori
teiten gearresteerde Naumann-groep, die een fascistische staats
greep voorbereidde, ongemoeid te laten. 

Het is deze groep, die een sfeer in West-Duitsland geschapen 
heeft, waarin de deelnemers aan de aanslag op Hitler in 1944 
als landverraders werden beschouwd. 

Het is deze kliek, die in dezelfde sfeer de talloze ,So1daten
verbande" heeft opgericht, die niet aileen de kern maar ooik 
het materiaal voor de toekomstige weermacht van de revanchis
ten moeten leveren. 

Het is deze groep, die de sfeer van pogrom tegen de communis
ten heeft geschapen en de geesten tracht rijp te maken voor een 
nieuwe veldtocht naar West en Oost. 

* 
De nazi's en hun meelopers, die het thans nag nodig achten 

zich met de mantel der democratie, model Adenauer, te tooien, 
al de aan de galg ontsnapte W ehrmacht-generaals, verheugen 
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zich in de gunst van Washington. Het gevaar voor de veiligheid 
van West-Europa wordt gekleineerd. Het zijn niet aileen de reac
tionnaire katholieke leiders, maar ook de rechtse leiders der 
sociaal-democratie, die de ware toestand in West-Duitsland 
trachten te verheimelijken, teneinde de EDG aanvaardbaar te 
maken. De machten achter Adenauer kunnen zich derhalve zeer 
wel in de illusie koesteren dat een reconstructie van het ,dui
zendjarige rijk" van Hitler mogelijk is. 

Maar z~lfs wanneer wij ons tot de situatie in West-Duitsland 
beperken, dan zijn er symptomen te over die ons aanleiding 
geven tot vertrouwen in de toekomst. 

Men behoeft slechts te bedenken welke afstand er ligt tussen 
de 17de Juni 1953 en de stap van dr John, om te begrijpen dat 
in het Duitse vo1k een ing:rijpende verandering plaatsvindt. 

De opzet van de 17de Juni, die West-Duitsland in eeh toestand 
van ongekende anti-communistische hysterie had gebracht, is zo 
volledig en radicaal ineengestort, dat een dr John het mogelijk 
achtte zich ,naar de gevreesde, verschrikkelijke communistische 
wereld" te begeven teneinde door zijn demonstratieve daad al die 
kringen wakker te schudden, die in de grond van de zaak zijn 
blijven twijfelen en die in de hereniging van een democratisch 
en vredelievend Duitsland de redding zien. 

Dr John is het symbool van deze krachten geworden. Zijn stap 
is geen ge'isoleerde daad van een. ,overspannen idealist", zoals 
men aanvankelijk schreef. 1 

,Iedere week worden meer mensen in West-Duitsland door de 
politiek aangetrokken, die de regering van de-DDR voert", ver
klaarde het bestuur van de West-Duitse organisatie der Textiel
industrie in een ,vertrouwelijk bulletin", waarvan op 2 Aug. jl. 
een uittreksel in het Britse blad Daily Worker verscheen. 

Hoe is deze aantrekkingskracht van de regering der DDR, wier 
laatste uur op 17 Juni 1953 reeds definitief en onherroepelijk 
werd aangekondigd, te verklaren? ,Haar politiek van eenheid", 
aldus schreven de textiel-industrielen, ,is volkomen logisch en 
heeft dus succes". Zij constateerden een ,merkbare sympathie" 
voor ,het Oosten" onder de intellectuelen in de Bonn-republiek; 
zij verklaarden dat de politieke ontwikkeling in Oost-Duitsland 
,in toenemende mate aantrekkelijk" wordt voor de West-Duit
sers, zij waarschuw:den dat dit als een teken van gevaar voor 
Adenauer moest worden opgevat en zij voorspelden, dat meer 
leidende figuren in West-Duitsland het voorbeeld van dr John 
zul~en volgen. 

In feite is de stap van dr John slechts een voorlopig hoogtepunt 
in een ontwikkeling, die reeds sinds maanden gaande is. 

Een eerste aandui:ding van de wending kon men waarnemen in 
de gevoelige nederlaag, die Adenauer bij de verkiezingen voor 

. de landdagen heeft geleden en die de Communistische Partij een 
verheugende vooruitgang opleverde. 

Maar er is meer. Daar waren in de eerste plaats de min of meer 
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sensaHoneie verklaringen van ieidende politid in West-DuHs
land. 

Om te heginnen herinneren wij aan de verklaringen van de 
leider der FDP, de liberale partij, Pfleiderer, die voor herstel van 
de diplomatieke betrekkingen met de Sowjet-Unie pleitte. 

Vervolgens wijzen wij op de opzienbaren:de rede, die oud
rijkskanselier dr Bruning op 2 Juni jl. voor de Rijn-Roer-club te 
Dusseldorf heeft gehouden. . 

Dr Brunings verklaringen volgden op uitlatingen van twee van 
zijn collega's, de oud-premier Wirth en Luther en wij noemen 
hem hier juist, omdat hij destijds leider van de katholieke partij 
is geweest en als premier in 1932/33 een rol heeft gespeeld, die 
met die van Adenauer vergelij~baar is. Dit verleent echter juist 
een bijzondere betekenis aan zijn ve11klaringen en kenschetst de 
verandering die gaande is. 

Duitsland, aldus verklaalide Bruning, moet in de internationale 
politiek een meer bemiddelende rol spelen. Hij noemde als voor
beeld het verdrag van Rapallo, waar-,Duitsland als eerste grote 
mogendheid de Sowjet-Unie diplomatiek erkende en uitgebreide 
handelsbetrekkingen met het Sowjet-land aanknoopte. Bruning 
gaf als zijn mening te kennen, dat hereniging onmogelijk zou 
worden, indien het EDG-plan zou worden doorgezet. Hij ver
k1aarde dat tegen de EDG verzet geboden was ,totdat gebleken 
was, dat geen andere politiek mogelijk is", hij waarschuwde dat 
West-Duitsland door de huidige economische politiek eenzijdig 
van het Westen afhankelijk werd gemaakt, terwijl juist de han
del met het Oosten Duitsland in de jaren '20 geholpen heeft, vrij 
goed door de crisis heen te komen. De verklaringen van dr Bru
ning wekten een ware storm in Bonn en Washington. 

Ongerust constateerde de New York Times van 8 Juni ,een 
groeiend verlangen in Duitsland naar een politiek van neutrali
teit, die de beweging van Eur:opese eenheid zou vernietigen". Het 
blad schreef: ,Dit verlangen, dat eerst beperkt bleef tot de com
munisten, socialisten en pacifisten, heeft zich nu uitgebreid tot 
de kringen van de industrie en het intellect. Het vindt zijn meest 
in het oog springende manifestatie in de vereniging van drie 
voormalige ministerpresidenten tegen de politiek van dr 
Adenauer tot integratie van West-Duitsland met het Westen." 
W aarschuwend voegt het blad er aan toe, dat de groep random 
Adenauer ,op het ogenblik" (!) nog een meerderheid achter zich 
heeft en het voorspelt het verdwijnen van deze meerderheid, in
dien Frankrijk en Italie voortgaan met de EDG te verwerpen. 

Maar het blad ziet over het hoofd, dat veranderde condities 
in Duitsland zelf een wending tot stand hebben gebracht in de 
opvattingen van :liU1ke vooraanstaande burgerlijke politici als dr 
Bruning. 

Daarom ook is het niet verwonderlijk, dat zulke invloedrijke 
Westduitse bladen als de Frankfurter Algemeine Zeitung hun 
volledige instemming met de verklaringen van dr Bruning be
tuigd hebben. 
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'Evenmin behoeft het verbazl.ng te wekken dat zu1ke oude di
plomaten als de oud-ambassadeur in Landen, von Dirksen, zich 
in het koor van degenen gemengd hebben, die de politiek van 
Adenauer verwerpen. Volgens de N.Y. Herald Tribune van 12 Ju-

. li jl. verklaarde von Dirksen dat de W estelijke mogendheden op 
de Berlijnse conferentie slechts ,lippendienst" aan het herstel 
van de eenheid van Duitsland bewezen hebben. Ret blad 'bracht 
tot uiting, dat von Dirksen, Bruning, Luther, Wirth en vele an
dere hurgerlijke politici in West-Duitsland van mening zijn dat 
de Duitsers ten aanzien van de hereniging van Duitsland niet 
op de Westelijke mogendheden behoeven te rekenen. Daaruit 
heeft von Dirksen de conclusie getrokken, dat West-Duitsland 
zoveel mogelijk contact met de DDR moet zoeken, zowel op het 
gebied van de handel, als door een intensieve uitwisseling op 
cultureel en sportgebied, i!deeen die reeds voordien door de lei
dende figuren der DDR naar voren waren gebracht. 

Ret standpunt dat door genoemde Westduitse personen wordt 
ingenomen,.vindt in toenemende mate zijn weerspiegeling in de 
W estduitse pers. 

Ret zou ons te ver voeren om de vele positieve reacties op de 
jongste voorstellen van de Sowjet-Unie inzake een conferentie 
over Europese collectieve veiligheid naar voren te brengen. Be
perken wij ons tot een typerende uitlating van het blad der par
tij van Pfleiderer, de Westdeutsche Tageszeitung, die de EDG
politiek verwerpt. Ret blad viel de opvattingen van genoemde 
politici met de volgende kenmerkende uitspraken bij: ,Is het 
reeds zover gekomen dat wiJ morgen de broedermoord als een 
zedelijke verplichting aanprijzen en hen voor een militaire recht
bank zullen brengen, die niet bereid zijn hun dienstplicht (tegen 
de eigen landgenoten) te vervullen ?" 

Dit is iets anders als de hysterische hoofdartikelen, die ten 
tijde van de 17de Juni 1953 het gewelddadige einde van de DDR 
aanprezen! 

Ret blad vervolgde: ,De hereniging van Duitsland zou het 
kristallisatiepunt voor de vrede in de wereld kunnen worden, die 
slechts dan een kans krijgt .... als een verstandige politiek van 
vergelijk (V ersUindigung) en vermindering van de spanning 
wordt gevoerd." 

En om het standpunt van deze kringen volledig te verduide
lijken wijzen wij er op, dat het blad een ,klein-Europa", d.w.z. 
een EDG ,onder hegemonie van Amerika" afwijst en dat het 
pleit voor een ,groat Europa", waarvan ,het Oosten niet als 
partner wordt uitgesloten!" Ziehier de weerklank, die het idee 
van de collectieve veiligheid in deze kringen vindt. 

De meest opvallende der gebeurtenissen, waarop wij in de aan
hef van dit overzicht zinspeelden, achten wij evenwel de ,Kir
chentag", die in Juli in Leipzig in de DDR plaatsvond. 

A:an de zittingen van de manifestatie der evangelische kerk 
nam een ongeevenaard aantal personen uit West-Duitsland deel. 
Onder de 300.000 mensen, die de slotbijeenkomst bijwoonden be-
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vonden zich tal van vooraanstaande politici uit West-Duitsland, 
vertegenwoordigers van de Adenauer-partij, van de liberalen en 
de sociaal-democraten. 

De voorzitter van de Bondsdag, dr Ehlers, verklaarde na zijn 
terugkeer in Bonn dat de ,Kirchentag" de grootste manifestatie 
van geheel Duitsland sinds het einde van de oorlog en een poli
tieke gebeurtenis van eminente betekenis was geweest. ,De in
nerlijke overeenstemming van mensen uit beide delen van Duits
land is nog nooit zo zichtbaar geworden als in deze dagen," ver
klaarde hij. Kenme11kend was voorts de uitlating van de SPD
professor Giihlich, die zei, niet in te zien, waarom hij geen of
ficiele vertegenwoordigers van de DDR-regering zou mogen ont
moeten. 

Evenzeer verdient de verklaring van de CDU-afgevaardigde 
Bausch aandacht, die zei dat de toestand in de DDR volkomen 
anders was, als men hem in W est-Duitsland had voorgespiegeld. 
,lk zal de aangeknoopte relaties verder onderhouden en in het 
bijzonder het contact met minister Becher." (Johannes R. Be
cher, lid der SED, minister voor cultuur, die in Leipzig uitge
breide besprekingen met vertegenwoordigers uit het Westen had 
- schr.) 

Het verloop van de ,Kirchentag" vond een unieke weerklank 
in de Westduitse pers. Dozijnen bladen lieten zich niet aileen in 
de meest lovende bewoordingen over de medewerking van de 
reger'ing der DDR uit en over de gunstige indrukken, die de 
Westduitse afgevaardigden over de toestanden in de DDR had
den gekregen, maar zij grepen deze manifestatie ook voor uit
voerige beschouwingen over de politiek van Adenauer aan. Ken
merkend voor al deze beschouwingen was de Frankfurter Rund
schau, die onder het hoofd ,De les van Leipzig" schreef: ,Klaar
blijikelijk hebben de leden van de Bondsdag, die als leken de 
Kirchentag bijgewoond hebben, begrepen, dat het iedere opof
fering loont, ook het gevaar van de politieke zwartmakerij, zo
veel mogelijk contact met de bevo1king van de Sowjetzone te 
zoeken .... Het wordt tijd te onderzoeken of de politieke tactiek 
jegens de regering van de DDR herzien moet worden." Die po
litiek is, zoals bekend, om de regering der DDR als niet be
staand te beschouwen. 

* 
De vraag is, welke elementen tot de verandering in de stem

ming in West-Duitsland sinds de 17de Juni en tot de achteruit
gang van de positie van Adenauer hebben ,bijgedragen, waarvan 
het vertrek van dr John het meest opzienbarende bewijs was? 

Hierop kan men antwoorden: behalve de konsekwente vredes
politiek van de Sowjet-Unie hebben daartoe bijgedragen de snel
le ontwikkeling van de DDR en de crisisontwikkeling in West-
Duitsland. · 

Slechts over het laatste punt willen wij hier enkele opmerkin
gen maken. Alle juichende verklaringen over het ,Deutsche 
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Wirtschaftswunder'', tot uiting komend in een (o££icieel) pro
ductiepeil van 280% van 1938, kunnen het feit niet wegnemen, 
dat de verschijnselen van een overproductie-crisis, begeleid door 
toenemende armoede der bevolking als gevolg van de oorlogs
politiek der Adenauer-regering, zich steeds sterker doorzetten. 

De gevolgen van een typisch monopolistische economie - in 
West-Duitsland sterker ontwikkeld dan overal elders in West
Europa - worden aan de ene kant gedemonstreerd door een golf 
van prijsstijgingen in de laatste maanden. Aan de andere kant 
door toenemende betalingsmoeilijkheden in het binnenland en 
afzetmoeilijkheden in het buitenland. 

In de financiele rubrieken van de Westduitse bladen worden 
dagelijks klachten geuit over de trage betaling van leveranties. 
Zo berichtte het Statistisch Bureau voor Rijnland-Westphalen, 
dat einde Juni jl. 42% van alle huishoudingen schulden bij de 
winkeliers hadden. 

Nag ernstiger zijn de gevolgen van de betalingsmoeilijkheden 
in de industrie zelve. Zo klaagde het gezaghebbende Handelsblatt 
(Dusseldorf) onlangs over het feit, dat de machine-industrie in 
ernstig gevaar dreigt te komen als gevolg van het uitblijven van 
betaling yoor verrichte leveranties. 

De verschijnselen van overproductie komen tot uiting in zulke 
industrieen als de geweldig uitgebreide en geheel gemoderniseer
de werven, maar vooral in de mijnbouw en de staalfabrieken. 
Het inleggen van ,Feierschichten" in de kolenmijnen neemt hand 
over hand toe. (Typisch voorheeld van de Adenauer-politiek: een 
aanbod van de regering der DDR, een grate hoeveelheid kolen 
te kopen, werd onbeantwoord gelaten!). De uitvoer stuit niet
tegenstaande een moordende concurrentie der Duitse onderne
mers, toenemende kapitaaluitvoer en het aanbieden van steeds 
langere credieten, . op steeds grotere moeilijkheden. 

In deze omstandigheden is het geen wonder dat steeds meer 
ondernemers .hun blik naar de DDR en de markten van het 
Oosten richten. 

Begin Juli vond in Stuttgart een bijeenkomst van 200 in
dustrielen plaats, waar men beraadslaagde over de toenemende 
afzetmoeilijkheden. Het bijzondere aan deze conferentie was het 
feit, dat naast Westduitse industrie-leiders de regeringsgevol
machtigde voor de binnenlandse handel van de DDR, Or lapp, het 
woord voerde. 

Een ander verschijnsel: De Industriekurier (Dusseldorf) ver
klaarde einde Juni naar aanleiding van de vraag of West-Duits
land aan de jaarbeurs te Leipzig deel moest nemen, dat de ge
volgen van de oorlog en de politiek van de Westelijke mogend
heden ,delen van de Westduitse industrie in een situatie ge
bracht hebben, die het zoeken naar aanvullende markten drin
gend nodig maakt". Het blad stelt vervolgens de vraag, of de 
W estduitsers zich veroorloven kunnen te doen alsof Leipzig niet 
bestaat en het verklaart: ,Men kan. moeilijk begrijpen, waarom 
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de eer der W estduitsers aangetast zou worden wanneer zij pro
beren zaken te doen zoals anderen dat ook doen." 

Volgens de informaties van het blad moet in Leipzig een extra 
tentoonstellingsgebouw opgetrokken worden, om de Westduitse 
exposanten te kunnen onde11brengen. 

Ret gezaghebbende tijdschrift ,Der Volkswirt" leverde even
eens verschillende bijdragen tot dit onderwerp. In zijn nummer 
24/1954 weerlegde het onder de titel ,Ret hete ijzer Rusland
handel" de bewering van de Adenauer-regering dat de handel 
met de Sowjet-Unie geen betekenis heeft.-In een volgend arti.kel 
verklaarde het blad dat de Amerikaanse politiek van embargo 
en de verstikking van de Oost-West-handel het proces van de 
induskialisatie der volksdemocratische landen slechts bespoe
digd heeft, aldus een bekende stelling van Stalin bevestigend. 
Het blad voegde er aan toe, dat het gevolg van deze politiek een 
,structuurverandering" in de gehele internationale economische 
situatie teweeg heeft gebracht, waardoor het ontstaan van ,con
junctuurcrises" in de W estelijke landen bevorderd wordt. 

Ret is dus duidelijk, dat de gevolgen van de oorlogspolitiek 
leidende industriele en politieke kringen in West-Duitsland cri
tisch gestemd hebben, niet aileen ten aanzien van de politiek van 
het instandhouden van de verdeling van Duitsland op econo
misch gebied, maar ook en ·vooral ten aanzien van de gehele, op 
bet ontketenen van de revanche-oorlog gerichte ikoers. Voorts 

/zijn de vele uitlatingen, die wij hierboven hebben aangehaald, 
een bevestiging van de bekende stelling van Stalin, dat het niet 
aan te nemen is dat de Duitsers met de toestand van afhankelijk
heid van Amerika genoegen zullen nemen. 

De belangrijkste rol in de gehele strijd tegen de Adenauer
politiek valt daarbij de arbeidersklasse toe. Ret is onder de ge
schetste omstandigheden niet verwonderlijk, dat de strijd tegen 
de herbewapening van de nazi's en tegen de EDG-koers, voor 
een vergelijk met de DDR en hereniging zijn sterkste uiting in 
de rijen van de SPD en de vakbeweging gevonden heeft. Ret is 
typerend voor de stemming in de rijen der SPD dat de leiding 
van deze partij op het onlangs gehouden congres slechts met 
de grootste moeite"een resolutie er door kon krijgen die zich met 
vooropstelling van de noodzaak van nieuw onderhandelingen 
tenslotte toch nog voor herbewapening uitsprak. Eveneens is het 
kenmerkend dat van de nieuwe candidaten voor het partijbe
stuur die voorstanders der herbewapening zijn, er slechts een 
werd gekozen, terwijl drie tegenstanders wel gekozen werden. 

Tenslotte kan de grote stakingsbeweging - de eerste sinds 
1932 - niet afgedaan worden met de bewering dat zij niets met 
de politieke vraagstukken te maken heeft. De lage lonen zijn 
immers het directe gevolg van de oorlogspolitiek der Adenauer
regering en er is geen ar.beider in West-Duitsland die dit niet 
weet. 

* 
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De ontwikkeling in West-Duitsland, waarvan de loonbeweging 
en de daad van dr John de meest treffende uitingen zijn, illustre
ren de opvatting dat 1954 geen 1953 is en dat het rad der ge
schiedenis niet teruggedraaid kan worden. Daarbij kan men ech
ter het feit niet voorbij zien dat de Adenauer-kliek - hoe wankel 
haar positie ook is geworden - nog aan de macht is. Het gevaar 
van het herlevend fascisme, waarop de stap van dr John tot 
schrik van aile voorstanders der herbewapening een schril Iicht 
heeft geworpen, is nog niet bezworen. Daarom moet de strijd 
tegen herbewapening van het Westduitse fascisme en militarisme 
met onverminderde kracht gevoerd worden. Deze strijd biedt 
thans grotere vooruitzichten dan ooit. Niet aileen wint de ge
dachte van de coilectieve veiligheid voortdurend terrein, maar 
wij kunnen daarbij ook steunen op de nieuwe ontwikkeling in 
Duitsland, die zich thans zo spectaculair heeft aangekondigd. 

F. BARUCH 

HET McCARTHYISME- EEN GEVAAR 
VOOR DE VREDE 

De Internationale Vereniging van Democratische Juristen, 
waarvan vooruitstrevende juristen van vele landen lid zijn, heeft 
zich als actieve strijder voor de democratische vrijheden en rech
ten, voor de vrede en de veiligheid van de volken, terecht een 
prestige verworven in brede kringen van de internationale open
bare mening. · 

Een van de voornaamste vraagstukken, die op de laatste zit
ting van de Verenigingsraad in Juni, te Letpzig, aan de orde 
was, was het vraagstuk van het McCarthyisme als gevaar voor 
de vrede en de veiligheid van de wereld. De aard van het Mc
Carthyisme brengt de uitgebreide controle op de politieke over
tuigingen, opvcattingen en gedachten van de mensen door de 
reactionnaire heersende kringen van de USA met zich mee, waar
bij deze controle gepaard gaat met afschuwelijke represaille
maatregelen. Het McCarthyisme, dat zich in de eerste plaats 
tegen de vooruitstrevende organisaties en personen richt, is een 
werktuig om de politieke rechten en vrijheden openlijk te onder
drukken en te liquideren, een werktuig om de economische en 
culturele belangen van brede lagen der burgers in de USA aan 
te vallen. 

Maar het McCarthyisme is niet aileen een typisch kenmerk 
van de binnenlaridse politiek van die teugeiloze verkondigers 
van het obscurantisme en een nieuwe oorlog, die de USA in 
een politiestaat veranderen. De ,fnvloedrijke abbe G. Boulier ver-

462 

' ...... 

' 
~ 

! 

I .. 



klaarde op de zitting van de Raad in zijn bijdrage over het 
McCarthyisme: ,Wij zijn er getuige van hoe dit verschijnsel over 
de oceanen heengrijpt en geleidelijk de binnenlandse politiek van 
de staten in de zogenaamde vrije wereld beheerst. Juist deze om
standigheid beroert echter ook de internationale betrekkingen 
in de eigenlijke zin van het woord." 

Een van de voornaamste kanalen voor de ver:breiding van het 
McCarthyisme over de grenzen van de USA naar buiten zijn de 
agressieve pacten en ,overeenkomsten", die de Amerikaanse im
perialisten andere staten opdringe~. Abbe G. Boulier wees bij
voorbee1d op de geheime overeenkomst, die op de Amerikaanse 
conferentie te Caracas werd gesloten. Abbe G. Boulier stelde 
vast, dat de verklaDing ¥an Caracas en op deze conferentie aan
gegane verplichtingen, de McCarthy-methoden van spionner~n 
en intimidatie, die z.g. de collectieve veiligheid moeten dienen, 
zich uitstrekken tot het gehele Amedkaanse werelddeel. 

Het McCarthyisme, dat onverbrekelijk verbonden is met het 
militaire program van het Amerikaanse imperialisme, richt zich 
op het doel, elke tegenstand van de vooruitstrevende krachten 
tegen de militaire avonturen van de USA te onderdrukken. In 
zijn brief aan de Raad van de Internationale Vereniging van 
Democratische Juristen schreef de West-Duitse jurist Dr Mer
tens over de verbreiding van het McCarthyisme in West-Duits
land en beklemtoonde daarbij, dat het liquideren van de poli
tieke souvereiniteit en de oorlogsvoorbereidingen de vernietiging 
van de democratische rechten en vrijheden tot gevolg hebben. 

De verklaringen van de deelnemers op de zitting te Leipzig 
van de Raad zijn een ernstige waarschuwing, die het grate ge
vaar van het McCarthyisme voor aile volken in het Iicht stellen. 
,De USA nem€m de rol van een voorvechter tegen het communis
me op zich, die voorheen het nazistische Duitsland op zich ge
nomen had en waarop het in beslissende mate zijn wereldexpan
sie grondde. Senator McCarthy kan als opvolger van Hitler can
didaat staan. Dat is de internationale betekenis van het Mc
Carthyisme," verklaarde abbe G. Boulier. De concrete verschij
ningsvormen van het McCarthyisme werden uitvoerig geanaly
seerd door het Lid van de Raad van de Franse Republiek en de 
Algemene Raad van het Seine-Departement, de medegrondleg
ger en bekende functionaris van de gaullistische partij, Henry 
Torres, in zijn referaat op de raadszitting van de IVDJ. 

,Het McCarthyisme," verklaarde H. Torres, ,is een nieuwe 
vorm van het fascisme, zijn Amerikaanse varieteit." 

Deze controle op politieke overtuigingen, opvattingen en ge
dachten, die op aile onderdelen betrekking heeft en alles onder
drukt, wordt vooral uitgevoerd met behu1p 'van een geheime 
politie-spionnage. Daartoe wordt een reusachtig en nog steeds 
groeiend apparaat van politiele inlichtingenorganen ingezet. 
Zelfs het Amer.ikaanse tijdschrift ,Saturday Evening Post", dat 
ailerminst bekend is om zijn vooruitstrevende ideeen, moest 
toegeven dat de agenten, die zich bezighouden met het naspeuren 
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van de politieke gezindheid van de Amerikaanse burgers, vooral 
van de ambtenaren, ,eLke kleine en grate stad, elk dorp opzoe
ken, om de vroegere handelingen en verbindingen van de em
ploye's tot aan hun wieg na te gaan." 

De regeringsorganen van de USA voltooien hun onderdruk
kingstechniek en voeren voortduren:d nieuwe methoden voor de 
politiebewaking in. Nag in April j.l. nam het Huis van Afgevaar
digden van de USA het wetsontwerp aan, dat het afluisteren 
\ran telefoongesprekken officieel toestaat. 

Millioenen Amerikaanse burgers worden door de politie be
spionneerd, hun gedachten, hun woorden worden in geheime 
archieven opgetekend. ,In een Staat van geheime lijsten, waarin 
wij leven, kan een mens nooit meer ontkomen aan het geheime 
document, waaraan hij vastzit, evenmin als hij aan zijn schaduw 
kan ontkomen", betoogt de bekende journalist Carry McWil
liams. De aanbrengerijen en berichten van de geheime agenten . 
en betaalde provocateurs worden zorgvuldig door de Amerikaan
se Gestapo (FBI) bijeengebracht. ,In de kartotheken van de 
FBI liggen· waarschijnlijk enkele millioenen mededelingen over 
Amerikaanse burgers," verklaarde onlangs een gewezen officier 
van justitie van de USA. Tot de belangrijkste methoden van 
de totale gedachtencontrole behoort ook, dat de burgers gedwon
gen worden verklar,ingen af te leggen over hun meningen. Wan
neer een burger weigert zich over zijn politieke opvattingen uit 
tE: spreken, wordt hij ontslagen en op straat gezet. Elke wille
keurige burger, die zich niet wil onderwerpen aan deze proce
dure van eed-aflegg.ing, verliest zijn werk. 

Een speciale soort McCarthyistische controle op de politieke 
overtuiging is het onderzoek naar de ,politieke betrouwbaar
heid" van ambtenaren en bepaalde met hen gelijkgestelde ca
tegorieen arbeiders. Dit onderzoek wor,dt in een reeks verorde
ningen van de USA-regering en vooral in de Besluiten van de 
President van de USA vastgelegd. De eerste van dit soort was 
het beruchte Besluit nr. 9835 van 1947, over het onderzoek naar 
de loyaliteit. Op 27 April 1953 trad door het Besluit nr. 10.450 
van de President het ,Program ter verzekering van de veilig
heid" in werking, dat werd uitgewerkt door de minister van 
Justitie Brownell en dat een nieuwe ,zuiveringsgolf" in het 
staatsapparaat inluidde. 

Voor de veelzijdige controle op de politieke overtuigingen is 
de toepassing van commissies der wetgevende organen kenmer
kend, die het vel'breiden van politieke hyster.ie beogen. Tot deze 
commissies, die de hetze en vervolging tegen vooruitstrevende 
burgers organiseren, behoort in de eerste plaats de commissie 
van onderzoek van het Congres van de, USA, die wordt voor
gezeten door het driespan McCarthy, Jenner en Van der Velde. 
In navolging van de commissie van het Congres werden ook 
door de parlementen van de, staten (Californie, Illinois enz.) 
soortgelijke commissies gevormd. 

De activiteit van deze commissies, die zich bezighouden met de 
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hetze tegen vooruitstrevende Arner.ikaanse burgers, staat in kras
se tegenspraak tot de grondwet en de wetten van de USA. Zowel 
volgens de inhoud als volgens de procedure-vm.1m is het optreden 
van de genoemde commissies onwettig. Toen de bekende Wa
shingtonse burgerlijke jurist A. Pourtas over de activiteit van 
de commissies van onderzoek sprak, moest hij toegeven: ,Per
sonen, die met de activiteit in de commissies van onderzoek van 
het Congres niet rechtstreeks vertrouwd zijn, kunnen zich moei
lijk voorstellen in welke mate deze commissies de elementairste 
vormen van procesrechten met voeten treden." 

Voor dit snuffel- en onderdrukkingssysteem is de willekeur, 
waarmee de vervolgingsmaatregelen ingeleid en toegepast wor
den, kenmerkend. 

,Onder het voorwendsel van een 'collectieve veiligheid' werd 
elke rechtszekerheid in de USA opgeheven" - tot deze algemene 
conclusie kwam Henry Torres in zijn referaat voor de Raad van 
de Internationale Vereniging van Democratische Juristen. 

Voor het McCarthy-systeem tot ond~rdrukking van de me
ningsvrijheid is de veelvoorkomende hetze en vervolging ken
merkend. 

Dat zijn in de eerste plaats onderdrukkingsmaatregelen op 
de weg van het formele strafrecht. W at de geldende wetten in 
de USA, volgens we1ke de ,1denkwijze" en de politieke opvattin
gen bestraft worden, betreft, wijzen wij in de eerste plaats op de 
Smith-wet. De juridische practijk bij de toepassing van de Smith
wet bestaat daarin, dat bijna elke willekeurige critiek op de 
bestaande Amerikaanse regering en de door haar gevoerde po
litiek onder deze wet valt. 

De ,practijk" van de Amerikaanse duisterlingen wordt in de 
landen, die in afhankelijkheid van de Amerikaanse imperialisten 
zijn geraakt, met ,succes" toegepast. De West-Duitse jurist Dr 
Mertens betoogde op de zitting, dat de rechtbanken in West
Duitsland steeds meer een wapen worden van de Adenauer-poli
tiek, waaraan de minachting voor de souvereiniteit van het Duit
se volk ten grondslag ligt en die een blijvende onderwerping van 
West-Duitsland aan de buitenlandse grate mogendheden beoogt. 
Zoals Mertens onderstreepte, worden niensen die deelnemen aan 
propaganda voor het herstel van de politieke souvereiniteit van 
een verenigde Duitse staat in de gevangenis geworpen. In de 
str·afzaak tegen Horst Reichel en Herbert Beyer kwalificeerde 
het bondsgerechtshof handelingen voor de vreedzame vereniging, 
de zelfstandigheid van l)uitsland als hoogverraad. In het bizon
der werd de verbreiding van het ,Program van de nationale 
hereniging van Duitsland" als een hande1ing van hoogverraad 
gekenschetst. De veroordeling van Horst Reichel en Herbert 
Beyer getuigt ervan dat het McCarthyisme zich in West-Duits
land verbreidt en de activiteit van de gerechtshoven richt. 

Een dergelijke toestand ziet men in Denema:nken. ,De Deense 
politie voert een kartotheek, waarin gegevens over Deense bur
gers worden opgetekend, die volgens de politie ervan verdacht 
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kunnen worden, andere opvattingen dan die van de regering te 
huldigen," verklaarde de Deense jurist J akobson. Meer dan 
200.000 Deense burgers · staan onder voortdurende politie-con
trole. In Denemarken is evenals in de USA het afluisteren van 
telefoongesprekken wettelijk toegestaan. 

Een tweede groep represaillemaatregelen bestaat tiit economi
sche dwang. Economische straffen bestaan voornamelijk uit het 
beroven van bestaansmiddelen van die personen, die de regering 
politiek onwelgevallig zijn. In de huidige omstandigheden zijn 
ze een bizondere vomn van de onderdrukking der democratische 
vrijheden, die reeds een massaal karakter heeft aangenomen. 

In de USA worden deze maatregelen - de onderdrukking der 
politieke vrijheid door middel van economische dwang en ver
ool1deling tot werklooshe1d - op grote schaal toegepast. Wette
lijk werd vastgelegd, dat voor enkele categorieen Amerikaanse 
burgers het vaststellen van hun ,onbetrouwbaarheid" het verlies 
van het recht om bepaalde wenkzaamheden uit te voeren met 
zich mee brengt. Zo betekent b.v. voor zeelieden en havenarbei
ders hun plaatsing op de lijst van ,politiek onbetrouwbaren", 
dat zij bepaalde, met het watertransport verbonden werkzaam
heden niet :meer mogen verrichten. 

In verband met het van kracht worden van de nieuwe veror
dening tot het onderzoek van' politieke betrouwbaarheid in 1953, 
verplicht de President van de USA door een Besluit de commis
sies voor civiele staatsdienst een kartotheek te voeren over de 
ambtenaren van de staat, opdat een persoon die uit een dienst 
ontslagen ,wordt niet bij een andere dienst werk kan aannemen. 

De zitting van de Raad van de Internationale Vereniging van 
Democratische Juristen bracht zeer duidelijk de onverbrekelijke 
samenhang aan het licht, die bestaat tussen de verbreiding van 
het McCarthyisme en de oorlogsplannen van het Amerikaanse 
imperialisme. 

De strijd tegen het McCarthyisme is niet alleen een strijd voor 
menselijke waardigheid, voor democratische rechten en vrij
heden; hij is ook een strijd voor vrede en internationale veilig
heid. 

W. JEWGENJEW enS. SAWIALOW 

(,Iswestija", 7 Juli 19'54.) 
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DE SPORTBEOEFENING IN ONS LAND 
Er is de laatste jaren sprake van een stelselmatige daling van 

het prestatie-peil in diverse takken van sport in ons land. Een 
aantal teleurstellende resultaten bij internationale ontmoetingen 
heeft daar een scherp licht op doen vallen. 

De opvatting, als zou deze achteruitgang te wijten zijn aan het 
feit, dat ons land een klein land is, kan niet juist zijn - nog 
kleinere landen als Zweden en Holl!garije tonen aan, dat de rol 
van de kleine landen in de sport allerminst is uitgespeeld. Ook 
de gedachte, dat de oorzaak moet worden ge_zocht in een zgn. 
a-sportief volkskarakter, dient van de hand gewezen te worden. 
De geschiedenis leert, dat de belangstelling voor spel en sport 
in ons land in het algemeen niet minder is geweest dan bij 
andere volkeren. Waaruit zou men overigens willen concluderen, 
dat de N ederlandse j eugd van thans zich minder tot de sport 
voelt aangetrokken, dan de jeugd buiten onze grenzen? Derge
lijke opvattingen zijn in strijd met de werkelijkheid en remmen 
het streven naar verbetering. 

In het feit, dat er misschien ernstige fouten kleven aan de 
or.ganisatie van de sport, aan keuze-commissies, trainingsmetho
des e.d., is evenmin de oorzaak te vinden voor het algemene en 
stelselmatige karakter van de achteruitgang. 

Ook in Frankrijk, Engeland en een aantal andere kapitalis
tische landen valt een vrij algemene daling van het prestatiepeil 
waar te nemen, dit in scherpe tegenstelling tot de snelle vooruit
gang en de indrukwekkende successen van de sport in de Sow
jet-Unie en de volksdemocratische landen. Hier kan geen sprake 
zijn van een toevallige aanwezigheid van grote talenten in Oost
Europa en even toevallige afwezigheid daarvan in West-Europa, 
want het algemene karakter van de achteruitgang hier en de 
vooruitgang daar is met het toeval niet te verklaren. Het ligt 
veel meer voor de hand de oorzaken te zoeken in een ve11gelijking 
van de plaats, die de sport inneemt en de voorwaarden, waar
onder zij beoefend wordt, in de kapitalistische maatschappij en 
onder volksdemocratische verhoudingen. 

* 
De ontwikkeling van het industrieel kapitalisme ging gepaard 

met een verschrikkelijke verslechtering van de physieke gesteld
heid van het werkende volk. ,Het kapitaal dat zulke ,goede 
redenen' heeft om het lijden van de arbeiders te ontkennen 
wordt in zijn werkelijke beweging door het vooruitzicht van toe
komstig bederf der mensheid en eindelijke ontvolking zo veel en 
zo · weinig beheerst als door de mogelijke val van de aarde naar 
de zon ... Het kapitaal derhalve is roekeloos met gezondheid en 
levensduur van de arbeiders, waar het niet door de maatschappij 
tot voorzichtigheid wordt verplicht", stelt Marx vast. Het prole
tariaat in ons land heeft dit op verschrikkelijke wijze ervaren; 
in de 19e eeuw was de physieke toestand van de arbeiders zo 
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slecht, dat voor zwaar werk vaak buitenlandse arbeidskrachten 
aangetrokken moesten worden. Ook de geschiedenis van de 
lichamelijke opvoeding bij het onderwijs toont duidelijk de on
verschilligheid van de heersende klasse in ons land voor de 
lichamelijke ontwikkeling van de arbeidersjeugd. De liberale 
bourgeoisie die het midde1baar onderwijs bevorderde om de 
burgerjeugd voor te bereiden voor functies in handel, industrie 
en staatsbestuur, schreef reeds in 1863 lichamelijke oefening 
wettelijk voor bij het V.H. en M.O., maar de school van het 
arbeiderskind heeft tot diep in de 20e eeuw moeten wachten voor 
er sprake was van enige zol'g voor de lichamelijke opvoeding. 
Ondanks het feit, dat in talloze geschriften en adressen aan de · 
regering door vooraanstaande medici en onderwijsdeskundigen 
de ongezonde invloed van het schoolleven op de lichamelijke 
ontwikkeling van het kind werd aangetoond en betere zorg voor 
de lichamelijke opvoeding werd bepleit. 

Toch wordt er door de heersende klasse in de kapitalistische 
maatschappij van tijd tot tijd enige aandacht besteed aan de 
physieke toestand van de volksmassa. Dit geschiedt dan in ver-

. band met het feit, dat de achteruitgang van de volkskracht ge
varen oplevert voor de heerschappij van het kapitaal, bijv. wan
neer haar oorlogsbelangen op het spel staan. Deze algemene 
regel gaat ook in Nederland op. De ervaringen, opgedaan in de 
Tiendaagse Veldtocht in Belgie (1831), heboen in militaire krin
gen in ons lan:d ongerustheid gewekt omtrent de lichamelijke 
conditie van de Nederlandse soldaat. Waarschijnlijk mede onder 
invloed hiervan motiveerde Thorbecke zijn steun aan de invoe
ring van de lichamelijke oefening op de scholen met de woorden: 
, ... ik geloof daarenboven, dat wij, bij algemene invoering der 
gymnastie ons budget van oorlog met enige millioenen zouden 
kunnen verminderen, en een oneindig weerbaar volk hebben." 

Lange tijd stond de lichamelijke oefening bij het onderwijs 
onder toezicht van het departement van oorlog en was naar 
vorm en inhoud afgestemd op de militaire dienst. Omstreeks 
1903 werd onder de leuze ,Allen weerbaar", geheel in de impe
rialistische geest van de bouvgeoisie, de vereniging ,Volksweer
baarheid" opgericht, die, gebruik makend van de sympathie die 
er in ons land bestond voor de strijd van de Boeren in Zuid
Afrika tegen Engeland, een poging ondernam de lichamelijke 
oefening uit te breiden in chauvinistische en militaristische 
geest. Met medewerking van de regering werden krachtige 
pogingen gedaan om de legercommando's op alle scholen en in de 
gymnastiekverenigingen in gebruik te doen nemen en ,meer 
tucht bij ons volk aan te kweken". Maar ... ,voor het krijgs
geschreeuw blijft de grote massa doof ... Het (volk) laat zich 
niet bang maken en ook niet dwingen. Het wil van militairisme, 
van een dril-systeem, niets weten", schreef in 1906 een Neder
lands gymnastiek-leraar toen duidelijk bleek dat de opzet van 
de beweging ,Volksweerbaarheid" volledig mislukte. 

Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog valt in de 
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heersende kringen in enige kapitalistische landen ongerustheid 
waar te nemen ten aanzien van de gezondheidstoestand, de licha
melijke geoefendheid en het hoge percentage afgekeurde dienst
plichtingen. Ook op het Eerste Nederlandse Congres voor Lic):la
melijke Opvoeding - 1939 - wordt krachtig gepleit voor ver-
betering van de lichamelijke opvoeding in dienst van de mili- • 
taire weerbaar-making van ons volk. Ruim 40 % van de dienst
plichtigen: moest in die jaren worden afgekeurd. Het militaire 
motief heeft echter nooit veel indruk gemaakt op de heersende 
klasse in ons land. De omstandigheid, dat het zwaartepunt in ons 
militair apparaat werd gelegd bij de marine en het koloniale 
leger, zal hieraan wel niet vreemd geweest zijn. 

De geschiedenis leert, dat de imperialisten, die de jeugd van 
andere volkeren voor hun oorlogsplannen gebruiken, geen enkele 
belangstelling koesteren voor de physieke conditie van het eigen 
volk, noch voor die van de afhankelijke volkeren. Aileen in sta
ten, waar de legers uitsluitend uit het eigen volk worden samen
gesteld, zoals Duitsland en Japan, werd aandacht besteed a an de 
lichamelijke oefening van de jeugd; de toenemende motorisering 
van het leger maakt de verbetering van de physieke conditie op 
militaire gronden echter soms minder urgent. Thans zijn ook de 
Amerikaanse imperialisten even onverschillig voor de lichame
lijke toestand van de jeugd in de landen, die zij tot voetvolk
leveranciers hebben bestemd, als voor de conditie van de Ameri
kaanse jeugd. In de V.S. wordt gemiddeld 50 % van de dienst
plichtigen afgekeurd; van de goedgekeurden kan ,50% tot 80% 
niet zwemmen, geen redelijke afstand marcheren zonder bepak
king, niet behoorlijk heffen, dragen e.d.", stelt een commissie 
van legerautoriteiten vast. Toch daalde in 1950, het jaar van de 
agressie in Korea, het percentage afgekeurden van 58 % tot 
36% ... 

Het ontstaan van vele moderne vormen van sportbeoefening 
valt in de meeste landen samen met de opkomst van het indus
trieel kapitalisme. Dit is ook in ons land het geval geweest, waar 
de meeste sportbonden zijn opgericht in de jaren 1880 tot 1900. In 
deze tijd is sportbeoefening het alleenrecht van de welgestelden; 
tot 1940 weten de sportorganisaties niet meer dan 5 % van de 
bevolking te organiseren. Lenin wees er op, dat een kleine ver
burgerlijkte laag van de arbeidersklasse in renteniersstaten als 
Engeland en Nederland de massa van de leden der sportvereni
gingen leverde, maar dat de arbeidersklasse als zodanig niet aan 
sportbeoefening toekwam. Door de oprichting van katholieke en 
protestantse sportverenigingen naast de neutrale werd de klein
burgerlijkheid van de arbeidersaristocratie nog versterkt en de 
verdeeldheid van ons volk vergroot. Ook thans trachten katho
lieke en anti-revolutionnaire reactionnaire kringen bepaalde 
delen van ons volk door middel van confessionele sportorganisa
ties aan zich te binden. 
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De fascistische staten hebben het duidelijkst getoond, hoe en 
waarvoor de kapitalisten de sport misbruiken. In de Hitler
jugend werd de sport misbruikt voor de opvoeding van de jeugd 
in fascistische geest; vele internationale sportgebeurtenissen 
werden voorl nationaal-socialistische propaganda misbruikt; ook 
in de Kraft-durch-Freude-organisaties, die dienden om het ware 
karakter van het fascisme te verbergen, speelde de sportbeoefe
ning een belangrijke rol. 

De sport is voor de kapitalisten slechts een middel ter veraan
genaming van het eigen leven en dient verder als winstobject en 
om de aandacht van de massa van de maatschappelijke proble-
men af te leiden. · 

* 
In de socialistische maatschappij nemen lichamelijke opvoe

ding en de sport een andere plaats in. Waar de kapitalistische 
uitbuiting is afgeschaft is tevens de voornaamste bedreiging van 
de gezondheid van de werkende mens verdwenen. De socialis
tische maatschappij heeft alzijdig ontwikkelde mensen nodig en 
dat is de reden, waarom in de volksdemocratische landen zoveel 
aandacht aan de lichamelijke opvoeding en sport wordt besteed. 

In 1925(!) besloot het Centraal Comite van de C.P.S.U.: ,De 
lichamelijke opvoeding moet een onverbrekelijk bestanddeel van 
de maatschappelijke en culturele opvoeding en gezondheidszorg 
van de massa's zijn en zij moet opgenomen worden in het alge
mene werkplan van de betreffende maatschappelijke en staats-
organisaties en besturen." · 

De grondslag voor massale lichamelijke oefening werd gelegd 
op de bedrijven, kantoren en scholen; dit is mogelijk gemaakt 
door uitgebreide bouw van oefengelegenheden en vorming van 
sportleiders, maar vooral door aan de deelname geen of weinig 
kosten te verbindeii. De vakbonden, j,eugd-, sport- en andere 
massa-organisaties stimuleren de deelname op grootscheepse 
wijze. Door krachtige steun van de regering aan een brede op
leiding van de sportleraren en aan het wetenschappelijk onder
zoek wordt het peil van de lichamelijke opvoeding voortdurend 
verhoogd. 

De op wedstrijd en prestatie gerichte sport kan zich op deze 
basis snel ontwikkelen. Ook zij geniet volledige steun van de 
regering; de beste sportlieden worden in staat gesteld hun top
vorm te vinden en te behouden. Dit is van grote betekenis voor 
de omvang en de intensiteit van de lichamelijke oefening van het 
gehele volk. 

De indrukwekkende prestaties van de sportslieden uit de 
U.S.S.R. en de volksdemocratische landen hebben het de anti
Sowjet propaganda niet gemakkelijker 1gema:akt geloof te vinden 
voor de sprookjes over ,de onmenselijke systemen van uitbuiting 
en onderdrukking in de communistische landen." Daarom raken 
sommige in het nauw gedreven persorganen soms in heilige ver
ontwaardiging over ,de aantasting van de Olympische idealen 
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in de communistische landen" en schreeuwen - speculerend op 
de gezonde afkeer in ons land tegen de beroepssport - moord en 
brand over zgn. staats-professionalisme. 

Er is geen mens in de U.S.S.R. en de volksdemocratische Ian
den, die sportslieden in loondienst kan nemen en winst kan maken 
uit door hen geleverde prestaties; niemand kan de sportslieden 
dwingen prestaties te leveren die schadelijk · voor hun gezond
heid zijn. De mogelijkheden waarover de topfiguren in die Ian
den beschikken om hun topvorm te behouden, levert alleen winst 
voor de sportbeoefening in het a1gemeen. Ook de ervaring in 
Nederland heeft bij figuren als Max Euwe, Fanny Blankers
Koen, Kick Smit e.a. aangetoond, dat de topprestatiesvan enke
lingen een stimulans zijn voor duizenden. Indien het deze pers
organen werkelijk te doen is om Olympische idealen, laten zij 
er dan voor ijveren dat de Nederlandse arbeidersjeugd even 
grate mogelijkheden krijgt om Olympische prestaties te leveren 
als de. ,amateuristische" dochters en beschermelingen van Ame
rikaanse millionairs. Laten zij ijveren voor een regeringspolitiek, 
die de gehele j eugd in staat stelt zich sportief te ontwikkelen. 

Zo nu en dan tracht men de successen van de Oost-Europese 
sporters toe te schrijven aan ,geheime middelen" maar de er
varing van de sportslieden zelf logenstraft deze kletspraat .. Na 
een langdurig bezoek aan de Sowjet-Unie concludeerde een Ita
liaanse delegatie van sportjoumalisten: ,In de U.S.S.R. ligt de 
sport binnen het bereik van het gehele volk. Er is geen enkele 
uithoek in dit uitgestrekte land waar niet aan sport wordt ge
daan en dat is dan ook het antwoord op de vraag hoe het komt, 
dat de Sowjetsport zulke fraaie successen weet te boeken." 

De U.S.S.R. en de volksdemocratische landen streven krachtig 
naar versterking van de vriendschappelijke betrekkingen tussen 
de volkeren d.m.v. intemationaal contact op sportgebied. De 
wederzijdse vriendschapsbetuigirigen tussen de sporters uit de 
U.S.A. en de U.S:S.R., Engeland en Hongarije, Roemenie en 
Nederland, waren indrukwekkende demonstraties voor vrede en 
vriendschap tussen de jeugd uit alle landen. Zij hebben de weer
zin tegen de oorlogspropaganda bij millioenen mensen aanzien
lijk versterkt. 

Het is niet alleen de goede basis, het massale karakter en het 
hoog wetenschappelijk peil, dat de sportbeoefening in Oost
Europa onderscheidt van die in de kapitalistische landen. Ook 
het besef dat zij door het leveren van topprestaties de lichame
lijke opvoeding in hun eigen land stimuleren en de overtuiging, 
dat zij door deelname aan internationale sportontmoetingen een 
bijdrage in de strijd voor de vrede leveren, is een grate morele 
kracht voor de sporters uit de volksdemocatische landen, die on
getwijfeld van invloed is op hun prestaties. 

In ons land ontbreekt een goede basis voor de sport. N och de 
ongunstige invloed van het schoolleven op de lichamelijke ont
wikkeling, noch die van bet beroepsleven wordt voldoende tegen 
gegaan. De lichamelijke opvoeding van de schoolgaande jeugd 

471 



is een van de meest verwaarloosde aspecten van het tach al zo 
ontredderd onderwijs in ons land. Kenmerkend is de situatie bij 
het Lager Onderwijs: 50,2% van de klassen heeft niet de be
schikking over een gymnastieklokaal. Bij de beoordeling van dit 
cijfer moet dan nag rekening worden gehouden met het feit, dat 
de tijd die uitgetrokken is voor lichamelijke oefening bij lange 
na niet toereikend is om aan minimale eisen te voldoen en door 
de overgrote klassen, veelal verouderde lokalen en andere be
lemmeringen, de waarde van de lessen aanmerkelijk vermindert. 
Het ontstellend tekort aan vakleerkrachten maakt de toestand 
nag veel ernstiger: van de 133.198 lesuren lichamelijke oefening 
in een aantal provincies bleek slechts in 142 gevallen les door een 
vakleerkracht te zijn gegeven, d.i. 0.1 %. Het zal dan oak nie
mand verbazen, dat de Onderwijs-Inspecteurs ernstige klachten 
uiten over ,de slechte houding en gezondheid van vele leerlin
gen" en op het Congres voor Schoolgeneeskunde 1953 werd mee
gedeeld: ,bij constant 40% van de onderzochte kinderen worden 
afwijkingen gevonden". De lichamelijke oefening die een klein 
deel van de jeugd geniet in jeugdorganisaties en op bedrijven is 
zowel door haar omvang als kwaliteit van geen betekenis. 

Aileen massale sportbeoefening zou nag iets kunnen redden 
van de lichamelijke ontwikkeling van onze jeugd. Oak hiertoe 
ontbreekt de gelegenhei.d, deels door het gebrek aan oefenge
legenheid, deels door de ver laging van het levenspeil. Ons land 
telt niet meer dan 33 overdekte zwembaden. Zij kampen met 
ernstige moeilijkheden; de onderhoudskosten stijgen, maar de 
inkomsten dalen, omdat het zwemmen steeds meer een luxe 
wordt. Bij de na-oorlogse stadsuitbreidingen is met de behoeften 
aan spel en sport weinig rekening gehouden. Hierdoor daalde 
bijv. in een stad als Amsterdam de oppervlakte sportterrein tot 
69% van voor de oorlog, terwijl het tekort aan gymnastiekzalen 
het getal 100 nadert. Hierbij dient men dan voor ogen te houden, 
dat de hoofdstad gunstig afsteekt bij het overig deel van het 
land ... 

Steeds meer verenigingen hebben een ledenstop moeten in
voeren: aan propaganda voor sportbeoefening viel in lange tijd 
niet te denken. De vermakelijkheidsbelasting,de hoge huren voor 
oefengelegenheden en de hoge prijzen voor sportmateriaal onder
mijnen de financiele draagkracht van de kleine sportverenigin
gen. Het kan dan oak geen verbazing wekken, dat in 1953 ruim 
92% van de vrouwelijke jeugd en ruim 61% van de manlijke 
jeugd tussen 16 en 34 jaar niet bij een sportorganisatie was aan
gesloten. Terwijl in ons land nag geen 10% van de bevolking 
bij een of andere sportorganisatie is aangesloten, is dit in Zweden 
41%. 

Teder jaar weer biedt de sportwereld in ons land een schouw
spel van uitgebreide bedelpartijen om de tientallen fondsen voor 
training en uitzending van onze sporters aan de benodigde gel
den te helpen. Ondanks het feit, dat ons volk honderdduizenden 
guldens bijeen brengt voor deze fondsen, zijn de omstandigheden, 
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waaronder de topfiguren van de Nederlandse sport zich op inter
nationale ontmoetingen moeten voorbereiden, buitengewoon 
slecht. Onze gymnasten oefe;nen veelal in lokalen en met toestel
len, die voor de jeugd van de lagere scholen zijn gebouwd, de 
militaire dienst stelt sommige sporters niet in staat hun conditie 
te bewaren, niet zelden verkeren athleten en zwemmers tot op 
de laatste dag in onzekerheid over de financii:He mogelijkheid 
van hun uitzending. Dit alles is geen stimulans om aan een lang
durige en veeleisende training te beginnen en niet bevorderlijk 
voor het bereiken van een topvorm. 

De regering verwaarloost volkomen de bouw en aanleg van 
goede oefengelegenheden, zij beperkte kortgeleden drastisch het 
aantal lesuren lichamelijke oefening bij het Middelbaar Tech
nisch en Kweekschoolonderwijs, zij weigert iedere subsidie aan 
de sportorganisaties en bewijst daarmee keer op keer, dat haar 
aan massale sportbeoefening niets gelegen ligt. Zelfs aan de uit
zending naar de Olympische Spelen, -die onmisbaar zijn als 
krachtmeting en belangrijk als middel ter versterking van de 
vriendschap tussen de volkeren, weigert zij iedere medewerking. 
Zij blijft in deze zelfs bij andere kapitalistische regeringen ver 
achter. De millioenen guldens, die zij door middel van de ver
makelijkheidsbelasting aan de sportieve belangstelling van ons 
volk verdient, worden aan de alles verslindende bewapenings
politiek besteed. De Beelse Zondagswet blijkt herhaaldelijk nor
male sport.beoefening in de weg te staan. 

* De achteruitgang van de sportbeoefening in ons land is terug 
te voeren op de slechte basis- d.i. de gezondheid en lichamelijke 
geoefendheid van de jeugd in het algemeen -,de voortdurende 
daling van het levenspeil en de slechte materii:!le toestand, waar
in de sportorganisaties verkeren. De huidige regeringspolitiek 
biedt geen enkel perspectief op verbetering. Vooral hierdoor 
groeit de ontstemming onder de honderdduizenden sportbeoefe
naren en het millioenen-tellend sportpubliek. 

Het is mogelijk de leden en besturen van de sport-, jeugd- en 
onderwijzersorganisaties het verband te tonen tussen de slechte 
toestand waarin lichamelijke opvoeding en sport verkeren en de 
algemene toestand in ons land als gevolg van de bewapenings
politiek. Het is ook mogelijk deze mensen te overtuigen van de 
noodzakelijkheid van verzet tegen deze politiek. Door het bevor
deren van internationaal contact tussen de volkeren en het uit
oefenen van krachhge druk op de regering kunnen de genoemde 
organisaties een bijdrage leveren ter vermindering van de inter
nationale spanningen en een betere zorg van de regering voor 
lichamelijke opvoeding en sport afdwingen. 

Het is de taak van de communisten hieraan hun voile mede
werking te verlenen en te Iaten zien, dat aileen de politiek van 
de Communistische Partij vooruitzichten biedt voor de nood
zakelijke verandering van de regeringskoers. 

G. MULDER. 
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PARTJJ..KUNST EN -LITERATUUR 
Rede van L. Aragon op het 13de Congres van de C.P.F. 

Kameraden, ik wil beginnen met mijn volledige instemming te betuigen 
met de openingsrede van kameraad Jacques Duclos op het 13de Congres 
van onze Partij. Het is hier niet mijn taak om in te gaan op aile vraag~ 
stu:kken die daarin gesteld worden in verband met de ontwerp~stellingen, 
die het Congres behandelt. Als ik me beperk tot een gebied, dat in het 
bijzonder mijn eigen is, dan zie ik in alles wat de secretaris van onze 
Partij over de intellectuelen, over hun acties, hun situatie in het land en 
in de Partij heeft gezegd, een grote hulp rvoor mijn persoonlijk werk en 
nieuwe redenen voor vertrouwen en energire. Jacques Duclos heeft zeer 
terecht gewezen op de be~gingen, die de belangstelling van de Franse 
intellectuelen voor onze Partij steeds meer doen toenemen, op de politieke 
instemming van steeds talrijker intellectuelen met de nationale politiek 
van onze Partij, op de groeiende sympathite van de jonge intellectuelen 
voor de marxistisch~leninistische ideologie. Deze feiten, die van geweldig 
belang zijn voor de toekomst van ons land, werden volledig in het licht 
gesteld, en het zou overbodig zijn hierop terug te komen. In het kader van 
de perspectieven, die Jacques Duclos op dit gebied heeft getoond, wil ik 
echter ingaan op een reeks vraagstukken, daar ik van mening ben dat de 
oplossing hiervan de politiek van het bijeenbrengen van krachten, die de 
politiek is van onze Partij, moet helpen. 

Want de ideologische precisedng vergemakkelijkt deze krachtenverza~ 
mreling, al denken sommigen er anders over. Het politieke verbond met de 
intellectuelen kan niet zonder invloed blijven op de eigen vormen van hun 
actie. Onze eensgezindheid in de grote nationale vraagstukken heeft haar 
consekwenties op het gebied van de artistieke en li!:!eraire schepping. Deze 
overtuiging heeft de aard rvan de onderwerpen bepaald, waarover ik u 
vandaag mijn gevoelen wil mededelen. 

He/Jer zien op eigen gebietl 

Kameraden, vier jaren scheiden dit Congres van het Congres van 
Gennevilliers, dat mij de eer heeft gedaan mij als lid van het Partijbestuur 
te kiezen. Vi~r jaren die internationaal het stempel droegen van de oorlog 
in Korea en de ontwikkeling van de ,smerige oorlog" in Viet~Nam, de 
groei van de Vredesbeweging en de successen van de vreedzame volken, 
vier jaren die bij ons gekenmerkt werden door toenemende pogingen om 
de Staat te fasciseren, de natie te muilkorrven en haar te onderwerpen aan 
een buitenlands imperialisme, pogingen waarvan de ,samenzwering" van 
de regering tegen de Communistische Partij een voorbeeld is, vier jaren 
van strijd van onze Partij voor de Franse vrijheden, de vrede in de hele 
wereld en een betere toekomst. 

In deze vier jaar deden mijn be.roep, de aard van mijn werk mij dee!~ 
nemen aan deze strijd op een gebied waar de dingen niet helemaal het~ 
zelfck liggen als voor de I eden van het Partijbestuur die b. v. tot taak 
hebben om het werk van een District 'Van de Partij te controleren. Toch 
moet ik u daru:over rekenschap afleggen. Mijn districten zijn de veelzijdige 
en veelsoortige domeinen van de geest. van het scheppend werk in de 
kunst en de literatuur. Ik kan op deze plaats niet in details het werk be~ 
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spre-ken dat hiervoor verricht wordt. Ik zou me willen beperken tot het 
naar voren brengen van een gedachte, die hiermede verband houdt, de 
voornaamste, daar ze de doelstelling en rechtvaardiging is van de com~ 
munistische kunstenaar en schrijver, en hetgeen waarvan hij in de ee-rste 
plaats rekenschap moe-t afleggen aan zijn Pctrtij. Om deze reden, en niet 
om te zeggen .,kijk eens hoe goed ik gewerkt heb", moet ik u in de eerste 
plaats van mijn meest persoonlijke werk op de hoogte brengen. In deze 
vier jaar heb ik zeven boeken gepubliceerd, naast een aantal brochures en 
artikelen: in 1950 he-t vierde dee! van mijn roman De Communisten, in 
1951 het 5de en 6d~ deel, in 1952 een w'erk over de schilder Gustave 
Courbet en een hoek over Victor Hugo, in 1953 De neef van mijnheer 
Duval en het tweede deel van De communistische mens en sinds zes maan~ 
den werk ik aan een gedicht, dat op dit gebied het langdurigste en moeilijk~ 
ste werk is, dat ik tot nu toe heb ondernomen. Ik zeg dit omdat mijn hoe~ 
ken van de Partij zijn, die voor haar, met haar, Ln haar strijd werden ge~ 
schreven. Goed of minder goed, dat is een andere kwestie. Ik noem ze 
slechts in het voorbijgaan om het onderwerp van mijn discussiebijdrage te 
rechtvaardigen, mijn recht om dit aan te snijden. En dat is de noodzaak 
van een partij~kunst, zijn karakter en ontstaan. Omdat de commu~ 
nistische kunstenaars en schrijvers thans, nu de mensen zich opmaken 
voor een nieuwe en beslissende periode van hun strijd, meer dan ooit tot 
plicht hebben helder te zien op hun eigen gebied en de middelen, waar~ 
over zij bechilcl<en om de menselijke toekomst te dienen, te bepalen. 

De vraagstukken van de kunst van de partij ontstaan niet in het lucht~ 
ledig. Men kan ze slechts aanvatten na vooraf de mensen, aan wie ze 
gesteld zijn, te situeren, en de omstandigheden van hun We-rk te bepalen. 
Ten eer.ste, in de algemeenste zin, ten aanzien van datgene wa.t zij allen 
gemeen hebben, wat hun opleiding of beroep ook is. Wat is er b.v. ·voor 
gemeenschappelijks tussen een communistische architect en een communis~ 
tische musicus? Ten eerste dat zij heiden communisten zijn, en dat hun 
activiteiten dus naar dezelfde regels luisteren die ook voor andere, niet~ 
lntellectuele communisten gelden. Dit lijkt misschien vanzelfsprekend, 
maar in de practijk is het iets dat gemakkelijk vergeten wordt. 

Organisatie van de intellectuelen 

Zoals aile communisten zijn de communistische intellectuelen in politiek 
opzicht georganiseerd in de gewone organismen, die men cellen noemt en 
de rangorde afdelingen, districten en partijbestuur, waarvan de basisorga~ 
nismen de grondslag vormen. Zoals aile communisten kunnen de commu~ 
nistische intellectuelen zich niet beperken tot het bijwonen van de ver~ 
gaderingen van deze organismen. Men wordt geen lid van de Partij zoals 
men van een kerk lidmaat wordt. De organismen van de Partij zijn geen 
kloosters, noch besloten clubs waar men onder elkaar blijft, maar werk~ 
organismen, die in het bijzonder tot taak hebben om een band te scheppen 
tussen de Partij als zodanig en het overige dee! van het Franse- volk. 
Dientengevolge hebben de communistische intellectuelen, evenals hun 
kameraden, tot taak, e-veneens, en op constante wijze, aanwrezig te zijn 
onde<~: de mannen en vrouwen van hun categorie, om de voortdurende 
manoeuvres, die de klassekrachten van de bourgeoisie op touw zetten in 
de hoop om de Partij te isoleren, het hoofd te bieden, om de ideeen, het 
program en de actie van de Partij tot deze mannen en vrouwen te- doen 
doordringen en op deze wijze, ieder naar vermogen de Partij te helpen in 
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haar leidende rol, als de. partij van de arbeidersklas.se en de vooru1tstre~ 
vendste, consekwentste verdedigster van de nationale belangen. 

Men zou me voor de voeten · kunnen werpen dat ik hier open deuren 
intrap. Ik zou de eerste zijn om me daarover te verheugen. Ongelukkiger~ 
wjjze is de ijver van de communistische inteilectuelen in de organisaties 
van de inteilectuelen van hun categorie, waar zij niet~communistische in~ 
teilectuelen van deze categorie ontmoeten, of zouden ontmoeten in de 
practijk veelal uite.rst aanvechtbaar. Aangezien de communisten in organi~
satorische kwesties dikwijls de meest actieven zijn, en de enigen die 
ervaring h~bben in gezonde, op grate schaal beproefde methoden, zou ik 
vee! tijd van dit Congres in beslag kunnen nemen door in onderdelen de 
geschiedenis van dergelijke organisaties te verhalen, die sinds de Bevrijding 
vegeteren of ter ziele zijn gegaan dank zij dit gebrek aan ijver. Ik zal dit 
niet doen. Ik wil slechts vastsoeilen dat er in twee categorieen, bij de 
schrijvers en bij de schilders, levenskrachtige, niet~communistische orga~ 
nisaties bestaan, waaraan de communisten actief deelnemen, en dat nit 
hun ervaring ailerlei conclusies. gel:rokken kunnen worden. Zoals de om~ 
vang van de verbindingen aantoont, die dank zij de Unie van Beeldende 
Kunsten onder de organisaties van schilders voor de verdediging van de 
beroepsbelangen gesdhapen zijn, zoals e1k jaar de boekenverkoop !V'an he~ 
Natiohale Comite van Schrijvers bewijst. Maar zelfs in deze gevallen, die 
de beste zijn, is het niet de total1teit van de schilders of de schrijvers van 
de Partij, die deze successen tot stand brachten. Als voorbeeld noem ik 
slechts de afwezigheid zonder enig bericht, zonder overdracht van stem~ 
recht, van verscheidene bekende communistische schriJvers op de laatste 
algemene vergadering van het N.C.S., met name van een lid van het 
Partijbestuur en van een afgevaardigde van onze Partij. Onder de schilders 
zijn het niet 'het scepticisme en de persoonlijke verdachtmakingen van 
sommige kameraden, die het verbond hebben vergemakkelijkt dat bezig is 
zich te vormen onder de beroepsorganisaties en dat zich schijnt te. zuilen 
nitstrekken tot aile Franse schilders. In andere organisaties ziet men 
minachting voor de democratie, het ontbreken van regelmaat tot in de 
legale vormen van deze organisaties, een autoritair karakter van sommige 
kameraden die in de massa~organisaties de geest en de practijk brengen 
wan die ,instructeurs van de eel", die ons Partijbestuur terecht heeft 
gehekeld. Men zou mij kunnen beschuldigen, een te somber beeld op te 
hangen als ik niet vaststdde dat de invloed van onze Partij onder de 
inteilectuelen, ondanks deze geest, deze onregelmatigheden enz., voort~ 
durend toeneemt en dat deze uitbreiding in dergelijke omstandigheden met 
grate kracht de juistheid van de posities van onze Partij bewijst, en -
hierop kan men niet teveel de nadruk Ieggen - hun doorslaggevende 
nationale waarde. 

lets anders wat aile communistische inteilectuelen gemeen hebben, of 
het dansers zijn of landmeters, is, dat er, terwijl het buiten de Partij hun 
plicht is aanwezig te zijn in hun beroepsorganisaties, binnen de Partij, 
waar zij in ceilen, afdelingen enz. net als iedereen anders zijn georgani~ 
seerd, geen sprake kan zijn van permanente communistische organisaties 
beh<;>rend tot hun categorie; zij kunnen geen aparte behandeling verlangen, 
temidden van de andere communisten; en men herinnert zich dat de Ieiding 
van onze Partij in de eerste jaren na de Bevrijding enkele ,vriendenkrin~ 
gen" van inteilectuelen moest ontbinden, die de neiging hadden tot het 
doen ontstaan !Van een Partij binnen de Partij. Dit gevaar is niet voorgoed 
uit de weg geruimd. Hier of daar hebben herhaaldelijk vriendenkringen, 
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onder een andere naam, gepoogd zich te vestigen, buiten de contr6le van 
de partijleiding. En zo zagen wij dat de geest van de ,.instructeurs van de 
eel", het maken van onderscheid tussen twee categorieen onder de com
munisten, begunstigd door de avontuurlijkte stappen van een Lecoeur, die 
Fran~ois Billoux zeer terecht heeft gekwalificeerd, opnieuw aan de dag 
trad. Om een voorbeeld te noemen: onder de cineasten werden .,leid
cellen" opgericht, die specialisten zonder plaatselijke of bedrijfsbasis ver
enigden, cellen die op geen enkele wijze politiek konden werken zoals de 
andere en die men in stand hield naast een onderneming waar deze geen 
aanknopingspunt hadden, waarbij men hun vertelde dat zij .,een eel van 
instructeurs van cellen" waren. Onder de schilders geschiedde de verde
ling in twee onderscheiden categorieen, de kunstenaars die .,als commu
nisten voor hun schildersezel stonden" en de kunstenaars die .,als JVer
dedigers van de vrede voor hun schildersezel stonden", in eerste in stan tie 
door Auguste Lecoeur persoonlijk, en de gevolgen van deze misgeboorte 
hebben zoveel stof doen opwaaien dat ik me er hier niet mee bezig hoe£ 
te houden. 

Om kort te zijn: de communistische intellectuelen moeten de organisatie
principes van de Partij kennen en zich strict aan deze beginselen houden. 
Dit is de eerste voorwaarde voor gezonde, voor de Partij nuttige werk
zaamheden, voor elk partijwerk, dientengevolge ook voor een kunst van 
de Partij, waarbij wij nu cwergaan tot het gebied van het scheppend werk. 

Herinnering aan principe in vraagstukken van 

partij-kunst noodzakelij4 

In de loop van de jaren, die het Congres van Gennevilliers scheiden 
van het Congres van Ivry, ziet men dat op dit gebied grote verwarring i~ 
toegebracht aan begrippen die nochtans zeer helder zijn, die dikwijls be
vestigd werden door de hoogste autoriteiten 'Van het marxisme, vanaf zijn 
stichters, via Lenin en Stalin, tot aan Maurice Thorez. Deze IVerwarring 
werd aanzienlijk in de hand gewerkt door het ongeluk, dat onze Partij 
getroffen had doordat haar algemeen-secretaris tijdelijk uit haar dage
lijkse Ieiding was verwijderd, zodat wij zijn ideologische waakzaamheid 
moesten ontberen. 

Het arbeiderisme verbonden aan het opportunisme en de avonturiers
geest deed toen op ernstige wijze zijn gevolgen voden in de vraagstukken 
van het artistieke scheppend werk in onze rijen. D~ z.g. leer van de 
spontaneiteit der mas sa's, de verheerlijking van het klasse-instinct tot een 
ongecontroleerd, bijna dierlijk instinct, tot een soort arbeiders.,flair", met 
haar demagogisch complement, de kunstmatige aanwakkering van de 
massa-critiek of van wat zich daarvoor uitgeeft, de demagogie van het 
IVergelijken van onvergelijkbare dingen, b.v. het werk van de roman
schrijver en dat van e1ke afdelingssecretaris, autoritaire verklaringen die, 
door misbruik van de autoriteit van de secretaris van de Partij, elke 
mogelijkheid van critiek tegenover de een of andere· onderneming die 
voor persoonlijke doeleinden werd opgezet, verlamden, dat alles liep uit 
op het negeren van de wetenschappelijke posities van het marxisme
leninisme, tot het uitwissen van de leidende rol van de Partij onder de 
massa's, aan wie men onfeHbaarheid toekende alleen om ze des te beter 
persoonlijk van bcwen a£ te kunnen commanderen, met voorbijzien van 
elke democratie. Ik wil hier niet in de details. van deze ongelukkige initia-
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tieven treden, die men zeker eens uit de doeken moet doen terwille van 
de partijscholing. In een discussie op een zitting van het Partijbestuur 
heeft Andre Stil getoond hoe l!ecoeur hem tot populisme trachtte over te 
halen, hoe hij hem trachtte te demoraliseren als romanschrijver, door hem 
voor te houden dat onze kameraad er in Parijs met ons_ *) verkeerd aan 
had gedaan de aarzelingen van de havenarbeiders te beschrijven bij het 
begin van een stakingsbeweging, omdat het proletariaat, zoals hij beweer~ 
de, nooit aarzelt, en dat soort dingen alleen goed is voor jullie, intellec~ 
tuelen . . . Hier herkent men de theorie van de .,conflictloosheid", die 
onze SQwjet-Nrienden in de toneelkunst ge>hekeld hebben als noodlottig 
voor de kunst; maar .die bovendien, hier, volkomen de fraaie voorstelling 
van het proletariaat verklaart, die ertoe leidt dat men het van hoven a£ elk 
stakingsparool zou kunnen toeslingeren, daar het in geen geval zal aar~ 
zelen, het kan niet aarzelen. 

Ik breng deze dingen in herinnering om na de critiek door bet Politiek 
Bureau en het Partijbestuur op de avonturiers~ en likwidatie~ide>een, die 
zich binnen onze Partij hadden gedrongen, met des te meer klem de 
huidige noodzaak te onderstrepen, zich zeer precies de beginselen op het 
gebied van het artistiek en litterair scheppend w:erk te herinneren. De 
discussie over de schilderkunst in La Nouvelle Critique**', die o.a. ein~ 
digde met de zelfcritiek van kameraad Fougeron, maar tot op heden nog 
niet van zijn (VIerdedigers in diezelfde fouten die hij als de zijne erkend 
heeft, heeft het dringende van een dergelijke herinnering bewezen. Des . 
te mee1: omdat sommige kameraden hierin een omwenteling van de 
posities van de P~rtij op dit gebied schijnen te zien en de instelling van 
een beginselloos liberalisme, dat het afwijzen zou inhouden van de lijn 
die door Maurice Thorez te Straatsburg en Gennevilliers, evenals door 
de rede van Laurent Casanova te Vallauris, werd vastgesteld. 

Beginselen partij-kunst 

W anneer het soheppende intellectuelen, mannen en vrouwen die 
artistieke of litteraire werken voortbrengen betreft, moet men niet ver~ 
geten dat er altijd een zekere politieke wrhouding bestaat tussen deze 
werken, hoe ze ook zijn, en de strijd (VIan de arbeidersklasse, van de 
Franse natie. Op een of .andere manier raken deze werken steeds 
het !VIlak van de ideeenstrijd. Of zij een politiek juiste inhoud hebben 
of niet, of dat zij zich a~politiek voordoen, zij ontkomen dientengevolge 
niet aan het feit dat zij onvermijdeHjk gebruikt worden in deze strijd en 
dus dienen zij de ene of de andere klasse, die hierin vertegenwoordigd 
zijn. Oit staat onafhankelijk van het feit of de auteur lid is van de Partij 
of niet, het komt voort uit de aard van het Wlerk zelf. · 

Het tot stand komen van deze politieke verhouding brengt mee, dat 
het hier om iets belangrijks gaat, en dat de critische discussie over 
artistieke en litteraire werken, die dikwijls heftig in zijn werk gaat, zeer 
onterecht door sommige kameraden, die hier niets anders _in willen zien 
dan een storm in een glas water, minachtend en uit de hoogte wordt 
bekeken. Deze minachting is een van de vormen 'Van het arbeiderisme, de 
onderschatting van het intellectuele werk, die als consekwentie heeft het 
prijsgeven van de leidende rol van de Partij op dit gebied, de vlucht voor 

*) Het derde deel van de trilogie .,De eerste stoot", waarvan 2 del en 
bij Pegasus zijn verschenen. (Noot van de vert.) 

**) La Nouvelle Critique, nos. 50, 52, 53, 55. 
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de discussie en het zonder slag of stoat overlaten van een stelling aan 
de vijand. 

Dit is de reden waarom de Par.tij altijd heeft verklaard dat men ten 
aanzien van deze problemen geen onverschillige houding mag aannemen 
en waarom zij de communistische intellectuelen steeds heeft opgedragen 
zich de posities van de Partij eigen te maken. En in de periode IV66r 1950 
heeft zij getracht een •lendens te omschrijven, die door artistieke werken 
gekarakteriseerd moest worden. De Partij kan de tendens definH!ren, 
maar het is de ta·ak van de kunstenaars om deze in werken te belichamen. 
Zij zijn het die, vanaf dat ogenblik, een verantwoordelijkheid dragen, 
waarvan zij tegenover de Partij, de arbeidersklasse, de natie, rekenschap 
moeten afleggen. 

De karakteristiek van deze w.erken is of moet zijn dat zij dee! uit 
kunnen maken van wat men een kunst van de par.tij noemt. Iedereen 
herinnert zich de woorden van Lenin, die van de intellectuelen een kunst 
van de partij verlangde *). Talrijke kameraden gebruiken deze uitspraken, 
hetzij om bepaalde werken te verdedigen, hetzij om andere aan te !Vallen. 
Misschien hebben zij een definitie van de kunst van de partij in petto, 
maar voor zover ik weet zag ik deze nergens uitgedrukt in een tekst die 
tot het debat zou kunnen bijdragen. Men moet aannemen dat de grote 
theoretici en practici van het marxisme~leninisme, wanneer zij aan de 
intellectuelen de eis stelden en nog stellen van de kunst van de partij. een 
voorstelling moesten en moeten hebben van wat een dergelijke kunst kan 
zijn of is. Niettemin maken vele kameraden zich een verkeerde voorstel~ 
ling in dit ve1.1band - en dit werd bevorderd door de stelselmatige ;ver~ 
draaiing van de gedachte van de Partij die de gedefinH~erde, nog voor 
onderzoekingen openstaande tendens, waarbij de kunst van de partij als 
een kunst van de voorhoede werd gesteld die de nationale erfenis in de 
cultuur voortzet, trachtte te vervangen door haastig tot stand gekomen 
en hoven de critiek verheven werken, die in een woord de tendens door 
de secte trachtte te vetWangen - een grove, schematische voorstelling 
van de kunst van de partij als een kunst die aileen maar declamatie zou 
zijn, een affiche~kunst, een gebarenkunst, een verkleinde kunst. 

Dergelijke opvattingen zijn niet de opvattingen van de Partij. 
Het komt voor, wanneer men over de kunst van de partij spreekt, dat 

men hieronder de ,kunst die door een lid van de Partij werd gemaakt" 
verstaat. Dat is een grate IV'ergissing. Het feit dat iemand het Partijboekje 
in zijn zak heeft stelt hem niet aut.omatisch in staat een kunst van de 
partij te scheppen. Men kan lid van de Par.tij zijn en kunstwerken maken 
die niet tot de kunst van de partij behoren. Overigens verlangen om;e 
statuten nergens het tegenovergestelde van onze schilders en schrijvers. 
De kunst van de partij wordt niet bepaald door de personen die deze 
Wlerken maken, maar door de werken zelf, door hun aard en hun kwali~ 
teiten, door de rijke, indringende waarden van de werken. 

Als dergelijke werken tot stand komen doet het er niets toe of hun 
makers een Partijboekje in hun zak hebben of niet. De kunst van de 
partij is geen vrijmetselaarskunst. Toen Lenin deze verlangde, IVooral van 
de Russisohe intellectueleh, had hij zeker modellen, voorbeelden op het 
oog. Dacht hij misschien aan de kunst die later de naam ,proletarische'' 
aannam, die alleen de klasse~erkenning als garantie voordroeg, en die zijn 
organisatorische aanhangers leidde naar de secte~activiteit, naar de breuk 

*) W. I. Lenin: Partij-organisatie en partij-literatuur, Pol. en Cultuur, 
Nov. 1949, pag, 442. (Noot van de vert.) 
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met de nationale traditie, naar het litteraire monopolie van enkele mensen, 
allerlei dingen die tot de ontbinding van de Bond van Proletarische 
Schrijvers voerden en waarmee een trotskistische opvatting gepaard ging? 
Nee. Lenin had b.v. de kunst van een Gorki op het oog. Gorki was toen 
geen li:d van de Partij. En later heeft de kunst van de partij zich in de 
dichtkunst belichaamd in de werken rvan Wladimir Majakowski, die ook 
geen lid van de Partij was. Gorki, Majakowski waren en blijven de beide 
grootste voorbeelden die Lenin en Stalin gaven, en die steeds worden 
gegeven, van de kunst van de partij. 

Een dergelijke overweging zou ons, schrijvers en kunstenaars die lid 
zijn van de Franse Communistische Partij, niet aileen sto£ tot enig na
denken moeten geven, maar tegelijk:ertijd grote bescheidenheid en de 
wens zeer hoge eisen aan onszelf te stellen om d~ Partij en haar doel-
stellingen waardig te zijn. , . 

Men moet ,bier nog aan toevoegen dat het ontstaan van de kunst van 
de partij geen zaak is van spontane voortbrenging en dat de wortels van 
deze kunst zich verder uitstrekken dan de fe1telijke geboorte van onze 
Partij. Als de kunst van de partij in Frankrijk begonnen was met het Con
gres van Tours, zouden wij Het Vuur van Henri Barbusse niet tot de kunst 
van de partij kunnen rekenen, en dat is belachelijk. Dat zou bij ons het ge
loo£ veronderstellen aan een woestijn waarin kunstbloemen groeien. Lenin 
heeft in zijn artikel Tolstoj, de spiegel van de Russische revolutie *) 
reeds aangetoond dat daar geen sprake van kan zijn. Deze meesterlijke 
studie van de politieke verhouding tussen het kunstwerk en de algemene 
beweging van de revolutionnaire strijd IVan het grote Russische volk 
blijft in elk opzicht voorbeeldig. Evenals de beschouwing, die Friedrich 
Engels ten aanzien van de situatie en de waarde van het werk van Balzac 
ga£, voorbeeldig blijft. Deze grote voorbeelden hebben de eigenschap o~ 
met geregelde tussenpozen onze tegenstanders te irriteren, die zeggen dat 
wij Balzac, Tolstoj enz. wiilen annexeren, en tevens enkele kameraden 
voor wie het monarchisme van Balzac of de tolstojaanse geweldloosheid 
kenmerkender, doorslaggevender zijn dan De verloren illusies of Oorlog 
en vrede. Zij begrijpen geen van allen dat hetgeen wat in die grote werken 
belangrijk voor ons is, wat ons helpt om de wereld te lre·ren kennen zodat 
wij hem kunnen veranderen, de verhouding is tussen deze werken en de 
geschiedenis van de volken, een politieke verhouding, waarover politiek 
geoordeeld moet Wiorden, met aile eerbied voor de kwaliteit van d~ze 
werken, die hun grootheid uitmaakt, enerzijds, en anderzijds met de criti
sche geest die ons, na deze werken, in staat stelt verder te gaan. 

Dergelijke werken, en daarnaast de opnieuw bekeken, gecritiseerde, 
voortgezette nationale erfenis, verhelderen voor ons de principiele vraag
stukken fVIan een kunst van de partij. Een dergelijke kunst kan geen ver
kleinde kunst zijn, hij moet het peil bereiken van de hoogste taak van onze 
Partij, die, in de woorden van Paul Vaillant-Couturier, een uitspraak 
die door Maurice Thorez werd ontwikkeld en verrijkt, Frankrijk voortzet. 

Nationale karakter partij-kunst' 

Daarom kunnen de vraagstukken van de kunst van de partij niet in 
het luchtledig behandeld worden. Men moet zeggen over w:elke Partij het 
gaat, men moet deze kunst van de partij situeren. Men zou zich kunnen 

•) Politiek en Cultuur, Januari 1954. (Noot van de vert.) 
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voorstellen dat het gaat om een kunst van de Radicale Partij ~n ik moet 
zeggen dat een dergelijke voorstelling in mijn ogen niet zo absurd is als 
zij op het eerste gezicht lijkt: een zekere kunst is inderdaad verwant aan 
de verschillende politieke organisaties van de bourgeoisie. Maar hier is 
de essentie dat het gaat om de Franse Communistische Partij. Want dit 
kleine bijvoegelijk naamwoord heeft enige betekenis, en het mag in de 

. naam van onze Partij niet worden vergeten. Vooral niet wanneer het om 
de kunst gaat, die, in de woorden van Stalin, .. nationaal van vorm en 
socialistisch van inhoud" is. 

Voor ons, Franse communisten, worden de vraagstukken van de kunst 
van de partij gesteld in de nationale omstandigheden van de Franse kunst. 
Terwijl rekening wordt gehouden met de tradities . die dee! uitmaken· 
van deze omstandigheden, geschiedt dit niet in een willekeurige periode 
van het bestaan van onze Partij, maar in de huidige periode, nu onze 
Partij een bepaald gezicht heeft, en zij als partij IV'an de arbeidersklasse 
juist deze klasse belichaamt in haar nieuwe en steeds belangrijker wor~ 
dende rol van leidster van de belangen van de gehele natie. De kunst van 
de partij, waar wij over spreken, heeft als vooruitzicht het nationale 
vooruitzicht. In verband met dit perspectie£ is hij zijn naam waard naar~ 
mate hij een wapen wordt voor de nationale doelstellingen van onze 
Partij. 

Met het oog hierop moest de mening van een partijgenoot, die d~zer 
dagen werd opgenomen in de discussierubriek voor het 13de Congres in 
de Humanite, wei mijn aandacht trekken. Deze kameraad bracht ten 
aanzien van de ontwerp~stellingen van het Partijbestuur, di:e wij op dit 
Congres behandelen, de gedachte naar voren, dat deze stellingen niet 
voldoende .. de tegenstellingen in de strijd voor de nationale ona£hanke~ 
lijkheid" uitdrukken. Hij zegt dat er geen sprake kan zijn van .. he.t 
eeuwige Frankrijk" te verdedigen en hij stelt een verandering in de tekst 
van het ontwerp voor, om het hoofd te bieden aan het · voornaamste 
gevaar dat er volgens hem zonder twijfel het gevolg van kan zijn, n.l. dat 
het klassekarakter van onze actie afgestompt zou worden. 

lk w~t niet waar deze kameraad iemand gehoord of gezien heeft die 
N'Oorstelde om .,het eeuwige Frankrijk" te verdedigen; deze woorden 
staan in elk geval niet in het ontwerp. T erwijl het niet schijnt dat deze 
idealistische afwijking in onze rijen een gevaar is dat wij in de eerste 
plaats het hoofd moeten bieden, geldt dit ~1 voor het scepticisme, dat 
hier en daar tot uiting komt · ten aanzien van het principiele karakter van 
onze positie in het nationale vraagstuk. De ontwerp~stellingen van het 
Partijbestuur kunnen volgens mij niet beschouwd worden also£ zij het 
klassekarakter van onze actie wegmoffelen. Als daarin 66k het accent op 
onze nationale politiek wordt gelegd, gebeurt dit juist omdat dit in her~ 
innering brengen van de beginselen noodzakelijk is ... Het eeuwige Frank~ 
rijk" heeft hier niets te maken, maar Frankrijk wei. 

Als We het hierover eens zijn moeten wij in het algemeen de grootste 
aandacht besteden aan uitingen die van buiten a£ kunnen worden aan~ 
gegrepen. en die voedsel geven aan de vanouds bekende campagnes \'an 
de sociaaldemocratie of het trotskisme tegen onze Partij. Op deze wijze 
bestaat er een gevaar dat wij stemmen die bij ons tot uiting komen, zien 
samerrklinken met stemmen die van buiten a£ verwarring en twijfel over 
de nationale posities van onze Partij trachten te zaaien, en die hiertoe, bij 
elke stap, elke bevestiging van deze posities, het obstakel opriohten van 
een zogenaamde herinnering aan de beginselen en krokodillentranen over 
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bet vergeten van bet socialisme. Het automatiscb teruggrijpen op eigen 
klassedoelstellingen, elke keer dat een nationaal vraagstuk wordt gesteld, 
zou er op neerkomen dat onze Partij, in de kunst tVan de partij en elders, 
een gezicbt kreeg dat niet het hare is, maar dat het anti~communisme haar 
in de ogen van ieder wil opleggen: want het anti~communisme stelt de 
nationale positie van onze Partij voor als een politieke rekensom, als een 
zaak van .. de actuele politieke situatie", en het stelt deze tegenover onze 
doelstellingen op de lange duur, die volgens hem aileen een zaak van de 
arbeidersklasse zouden zijn. Also£ onze nationale doelstellingen aileen 
maar tactiek zouden zijn, also£ er hier een .,tegenstelling" zou bestaan 
tussen onze doelstellingen van vandaag en die van overmorgen. Also£ 
onze nationale doelstellingen geen principiele zaak zouden zijn. 

Een grote nationale kunst en onze erfeniS( 

Dit betrreft niet aileen het vraagstuk van de kunst van. de partij. Maar 
een juist begrip 'V'an het karakter van onze nationale politiek, van zijn 
principiele aard, is een voorwaarde voor de schepping van een kunst van 
de partij, van een kunst van onze Franse Communistische Partij. Van een 
grote nationale kunst, op het peil van dat nieuwe klassicisme, dat Maurice 
11horez in zijn rede te Gennevilliers aankondigde. Een grote naticinale 
kunst wordt niet voor korte duur gesdhapen, wat onze kameraden er ook 
van mogen denken, rvoor wie het voornaamste is of datgene wat er ge~ 
schreven wordt, bijvoorbeeld; hun standpunt in de discussies van de 
lopende week ondersteunt. Of schijnt te ondersteunen. 

Een grote nationale kunst 'V:ereist een perspectief van lange duur, een 
perspectief dat van de natie is, en waarin de arbeidersklasse zich meer en 
meer met de natie vereenzelvigt, er de vooi'hoede van vormt. Een grote 
nationale kunst, in een dergelijk perspectief, is duurzaam, is in staat om 
gedurende zeer lange tijd te dienen als uitgangspunt voor andere mensen 
dan w'ij, een uitgangspunt zoals Balzac of Tolstoj, Poesjkin of Hugo. Een 
grote nationale kunst moet een duurzaam en stevig cement zijn om de 
andere lagen van de maatschappij te verenigen rondom de opkomende 
klasse. Een grote nationale kunst kan niet tot stand komen zonder mees~ 
terschap en kwaliteit. Hij is geen kunst van het ogenblik, hij kan geen 
genoegen nemen met half werk, en zij die zeggen dat een doek of een 
gedicht goed genoeg is omdat het een van onze actuele voorstellen 
illustreert en dat het er weinig toe doet of men het zich over een jaar 
nog herinnert, dezulken geven slechts blijk rvan hun onvermogen om deze 
grote taak te zien, · die door Maurice Thorez aan de kunstenaars Werd 
gesteld, van een nieuw klassicisme, waarvan het bestaan de z.g. Franse 
decadentie moet weerleggen, een decadentie die verkondigd wordt door 
degenen, die op hun manier ons nationale perspectief in twlijfel trekken 
door de bewering dat wij onze socialistische doelsrellingen vergeten 
hebben en dat wij chauvinisten zijn geworden omdat wij ons verzetten 
tegen hun supra~nationaal ideaal, dat zij willen doen samenvallen met het 
socialisme. Dit is b.v. de tendens van een uit het Duits vertaald recent 
artikel in het anti~communistische tijdsohrift Preuves. 

Een kunst van de partij is op dit ogenblik de onmisbare voorwaarde 
voor de ontwik,keling 'V'an deze grote nationale kunst. Deze kunst van de 
partij, die de kunst is van de Communistische Partij, kan geen toevallige, 
empirische kunst zijn; hij onderscheidt zioh door het wetenschappelijke 
karakter van zijn grondslagen en zijn ontwikkeling, zoals om zo te zeggen 
het communisme zich van het utopisch sodalisme ondersoheidt. Hij is niet 
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een zaak van schitterende improvisaties. Hij veronderstelt, om me tot de 
kunst van het schrijven te bepalen, studie en ingespannen werk, kennis 
van de literatuur van het verleden, van de literatuur die aan het ontstaan 
is, hun wetenschappelijke critiek, en hun ontwi!Nkeling, d.w.z. het sc:heppen 
van nieuwe werken. 

De critische herwaardering van onze nationale erfenis is een van de 
beslissende taken van de kunst van de partij. De communistische kunste~ 
naar en schrijver moeten voortdurend het mechanisme voor ogen houden, 
waarmee Maurice Tborez onze Partij gemaakt heeft tot wat zij is, toen 
hij aan de arbeidersklasse opnieuw de betekenis van Jeanne d'Arc, van de 
Marseillaise heeft geleerd, toen hij haar haar banier heeft teruggegeven. 
In dit opzicht is het van groot bdang om te zien dat het karakter van 
onze huidige taken en dat van de meer verwijderde samenvallen en niet 
tegenstrijdig zijn. Wij zijn inderdaad in die grote periode, waarvan onze 
Partij als onze voornaamste taak onze deelname aan de strijd 'V'Oor de 
vrede heeft onderstreept. In deze strijd heeft de eis tot culturde uitwis~ 
seling tussen de naties gdeid tot de practijk van grote herdenkingen, die 
internationaal door de Vredesbeweging elk jaar worden gekozen en die 
gevierd worden in een geest van saamhorigheid door de volken van de 
gehele aarde. Hierbij valt op dat deze internationale practijk een belang~ 
rijke steun was voor de critische nationale herwaardering, in het bijzonder 
van het werk van Victor Hugo in ons land, en dat ze daardoor onze 
jonge schrijvers, die deze critiek voortzetten, de mogelijkheid gaf hierin 
een nieuw uitgangspunt te zien, vanuit de critische waardering van Victm 
Hugo een nieuwe poezie te schrijven. Dit is slecbts een voorbeeld van 
wat op grote sohaal voortgezet moet worden om werkelijk bij te dragen 
tot het ontstaan van het ni:euw'e klassicisme, dat in Gennevilliers werd 
aangekondigd. 

Ooer oraagstakken oan Je oorm 

Een van de kenmerken van de redevoeringen van Auguste Lecoeur op 
het gebied van de cultuur was het meohanisoh tegenover elkaar stellen 
van de vorm en van de inhoud in kunstwerken, de bewering dat het 
belangrijkste de inhoud is en dat de vorm alleen maar iets is voor peuter~ 
aC!htige estheten om zich mee bezig te houden, zoals hij zei. Men heeft 
bij ons, toen Maurice '"Dhorez er · niet was, heel vee! over de vorm en de 
inhoud gediscussieerd waarbij deze tegenover elkaar werden gesteld, also£ 
men zich een vorm zonder inhoud, een inhoud zonder vorm kan voor~ 
stellen! Zlelfs een abstract werk, dat niets voorstelt, heeft een klasse
inhoud, het is de weigering om iets uit te drukken, bet bevat deze Weige• 
ring. En van een ander doek, waarover men zegt dat het peuterwerk van 
estheten zou zijn om de vorm ervan te bespreken, wanneer het een 
duiddijke inhoud heeft, b.v. het moment van een staking, wordt de inhoud 
gediscrediteerd door de slechte vorm die eraan gegeven is. Want een 
doek dat b.v. een staking uitbeeldt, heeft geen waarde door de staking die 
bet uitbeeldt, maar door de sympathie die de manier van schilderen van 
de kunstenaar kan winnen voor de kant van de stakers, bij een publiek 
dat niet a! bij voorbaat overtuigd is zonder beeld, zonder schilder, zondet 
vorm. Het is goed om iets te verheerlijken, maar ik geloo£ niet dat men 
iets verheerlijkt als men niet overtuigt. / 

In feite is het mechanisch tegenover elkaar stellen van de vorm en de 
inhoud een beletsel 'V'Oor het begrip en voor de ontwikkeling van de kunst 
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van de partij. De vorm en de inhoud zijn van dkaar afhankelijk. Waar de 
vorm zwak is, kunt u er van op aan dat er altijd een gebrek aan inhoud 
is. Dit is vooral opvallend in de diahtkunst, en het komt bijvoorbeeld tot 
uiting in verzen met rijm~stoplappen, het rijm om het rijm, dat niet door 
de 1nhoud bepaald wordt. De kunst van de partij, die de socialistisch~ in~ 
houd, het kenmerk van de terrdens, uitdrukt, hecht grate waarde aan het 
vraagstuk van de vorm, aan de nationale vraagstukken 'Van de vorm. De 
litteraire, poetische, artistieke vorm is geen gepeuter van estheten, maar 
een nationale zaak, die voortkomt uit de traditie, de liefde voor het vader
land, zowel in de geschreven taal als in de geschilderde beelden: en in een 
campagne die ik sinds enige maanden in Lebtres Fram;;aises voor een natio~ 
nale dichtkunst voer, zag ik de grote weerklank die deze vraagstukken 
van de poetische vorm in het gehele land rvonden, de belan~Jstelling op 
grate schaal b.v. voor een traditionele vorm van het gedicht, het sonnet, 
dat door Clement Marot en Meslin de Saint~Gelais in hd Frankrijk van 
de 16de eeuw werd gei:ntroduceerd, en dat van brandende actualiteit blijkt 
te zijn als modern middel om zich uit te drukken in aile vraagstukken van 
de geschiedenis van onze tijd, zoals, om er slechts een te noemen, de strijd 
tegen de EDG. Evenals een zekere winst voor het landschap in de ten~ 
toonstellingen van de laatste tijd zich laat verklaren, wat men er ook orver 
gedacht en geschreven heeft, niet door een afkeer van de schilders ten 
aanzien van het historische ~ohilderij, maar door een diepgaande beweging 
van Frans patriotisme, verontrusting ten aanzien van de onafhankelijkheid 
van ons land, in de omstandigheden van de Amerikaanse bezetting. 

Landschap en historisch schi/Jerij 

Ik moet bier even bij stilstaan. Net zo min als er mensen onder ons 
zijn die willen dat ,;het eeuwige Frankrijk" verheerlijkt wordt, zijn er die 
de ongerijmde gedachte hebben om de sdhilders tot het landschap te 
beper/cen, evenmin als tot enig ander genre. Behalve, dat is waar, die 
schilders van de historic, die rverkondigen dat aileen hun genre passend is 
voor een communist. Maar tenslotte moet de kunst van de . partij in de 
schilderkunst, evenals elders, op de een of andere manier nieuwe dingen, 
nieuw ten opzichte van de veiihouding tot de vroegere basis van de 
traditie, de gecritiseerde erfenis, in een vorm uitdrukken di~ onafschei
delijk is van de inhoud, en die deze erfenis voortzet. 

In dit verband zou ik willen wijzen op een recent Sowjet~voorbeeld, om 
niet in te gaan op de tegenstellingen die tussen onze schilders aan de dag 
treden. Ik wil spreken over het schilderij Op de Dnjepr, van een Oekrai:nse 
schilderes, J ablonskaja, dat in 1951 voltooid is, een doek van de laatste 
tijd. Niet omdat het een meesterwerk voor aile tijden zou zijn, maar omdat 
dit doek een zeer karakteristieke indruk van de Sowjet~schilderkunst 
geeft en cmdat het, voor een Fransman, in opvallende tegenstelling staat 
tot vee! schilderijen die bier uit naam van de door onze Partij omschreven 
richting gemaakt worden. Men kan zich geen grotere tegenstelling denken 
tot de gebarentaal die van de huidige Franse arbeiders steeds een soort 
afgietsel van de Bed der Horatii~rs *) maken, bier is niets van dat thea~ 
trale of symbolische karakter dat aan het beeld zijn geloofwaardigheid 
ontneemt, om een woord van Paul Bourget te gebruiken, die deze roman~ 
schrijver als eerste eis aan een roman stelde. 

*) Schildetij van J. L. David (1748-1825). (Noot van de vert.) 
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Hier, Op de Dnjepr, in 1954, is niets dat declameert, ni~ts hysterisch, 
er is de kalmte van de atmosfeer, op een knde van de grate rivier, een 
kade zonder iets bijzonders, onmiskenbaar in een stad, een soort wandel
weg, met enkele personen, behoorlijk maar gewoon gekleed, geen menigte, 
tussen bomen die pas geplant zijn. Op de 'Voorgrond is er de schaduw van 
de jonge bomen, die zich naar de aohtergrond rekt, en de kleur van deze 
schaduw is helderblauw, men zou zeggen aderen op de grand . . . Een 
landschap dat enkele jaren geleden niet geschilderd had kunnen worden, 
en daarom zeg ik ook een historisch schilderij. De kleding van de voorbij
gangers vooronderstelt de algemene ontwikkeling van de Sowjet-econo
mie, de kalmte, de orde op de kade, de recente voorziening van de steden. 
Het Iicht is het nationale Iicht van de SoWjet-Oekralne. Het is moeilijk 
om dit allemaal uit te leggen aan mensen die ·het schilderij niet zien. Maar 
men zal me begrijpen als ik zeg dat dit doek ondenkbaar was in de tijd 
van de burgeroorlog, in Kiew, dat van de ene hand in de andere overging, 
met witgardistische benden, of later in de tijd van de besprizorni, de 
verwaarloosde kinderen ... Ik weet zeker dat deze slanke stammen van 
stedelijke bomen, dit rustige gezicht op de kade 'Van een stad voor het 
Sowjet-publiek vee! overtuigende dingen zegt, die bet publiek wist zonder 
het zich bewust te zijn, omdat bet een dagelijks gezicht is, dat pas een 
voorwerp voor overpeinzingen wordt als bet door de schilder is vast
gelegd. Een dergelijk schilderij maakt de rekening op van de veranderin
gen van het. land, niet luidruchtig, niet door met cijfers te wuiven en 
vlaggen te zwaaien, maar door het typische karakter te Iaten zien van bet 
stedelijk landschap in de Oekralne in 1954, zoals alle mensen bet kunnen 
zien, en alleen een kunstenaar het kan opmerken. 

Als ik hun een raad zou mogen geven, zou ik de kunstenaars aanraden 
de reproductie van dit schilderij in bet nummer van 16 Mei 1954 <van 
Ogonjok te bekijken, vooral zij die de neiging hebben om als enig voor
werp voor de schilderkunst niet alleen bet proletariaat, maar bet bloeden
de proletariaat te bescl:touwen, also£ bet slechts begint te bestaan wanneer 
men erop vuurt. Deze raad kan zich uitstrekken tot mijn schrijversvrien
den, waarvan velen eveneens menen dat de roman of het gedicht geen 
onderwerp hebben behalve in ogenblikken van crisis, de demonstraties op 
straat of de aanvallen van de politie. Ik 'Veroorloof mij, dit te zeggen, in 
vevband met mijn 'Verlangen als redacteur, die hun manllscripten leest, 
hun talrijke manuscripten, om ook eens bij tijd en wijle iets anders te 
lezen. Ik ben immers overtuigd dat ik niet de enige hen die meent dat 
bet Ieven in zijn valle rijkdom en verscl:teidenheid een waardig onder
werp is voor de kunst van de partij, zelfs in de roman. 

Men moet kunnen Jiscussieren 

Aile vraagstukken die 1k 'bier opwerp zijn onderwerpen voor discussie, 
en bet is niet mijn taa:k om er oplossingen voor te geven die het karakter 
van recepten zouden hebben, in plaats van de reoepten die men ons heeft 
willen opdringen. Deze discussies interesseren het gehele Franse publiek 
en de arbeidersklasse, en de intellectuelen, de scl:teppende kunstenaars in 
de eerste plaats, maar dezen niet aUeen. De communisten die kunstenaars, 
schrijvers, zijn moeten tot deze discussies, die vruchtbaar voor hen kunnen 
zijn, een geest van begrijpen, een open geest bijdragen. Hun rol is niet om 
artistieke fo1.1mules te doen triomferen, maar om hun kunst, hun talent 
aan te passen aan het Ieven dat onophoudelijk verandert, om onophou-
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delijk uit dit Ieven te putten, om degenen te zijn di~ beter, eerder dan de 
anderen iets zien, maar iets dat de anderen kunnen en zuilen zien. 

In de discussies over de kunst van de partij moeten deze kameraden 
dus, die ailes te winnen hebben door deze discussies niet onder elkaar te 
houden, die ze niet goed kunnen voeren behalve met de andere mannen 
en vrouwen val;l hun beroep, evenals met hen rv:oor wie zij tenslotte schil
deren en sohrijven, deze kameraden moeten er in aile gevailen die zich 
voordoen voor waken, niet de schijn te wekken dat zij de dekens naar 
zich toe trekken, dat zij zich ·beroemen op een Partijboekje, op een supe
rioriteit die zij zich aanmeten, met een hoogmoed die noch hun kunst, 
noch hun opvattingen kunnen rechtvaardigeil. als deze werkelijk een kunst 
van de partij en communistische opvattingen zijn. Het is nu eenmaal zo -
ongetwijfeld ge!heel ten onrechte, maar wat kan men er aan doen? -- dat 
elke communist, als hij het woord voert, door de niet-communisten min 
of meer wordt beschouw:d als woordvoerder van de Partij. Haar uit
straling, haar gezicht. En· dat dit ieder van ons een grote verantwoorde
lijkheid geeft wat zijn woorden en zijn gedrag betreft. 

Dit wil echter niet zeggen dat de communistische schrijvers en kunste
naars, als zij met anderen spreken, met name als zij over het vak met 
vakgenoten spreken, plotselirig de toon van de anderen moeten over
nemen, vergeten dat zij communisten zijn, overlopen naar posities die de 
Partij bestrijdt. Toch komt dit voor. En niet aileen in particuliere 
gesprekken. In artikelen en soms ·in onze pers. Dit is ni~t aileen be
treurenswaardig omdat dit een verkeerde voorsteiling geeft van onze 
partij-posities aan de niet-communisten, en dit vervolgens, ( dat komt ook 
voor) als onze goede kameraden terugwijken, .hun veranderlijkheid doet 
opvailen, omdat dit de niet-communisten de indruk ge~ft van een dubbel
spel van de communisten in kwestie en (daar twijfelen zij niet aan) van 
de Partij. Dit is ook betreurenswaardig omdat deze marrier van doen 
eveneens aan onze kant, de kant van de arbeidersklasse, zijn indrukken 
achterlaat. En omdat deze marrier van afstand doen in de zin van de 
anderen de goede wil van de arbeidersklasse, waaraan de inteilectuelen 
grote behoefte hebben, desorienteert of dreigt te desorienteren. Persoonlijk 
geloof ik dat sommige kameraden hun eigen categorie een zeer slechte 
dienst bewijzen door hun opportunistisch gedrag, dat in de arbeidersklasse 
gemakkelijk wordt gezien als iets karakteristieks van de intellectuelen. 
W at de inteilectuelen en de niet-inteilectuelen gemeen hebben in onze 
Partij zijn in de eerste plaats de beginselen. Als men deze beginselen op 
een hoop gooit, moet men zich niet naderhand komen beklagen dat de 
arbeiders u als vreemdelingen beschouwen. Het arbeiderisme vindt niet 
aileen zijn oorsprong in opvattingen zoals die van een l:Jecoeur bijvoor
beeld; vaak zijn bet de inteilectuelen die het oproepen. Ik zeg niet: die 
het rechtvaardigen. 

Het essentiiile 
Ik was a! te lang van stof in deze uiteenzetting, waarin ik mij een 

beperkt doe! had gesteld. Toch zou men bet jammer kunnen vinden dat 
ik deze niet verbond aan een hoopgevend panorama van ailes wat ons in 
het gelijk stelt op het gebied van de cultuur, en van de beweging in onzc 
richting van de intellectuelen, en 'Van de werken die ons vertrouwen en 
de grootheid van ons la.-1d schragen. Dat zou het onderwerp van een even 
lange inleiding kunnen zijn als die ik zojuist heb gehouden. 

Aan bet slot van een pedode zoals de periode die nu beeindigd werd, 
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~die v='al beeindigd wcrd d=k ''i het heldcre i"'kht en de advimn van 
[ onze beste, van onze grote algemeen-secretaris Maurice Thorcz, wiens 

terugkeer aan het hoofd van onze Partij voor ons meer dan iets anders 
een reden tot optimisme en enthousiasme is, aan het slot van een dergelijke 
periode, leek het mij nuttiger een !idht te werpen, dat men schel kan 
vinden, op de werkelijke omstandigheden van het werk onder de intel
lei::tuelen en de fouten die onder ons voorkwamen, waawan de verbetering 
heeft ingezet, maar die tot nu toe nog niet met wortel en tak zijn uit
geroeid, dan de tijd van het Congres in beslag te nemen voor een troost
rijke balans, die altijd nog elde·rs gemaakt kan worden. 

En sta mij toe te eindigen met enkele regels uit het gedicht, waarover 
ik gesproken heb en die ik u verzoek als tegenhanger te beschouwen van 
de enigszins strenge dingen die ik te zeggen had: 

Het essentiele is niet wat er aan neve[ 
En verwarring als nasleep meekomt 
Want voor ons ui·t schijnt de zon 
Het is de Partij die Iicht geeft. 

(Cahlers du Communisme, Junl-Juli 1954.) 

ARAGON. 
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Bii Je 50ste sterldag van Anton Tsjec!.oUJ 

De trots van de Russische literatuur 

Tsjechow, een schrijver geeerd en geliefd door ons volk en de vooruit~ 
strevende mensheid, liet een litteraire erfenis na, die verbazingwekkend 
is om zijn rijkdom en originaliteit. 

Want in Tsjechow waren verenigd een grote satiricus en een lyrische 
dichter, een oprechte en rechtsohapen schrijver, die de grauwe, sombere 
aspecten van de realiteit 'Van zijn tijd bestudeerde en uitbeeldde, en een 
dichter die ons liederen van sahoonheid en geluk naliet. Uit zijn pen 
vloeide een van de bitterste en verontwaardigste aanklachten tegen des~ 
potisme, tyrannie en gew:eld, die de Russiscbe en de w:ereldliteratuur kent 
- ,Zaal no. 6". Over dit verhaal zei de jonge Lenin tegen zijn zuster: 
,Toen ik het gisteren uit had keeg ik bet verschrikkelijk benauwd. Ik kon 
niet in mijn kamer blijven; ik stond op en ging naar buiten. Ik had bet 
gevoel also£ ik zelf opgesloten was in Zaal no. 6." Maar Tsjechow sebree£ 
ook ,De steppe", een groats loflied op de schoonheid van zijn land, met 
zijn toekomstige vrijheid en geluk als onderliggend thema. 

Geen andere schrijwr in de wereldliteratuur bezat een zo rijkgescha~ 
keerde humor. Deze hestand uit de vrolijke en innemende Tsjechowse 
lach, met al zijn levensWiijsheid en menselijke goedheid, uit de bijtende 
Tsjechowse satire, met zijn bestraffende ontmaskering van banaliteit, 
ruwheid en gemakzucht, en uit de spijtige Tsjechowse glimlach bij de ge~ 
dachte aan de ontzaglijke kloof tussen de harde werkelijkheid en bet !even 
van schoonheid dat zich eens moest verwezenlijken. 

Evenmin heeft Tsjechow zijns gelijke als meester :van het korte verhaal, 
waarin hij de draag.wijdte, diepte en artistieke ontplooiing van een bele 
roman projecteerde. 

Tsjechow: was een schitterende vernieuwer in de dramaturgie, de schep~ 
per van een nieuw type drama dat zich onderscheidde door de nadrukke~ 
lijke onderstroom, de innerlijke betekenis van de handeling, en waarin het 
dramatische element op meesterlijke wijze is verweven met het komische 
en het satirische. Hij was de grondlegger van een nieuw genre lyrische 
comedie. 

Tsjechow begon zijn loopbaan in het begin van de jaren tachtig, bet 
begin van een tiental jaren dat gekenmerkt werd door de triomf van een 
botte en cynische reactie. Maar de jaren tachtig W'aren niet aileen jaren 
van een reactionnaire stagnatie. Lenin heeft er bij de karakterisering van 
deze jaren op gewezen, dat , van geen ander tijdperk in de Russische ge~ 
schiedenis met zowel recht gezegd kon worden: 'de tijd is gekomen tVoor 
het denken en de rede' als van het tijdperk van Alexander III! ... Ja, W'ij 
revolutionnairen zijn de laatsten om de revolutionnaire rol van reaction~ 
naire perioden te ontkennen." 

In die periode sohiepen het vooruitstrevend Russisoh denken, de Rus~ 
sische wetenschap en de Russische kunst vele blijvende waarden. De eer~ 
ste Russische inarxistische groep, de Emancipatie van de Arbeid, werd in 
1883 opgericht, en in deze periode produceerde Plechanow zijn filosofische 
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werken. Tsjechow' s geestelijke groei moest wei bei:nvloed worden door 
zulke gebeurtenissen van zijn tijd als de werken van Mendelejew en Timir~ 
jazew. De onsterfelijke werken van Soerikow, Repin, Tsjaikowsky, 
Rimsky~Korsakow waren karakteristiek voor de ontwtikkeling van de 
kunst. In deze tijd had het genie van Leo Tolstoj zijn hoogste bloei be~ 
reikt. AI deze dingen vormden de achtergrond van het tijdperk dat 
Tsjechow voortbracht. 

Maar aan de oppervlakte gaven het openbare en politieke Ieven een 
donker en troosteloos beeld te zien; het leek also£ alles stilstond. Een 
groot deel van de intelligentsia, met inbegrip van de schrijvende gemeen~ 
schap, zakte a£ tot het peil van bekrompen belangen, en de geestkracht 
van sommigen werd gebroken. 

Maar Tschechow vie! daar niet onder; hij sloot zich niet aan bij het 
legioen van sclhrijvende filisters. Hij liet zich steeds leiden door een hoog 
gevoel van de waarheid, door die democratische, .. plebejische" geest, die 
reeds zo duidelijk tot uiting kwam in zijn vroegste werken. Hij hield on~ 
wankelbaar vast aan de beste tradities van de vooruitstrevende Russische 
literatuur; Sjtsjedrin behoorde tot zijn lievelingsschrijvers. Reeds in zijn 
eerste verhalen komt Tsjechow al naar voren als de vriend en verdediger 
van de gewone mensen, van de .. kleine man". Wij die in dit grote tijdperk 
van het socialisme Ieven, waarderen meer dan ooit zijn vermogen om de 
inhaerente schoonheid van deze gewone werkende mensen te ontdekken, 
die bescheiden schoonheid die de,..,waterjuffers", zoals hijl een van zijn 
figuren noemde, niet wilden zien of begrijpen en die zij vermorzelden. 

Tsjechow's werk is een levende weerlegging van het argument dat de 
Russische literatuur, met haar grondslag van critisoh realisme, niet in staat 
was om positieve karakters te produceren. Met zijn onuitputtelijke kennis 
van het Russische Ieven heeft Tsjechow ons een grote bloemlezing van 
mannen en vrouwen met een warm hart en zuiver gevoel gegeven. Tot de 
personen in zijn werk die hij het liefste had behoort Lipa ( .. In de berg~ 
kloo£"), een van de nobelste uitbeeldingen van een Russisch boerenmeisje 
uit onze gehele literatuur; en de oude huisschilder in .,Mijn Ieven", met 
zijn wijsgerige stelregel: ;,luizen verteren het gras, roest het ijzer en leu~ 
gens de ziel"; en de hoofdpersoon van dat verhaal, die weigerde om te 
Ieven ten koste van het volk en zijn Ieven w:ijdde aan het zoeken naar de 
waarheid; en dokter Astrow, met zijn afkeer van .,het verachtelijke Ieven 
van de filister" en zijn dromen over een toekomst waarin de mens schoon 
van aangezicht, ziel en gedachten zou zijn; en oom Wanja en Sonja, die 
hun Ieven in dienst stelden van wat zij meenden dat de waarheid, de reoht~ 
vaardigheid en de wetenschap was; en dokter Dimow, een krachtig en 
moedig man, wiens goedhartigheid en eenvoud dienen om zijn sterke wil 
te onderstrepen, een onvermoeide werker die doorzet tot zijn doel bereikt 
is '""""" het beeld van een besoheiden Russische geleerde die ten volle het 
epitheton .,groot" verdient; en Pawel Iwanowtitsj, in het korte verhaal 
.,Goessew" '""""" een hartstochtelijke, onverzoenlijke vijand van geweld, een 
onthuller van de wandaden van de hoogmoedige schoften, die .. beesten in 
bontmantels", die het volk beledigen en vernederen, een man die in de 
dood gedreven wordt door het achtel'volgen en treiteren van deze zelfde 
schoften; en Petja Trofimow, de student, met zijn enigszins verwarde en 
geexalteerde, maar in de grond van de zaak eerlijke redevoeringen over de 
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noodzaak om een einde te maken aan het- oude !even, Jle Trofimow die 
Tsjechow's eigen gedach~e uitdrukte, dat .. het hele Rusland onze tuin 
wordt"; en de jonge Anja, die de verbleekte schoonheid van de kersen~ 
boomgaard achter zich laat om de wonderbaarlijke boomgaarden van de 
toekomst te helpen scheppen; en Nadja, de heldin in .,De bruid", die met 
de benauwde atmosfeer van zelfgenoegzaam filisterdom breekt om dee! 
te nemen aan de strijd die zulke grate veranderingen zou brengen - het 
zijn portretten van prachtige Russische meisjes, samengevat in dit hart~ 
veroverende beeld <Van de bruid, van de jeugd en de zuiverheid die sym~ 
bolisch zijn voor de betere toekomst die Rusland te wachten stand. 

Tsjechow's werk is het hewijs dat een vruchtbare en bezielde critiek op 
de schaduwzijden der realiteit, een critiek die tot de kerh van de ver~ 
schijnselen doordringt, alleen mogelijk is wanneer de schrijver met open 
ogen de schoonheid ontwaart die het werkelijke Ieven en de werkelijke 
mensen in zich bergen, wanneer hij geleid wordt door een vasthoudend 
en hartstochtelijk verlangen om de hoge, positieve idealen van het Ieven 
naar voren te brengen. 

Gemeten aan de indruk die zijn critisch realisme maakte, aan de kracht 
en de onverzoenlijkheid waarmee hij de barbaarsheid van een maat~ 
schappij die op uitbuiting berust aan de kaak stelde, staat het genie van 
Tsjechow even hoog als dat van zulke hartstochtelijke aanklagers van 
die maatschappij als Tolstoj en Sjtsjedrin. M. I. Kalinin sohree£ over de 
houding van de vooruitziende revolutionnair ingestelde arheiders ten op~ 
zichte van de Russische schrij.vers: .. Het waren mensen die ons boeiden. 
Neem bijvoorbeeld Tsjernisjewsky, Saltikow:~Sjtsjedrin, en onze tijdge~ 
noten, Korolenko, en Tolstoj met zijn critisohe houding tegenover de wer~ 
kelijkheid, en later Tsjeohow, die ons aanmoedigde en ons een onwrzoen~ 
lijke haat voor het despotisme en het politionele geweld inboezemde." 

Tsjechow's critiek op de wereld om hem heen, en zijn satire, zijn door~ 
drenkt van levenskracht. In zijn portretten van de misdadigers die de 
dodelijke last van de reactie symboliseerden, was Tsjechow altijd in staat 
de innerlijke zwakheid en de machteloze woede van deze wezens belache~ 
lijk te maken, wier enige doe! was een groat volk voor altijd in boeien te 
houden, het Ieven zel£ te .. verbieden" en zijn vooruitgang te verhinderen. 

Zijn Prisjibejew, de politie~agent, is de belichaming van despotisme ·en 
politiegeweld. Prisjibejew is verschrikkelijk in zijn wreedheid, in zijn ant~ 
kenning van het Ieven en elk verschijnsel daarvan. Tach is Tsjechow's 
Prisjibejew lachrwekkend - een Don Quichote van bazigheid. En de 
mensen lachen om zijn ongeremd verlangen om het hele Ieven te onder~ 
werpen aan de politie~ .. orde" en om zijn vertrouwen in zijn reoht om zich 
met de zaken van iedereen te bernoeien en iedereen te dwingen zijn ver~ 
ordeningen te gehoorzamen. 

De indringende kwaliteit van Tsjechow's humor komt nog levendiger 
en sprekender tot uitdrukking in zijn .,De man met de bouffante", een 
hoogtepunt van Tsjechow' s satire. Het verhaal werd geschreven in een 
tijd toeil de krachten van de reactie, die steunden op een leger Belikows, 
nag gevaarlijk W!aren. Maar Belikow boezemt niet alleen angst in: hij is 
armzalig en dwaas in zijn lachwekkende en machteloze paging om het 
Ieven te onderwerpen aan zijn eigen kwezelachtige stelregels; armzalig en 
dwaas in zijn dodelijke angst voor realiteiten, voor alles dat niet uitslui~ 
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tend een herbal~ is van voorafgaande dingen. De frisse levenswind, die 
de Belikow's niets ~goeds voorspelt, is in elke regel van het verhaal te 
voelen. 

En in onze tijd herinneren wij ons, met een gevoel van trots op 
Tsjechow, dat zijn satirische portretten een wapen waren in de strijd van 
onze Partij, dat' zij Lenin en Stalin hebben geholp·en om de verachtelijke 
vijanden te ontmaskeren, die de triomfantelijke vooruitgang rvan ons volk 
naar het communisme trachtten tegen te houden of te ., beteugelen". 

Restanten van de wereld waarvan de Belikows, de Serebriakows en 
Ochoemelows de symbo1en Waren, van de filistermentaliteit die Tsjechow 
in zoveel figuren heeft beliohaamd, bestaan nog in onze tijd en bel~mmeren 
onze beweging vooruit. Tsjechow is onze beproefde bondgenoot en vriend 
in de strijd om deze overblijfselen op te ruimen. 

Van het midden der jaren negentig af greep Tsjechow steeds vaker 
terug op het thema van het geluk, en met het aanvoelingsvermogen dat zo 
karakteristiek voor hem was, weerspiegelde hij de opleving die toen in 
Rusland begon en die spoedig tot de eerste Russische rervolutie zou leiden. 
In elk volgend verhaal brengt hij met toenemend' inzicht en overtuigings~ 
kracht het gevoel tot uitdrukking, dat een beslissende, radicale verande~ 
ring van deze schijnbare niet te veranderen atmosfeer op handen is. Het 
naderlbii' komen van een betere toekomst is een noot die steeds vaker 
terugkeert in zijn werk. Htij is duidelijk te horen in de woorden van zijn 
lievelingsfiguren . 

.. . . . Wat is het Russische Ieven vol en rijk," zegt Jartsew, de jonge 
wetenschappelijke werker, in .,Drie Jaren" ... Wat is het onnoemelijk rijk! 
W eet je, ik krijg elke dag meer het gevoel dat wij aan de voorarvond staan 
van de grootste overwinning,en ik zou graag nog willen leven om er aan 
deel te nemen." 

Dit is de heldere stem van Tsjechow zelf. En wij horen deze weer in 
.,De kersenboomgaard": .,Ik voel het dichterbij komen van het geluk, 
Anja: ik zie het komen ... Daar is het, daar is het geluk; het komt naar 
ons toe, aldoor dichter en dichterbij; ik kan het geluid van zijn voetstappen 
horen . . . En als wij het niet zien, als we het niet onderscheiden, wat 
hindert dat? Anderen zullen het zien." 

De hoofdpersonen in de laatste werken van Tsjechow, Petja Trofi~ 
mow, de student, en Sasja, in .,De bruid", zijn anders dan zijn vroegere 
figuren: zij Vierlangen niet alleen naar betere dagen, zij veroordelen niet 
alleen het hele grondpatroon van het oude le.rven en zij dromen niet alleen 
van de toekomst; zij zijn op de weg naar de actie, naar het deelnemen in 
de werkelijke strijd. In zijn vroegere werken bracht Tsjechow, met een 
treurige glimlach, de zwakheid van zijn personen aan het Iicht, van deze 
innemende, eerlijke mensen die, zoals Wersjinin en Toezenbach, aileen 
konden dromen over een betere toekomst, maar die niet in staat Waren om 
er voor te vechten. Tsjechow was zich met ·een gevoel van bitterheid be~ 
wust van de zwakheden en beperkingen van zijn goedwiillende personen 
en van zijn. eigen zienswijze op het Ieven. Zijn levensfilosofie was zonder 
enige twijfel in haar kern progressief en democratisch, maar zij miste een 
concrete politieke grondslag, de maatschappelijke actie, de doelmatigheid, 
de kennis om te weten hoe de vrijheid en het geluk van zijn land te be~ 
reiken waren, de kennis van de bewegingskrachten van het tijdperk en 
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van de rol die de geschiedenis had bestemd voor de arbddersklasse. Daar~ 
om was zijn visioen van Rusland's stralende toekomst onvermijdelijk enigs~ 
zins abstract. 

Met buitengewone kracht en inzictht ga£ Tsjechow uitdrukking aan een 
thema dat in aile Russische literatuur in het middelpunt heeft gestaan: de 
dringende behoefte aai1, en de ingespannen speurtocht riaar de leidende 
beginselen van het !even, en de martelgang van de arbeid en de schepping, 
de martelgang van. het !even zelf, als het een helder allesomvattend doel 
ontbeert. Het zoeken naar de algemene idee, waarnaar de oude professor 
in .. Een verv:elend verhaal" en andere Tsjechow~figuren streven, was het 
voornaamste element van het eigen !even van de schrijver . .,De kersen~ 
boomgaard" en .,De bruid" betekenen bet begin van een nieuwe periode 
in bet werk en de zienswijze van Tsjechow. Zijn te vroege dood maakte 
een eind aan dit veelbelovende begin . . . · 

... .,Welkom aan bet nieuwe !even!" - deze woorden in .,De kersen~. 
boomgaard" waren een ver~lkoming van de nieuwe ochtendstond van 
zijn land, de ochtendstond van vrijbeid, roem en geluk. Ze Wlaren 
Tsjecbow's laatste woorden. 

Hij wilde .,!even om deel te nemen" aan de trrom£ van zijn land. En wij 
kunnen met een gevoel van vreugde en grote liefde voor Tsjechow - een 
liefde die altijd jong en nieuw is - zeggen, dat bij leeft en deelneemt aan 
het buidige !even van ons land en van de wereld. Het sarcasme van 
Tsjecbow, gericht tegen obscurantism>e, despotisme, tyrannie en de on~ 
beilspeilende en belachelijke ridders van de reactie, die al het le'Ven op 
aarde willen .,beteugelen" en de hele wereld veranderen in een reusachtige 
.. Zaal no. 6", klinkt in onze tijd krachtiger dan ooit. En nu lachen aile 
volken om de transatlantische Prisjibejews van onze tijd, de door zichzel£ 
benoemde politie~agenten van de wereld. 

Aile vrienden van de vrede op dez>e mooie aarde zijn vrienden van 
Tsjechow. Zij zullen de vrede schragen; dit garanderen het verstand en 
de wil van ons grote volk en van de gehele woruitstrevende mensheid, 
bet verstand en de wil van onze Comp1Unistische Partij! 

V. JERMILOW. 
(.,Prawda", 15 Juli 1954.) 

Notitie bij artikel ,De trust van het Vaticaan" 
in het Augustus-nummer 

Bij het overnemen van 'bovengenoemd hoofdstuk uit het boek .,De Kerk, 
het Communisme en de Christenen" van R. Garaudy hebben wij verzuimd 
te vermelden dat het in 1949 werd gepubliceerd, en de gegevens dus van 
enige tijd v66r dit jaar - wat de koers van de lire aangaat: v66r de in
flatie - dateren. Het spreekt vanzelf dat de .,trust van het Vaticaan" 
sedert jaren De Algemene Maatschappij van Openbare Nutsbedrijven en 
Agrarische Bedrijven in Albanie niet meer 'in handen heeft, zoals op pag. 
441 werd vermeld. 
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Enkele problemen in de strijd tegen 
psychoanalyse 

II 

Er zijn psychiaters, die de marxistische critiek op de psychoanalyse en 
al haar variaties schijnen te onderschrijven, maar die de consekwenties 
van deze critiek, dat er een kwalitati.d nieuwe grondslag voor de psycho
logie en psychotherapie geJVonden moet Worden, toch niet accepteren. Zij 
ontkennen dat zij psychoanalysten zijn, trachten dit te bewijzen door het 
gebruik van algenl.ene marxistische frasen en ideeen in hun formuleringen, 
maar dwingen deze formuleringen in een psychoanalytisch kader, dat niet 
wordt prijsgegeven. Deze stroming vertegenwoordigt een vorm van ver~ 
zoenersgeest, die de strijd tegen de psychoanalyse vervangt door pogingen 
om een gemeenschappelijk terrein te vinden. Onvermijdelijk komen deze 
psychiaters, al zijn ze nog zo eerlijk en oprecht, tot verschillende pseu~ 
do-marxistische formuleringen, die de strijd tegen de psychoanalyse 
belemmeren. 

Een duidelijk voorbeeld van deze stroming vindt men in twee artikelen 
van de laatste tijd door Zalman Behr in ,Science and Society", over 
;,rationele psychotherapie". De auteur schrijft als een marxist en critiseert 
de verschillende klassieke en neo~freudiaanse scholen van psychoanalyse, 
maar zelf klemt hij zich vast aan een wijze van benadering, die een variant 
is van de neo~freudiaanse theorie van interpersonele betrekkingen. De 
verhouding tussen de therapeut en de patient word£ tot een centrale 
kwestie gemaakt, in plaats van de maatschappelijke practijk van de patient 
in de buitenwlereld. De schrijver beweert zelfs dat de therapeut~patient .. 
verhouding de klasse-orientatie en ~practijk van de patient kan veranderen 
--- een klaarblijkelijk onmarxistisch standpunt. Hij verdedigt zijn eigen 
variant van de vrije associatie, die zo'n fundamenteel deel uitmaakt van 
de psychoanalytische practijk. 

Er is een volslagen klasseloze benadering van de- ziektegevallen, die 
Behr als voorbeelden gebruikt. Er is geen woord waaruit blijkt of de 
,eerzuchtige" pat!ient een fabriekseigenaar of een vakbondsleider is, of de 
,arrogante" patient een bankier of een onderwijzer is, of de ,wantrou~ 
wige" patient een kapitalist, die onderdrukt, of een Neger, die onderdrukt 
wordt, is. De stilzwijgende gevolgtrekking is, dat deze klasse~overwegin~ 
gen bij de behandeling van geen belang zijn, zolang de ,interpersonele 
verhouding" met de therapeut goed is. Evenmin is er in beide artikelen 
iets te vinden over enige activiteit van de patient buiten de spreekkamer 
van de therapeut, zoals het Wlerk in een tvakbond of politieke organisatie, 
meningsverschillen over het N eger~ of het vrouwenvraagstuk, de uit
buiting van zijn arbeiders door een fabriekseigenaar, de manipulaties van 
een kleine zakenman om winst te maken, enz. Zijn concrete, specifieke 
voorbeelden hebben aileen betrekking op de activiteit van de patient in 
de therapeut~patient~verhouding. 

De poging van Behr om het marxisme te verzoenen met dit psycho
analytisch kader van interpersonele theo"rie herleidt zijn marxistische for~ 
muleringen tot a:bstracte generalisaties, die hun betekenis verdraaien. Behr 
bespreekt l:w. uitvoerig de opvattingen van vrijheid, noodzaak en samen~ 
Werking. Voor een marxist moeten deze opvattingen altijd concreet be
handeld worden, binnen een klasse~kader, aangezien klassewaarden de 
betekenis van deze opvattingen bepalen. Voor de kapitalist betekent 
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vrijheid de vrijheid om uit te buiten, voor de arbeider B'tlekent zij vrijheid 
van uHbuiting. Samenwerking betekent voor de heersende klasse de samen
werking onder de !eden van deze klasse om haar heerschappij te hand
haven. Samenwerking betekent voor de arbeidersklasse eenheid van strijd 
tegen de onderdrukkers. Noodzaak betekent voor een idealist het aan
vaarden Nan zijn ,.innerlijke" subjectieve houdingen en gevoelens. Nood
zaak betekent voor de materialist het begrijpen en aanvaarden van de 
objectieve wetten van de natuur en de maatschappij, met inbegrip van de 
obyectieve wetten van het functionneren van het menselijk organisme. 
Behr beschouwt deze opvattingen echter niet uit een dergelijk concreet. 
objectief, marxistisch standpunt. Hij behandelt ze abstract, also£ vrijheid 
en samenwerking voor elk menselijk wezen, wie het ook is, hetzelfde 
betekenen. Op deze wijze hebben deze termen uitsluitend een subjectieve 
betekenis, nl. de gevoelens rvan vrijheid en samenwerking van het individu. 
Ook als Behr over noodzaak spreekt doet hij dit niet in termen van de 
objectieve wetten van de natuur en de maatschappij, maar in subjectieve 
idealistische termen, zoals ,.persoonlijke noodzaak" en ,.neurotische 
noodzaak". 

* Met andere woorden: een dialectisch-materialistische wijze van bena
deren van de wetenschap der menselijke persoonlijkheid en de practijk 
van de psychotherapie vereist meer dan een formeel accepteren van de 
waarde der marxistische critiek op de psychoanalyse en een bereidheid 
om marxistische· formuleringen te gebruiken. Het vereist, evenals in elke 
andere wetenschap, het uitwerken van een objectieve, materialistische 
grondslag, die kwalitaHef anders moet zijn dan de subjectieve grondslag 
van het freudianisme. Aileen een benadering die gebaseerd is op het 
objecUeve, d.w.z. op datgene wat een onafhankelijk materieel bestaan 
leidt, kan leiden tot het formuleren van objectie!Ve wetenschappelijke 
wetten, die in de practijk beproefd en gewaardeerd kunnen worden. De 
psycholoog kan de subjectieve toestand van het individu, zijn bewustzijn, 
zijn ideeen, gevoelens en houdingen bestuderen, maar aangezien het sub
jecHeve een weerspiegeling is van de werkelijkheid kunnen geen objectieve 
wetenschappelijke wetten worden ontwikkeld op het subjectieve vlak Z'elf. 
Elke poging om dit te doen leidt in het gunstigste geval tot empirisme, 
niet tot wetenschap, en leidt ook direct terug naar de een of andere 
psychoanalytische opvatting. 

Dit geb11ek aan een materialistisch, wetenschappelijk alternatief van 
het freudianisme is een van de grootste zwakheden in de marxistische 
polemieken tegen de psychoanalyse. Het leidde enerzijds tot een sectari
sche houding tegenover het hele studiegebied Nan de subjectieve toestand 
van het individu, een houding die het belang van zo'n studie kleineert en 
deze soms zelfs veroordeelt als onmarxistisch en idealistisch. Anderzijds 
leidde het, zoals hoven werd aangegeven, tot pseudo-marxistische opvat
tingen, waarin het vasthouden aan psychoanalytische beginselen en prac
tijken blijft bestaan achter een fac;ade van marxistische formuleringen. 

* Gelukkig bestaat er een objectieve wetenschappelijke basis voor de 
studie van llet menselijk bewustzijn, n.l. in het fundamentele werk van 
Pawlow ov:er het functionneren ;van de hersenschors. Pawlow ontdekte 
de objectieve wetten van het functionneren van de hersenschors in termen 
van de wetten van het ontstaan en verdwijnen van voorwaardelijke 
reflexen. De voorwaardelijke reflex ontstaat uitsluitend op de basis van· 
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de reactie van de, hersenschors op een stimulans van de buitenwereld. 
d:w.z. van de omgeving •V1an het individu. Als ze ontstaan is, is de voor
waardelijke reflex de uitdrukking van de invloed van zijn ervaringen in 
zijn vroegere l~ven op zijn hersens, en via zijn hersens op zijn gehele 
lichaam. De wetten van het proces van corrditionering brengen zo in een 
dialectische eenheid de beide objectieve krachten bijeen, die bij het men
selijk bewustzijn betrokken zijn ~ de reele buitenwereld en de physiologic 
van de hogere hersencentra. 

De wetenschap van Pawlow biedt een materialistische basis voor de 
studie .van geestelijke stoornissen en hun behandeling. In welk opzicht 
versohilt de wijze van benadering van Pawlow ·van die van de psycho
analyse? 

Ten eerste houdt zij in, dat de primaire determinanten van het subjec
tieve Ieven van het individu buiten hem zel£ gezocht moeten worden, in 
de omstandigheden van zijn Ieven, en vooral in zijn klassepositie en 
productieve activiteit. Houdingen en ideeen moeten geanalyseerd worden 
als weerspieg'elingen IVan de klassenstrijd, in plaats van als weerspiegelin
gen van subjectieve krachten binnen in hem zelf. Zo zou de wens van een 
man om zijn vrouw te .beheersen niet gezien worden als .,een drang tot 
overheersing", of .,een compensatie voor minderwaardigheidsgevoelens", 
maar als de weerspi~geling van een bepaalde vorm van de uitbuiter
arbeider-verhouding onder het kapitalisme. Het probleem van een vrouw 
om onafhankelijk te functionneren zou niet gezien worden als het resultaat 
van .,passiviteit" of .,behoefte aan afhankelijkheid", maar als een weer-
spiegeling !Van de werkelijke maatschappelijke problemen, die hierbij een 
rol spelen. In het algemeen zou het betekenen, dat de studie van enige 
subjectieve reactie in de eerste plaats het uitstippelen van de objectieve 
situatie buiten het indivdu, dat door zijn subjectieve reactie wordt weer
spiegeld, vereist. Pas daarna kunnen de verwringingen in deze weer
spiegeling geanalyseerd en begrepen worden. 

Ten tweede houdt zij een andere wijze van benadering in ten aanzien 
van het begrip van het fieit, hoe de vroegere ervaringen van het individu 
zijn tegenwoordig geestelijk functionneren bei'lW!oeden. De psychoanalys
ten benaderen dit vraagstuk subjectie£. Zij p.emen aan dat deze ervaringen 
op een niet omschreven .,onbewruste" marrier in de hersens worden opge
borgen in de vorm van ideeen en gevoelens, en dat deze .,onbewuste" 
ideeen en houdingen de tegenwoordige reacties van het individu bepalen. 
Het mecharrisme waarmee de .,onbewuste" ideeen worden gevormd en 
daarna het functionneren van het individu bei'nvloeden, wordt door de 
psychoanalysten op een zuiver subjectieve basis geformuleerd ~ de 
onaangename ideeen worden .,onderdrukt"; de .,onbewuste wensen" wor
den op een marrier uitgedrukt die het bewustzijn .,om de tuin leidt" door 
.,sublimering" of .,reactie-formaties" enz. Het is geen wonder dat het 
orUnogelijk is wetenschappelijk het bestaan van een IVan deze processen te 
bewijzen, aangezien elke basis daarvoor in de objectieve verschijnselen 
ontbreekt. 

Daarentegen is een Pawlowse benadering tot dit vraagstuk van de 
invloed van vroegere ervaringen een objectieve en materialistische be
nadering. Zij gaat er van uit dat de ervaringen van het individu nieuwe 
voorwaardelijke reflex-eenheden voortbrengen, of veranderingen in de be
staande eenheden. V roegere ervaringen worden in deze materiele vorm
in de hersens gedrukt en niet in de vorm van hypothetische .,onbewuste" 
ideeen en gevoelens. Voorwaardelijke reflex-eenheden, die blijven bestaan, 
doen dit niet aileen wegens de vroegere ervaringen, waardoor ze ont-
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stonden, maar omdat ze nog steeds ve.rsterkt worden door factoren in de 
tegenwoordige omgeving van het individu. 

Nieuwe ervaringen worden met deze reeds bestaande reflex~eenheden 
verbonden wanneer zij de hersenschors bereiken, en de aard van de 
subjectiewe waardering van de nieuwe ervaring wordt door deze verbin~ 
ding bepaald. Deze opvatting is niet hypothetisch; ze werd door Sowjet~ 
geleerden bewezen in proefnemingen met mensen. In deze e:xperimenten 
kon de bewuste interpretatie door de persoon van een stimu]ans uit de 
buitenw:ereld radicaal veranderd worden door de stimulans te verbinden 
met verschillende voorwaardelijke reflex~eerrheden. Hierbij hoeft men geen 
idealistische, ps:eudo~wet.enschappelijke opvattingen te hulp te roepen 
zoals ,.onderdrukking", .. sublimering" enz., om te begrijpen hoe vroegere 
ertvaringen het tegenwoordige bew:ustzijn en functionneren van het indi~ 
vidu bei:nvloeden. De objectieve wetten van het conditioneren, die door 
Pawlow en zijn volgelingen nauwgezet zijn uitgewerkt en steeds weer 
opnieuw wetenschappelijk werden beproefd, leveren een geschikte mate~ 
rlalistische basis voor deze taak. 

Ten derde betekent zij een andere benadering tot de psychotherapie. 
Voor de psychoanalysten houdt de psychothe~apie een zuiver subjectief 
proces in, hoe het ook genoemd wordt. Het heet ,.het onderbewuste be
wust maken" of de ,.innerlijke noodzaak" tot het bewustzijn brengen, of 
de hokuspokus van een unieke .. interpersonele verhouding" met de thera~ 
peut. Daarentegen zou een Pawlowse benadering plaatsvinden in termen 
van leren en afleren, van de vorming van nieuwe voorwaardelijke reflex~ 
eenheden en de verandering van de bestaande eenheden. Aangezien de 
voorwaardelijke reflexen gw:ormd en veranderd worden onder invloed 
van de ervaringen van het individu in de werkelijke wereld, betekent deze 
benadering een orientering naar het veranderen en wijzigen van zijn ge~ 
drag in de buitenwereld. Bij de behandeling van een geestelijk gestoorde 
is de analyse van zijn subjectieve toestand van tvitaal belang om te weten 
welke voorwaardelijke reflex~eenh~den veranderd of gewijzigd moeten 
worden. Maar om te weten .hoe men de voovwaardelijke reflex~eenheden 
het doelmatigst kan veranderen is het begrip nodig van de wetten van de 
vorming, verandering en uitroei'ing van de voorwaardelijke reflexen in de 
persoon met een of ande.r type geestelijke stoornis. W anneer dit vraagstuk 
uitgewerkt is zal de psychotherapie eindelijk een stevige, wetenschappe~ 
lijke gronds1ag krijgen. 

* 
N aarmate de a1gemene crisis !Van het kapitalisme zich verdiept, worden 

aile vormen van burgerlijke gedachte steeds meer verwijderd van de be~ 
schouwiing van de objectieve, werkelijke wereld en gedreven naar aile 
vormen van subjectivisme, irrationaliteit en obscurantisme. De ideoiogie 
van het freudianisme wordt dus steeds aantrekkelijker voor de verscheiden 
burgerlijke cu1turele en intellectuele bingen. De arbeidersbeweging moet 
elke corruptie van deze zijde verhinderen door er een onverzoenlijk offen· 
sief tegen te voeren. In dit offensief kan de Pawlowse wetenschap een 
V'itale rol spe1en, door een werkelijk wetenschappelijke materialistische 
grondslag voor de psychologie en de psychotherapie te verschaffen en het 
vols1agen onwetenschappelijke en reactionnaire karakter van het freudia~ 
nisme en de psychoanalyse te helpen ontmask!eren. 

J. C. CLAYTON. 
(Political Affairs, April 1954) 
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zoiuist verschenen: 

MITREA 
COCOR 
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Mihail Sadoveanu 
224 biz. geh. linnen band met fraai stofomslag 

f 4.90 
overal in de boekhandel verkrijgbaar 

In deze Roemeense roman wordt het 
Ieven van de ongelukkige wees Mi
trea Cocor beschreven, die op jeug
dige leeftijd aan een bojaar wordt 
verkocht. Langzaam wordt Mitrea 
zich bewust van de wereld, waarin 
hij leeft. Als Duitsland in zijn oorlog 
tegen de Sowjet-Unie ook Roemenie 
meesleept, komt hij aan het front te
recht en wordt gevangen gemaakt. 
Samen met het Rode Leger keert hij 
als bevrijder naar zijn land terug. 

Een groot, menselijk en boeiend 
boek! 
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9de JAARGANG (Nieuwe reeks} No. 10 OCTOBER 1954 

Politiela 
en·Cultuur 

Maandblad gewijd aan de theorie en practijk van het marxisme-leninisme 
onder leiding van het Partijbestuur der C.P.N. 

MaanJe/ijkse notifies 

DE VBEDE IS OP MARS 

De vrede is op mars. Niet langzaam meer, maar de pas is er in 
gezet. Dit versnelde tempo spruit voort uit de kracht van devol
keren die hun vredesverlangen steeds sterker en machtiger tot 
uitdrukking brengen. Bij de botsing der krachten, bleken de 
vredeBkrachten onoverwinnelijk, zij legden hun wil op aan de 
oorlogskrachten. Dat was in Berlijn, dat was in Geneve, dat was 
in de Nationale Vergadering in Parijs, waar de E.D.G. werd 
afgewezen. 

Bij die botsingen bleek niet aileen de kracht van het vredes
kamp, maar ook haar eenheid. 

In Berlijn, in Geneve bleken de vredeskrachten een geheel te 
vormen, terwijl de krachten van de oorlog niet in staat bleken 
hun eenheid te bewaren. Het oorlogsblok vertoonde scheuren, 
splitsing tussen Amerika, Engeland en Frankrijk. 

W aarom? De eenheid van het vredeskamp werd bewaard om
dat de volkeren, die een vredespolitiek voorstaan, geen tegen
strijdige belangen hebben, de belangen der volkeren zijn gelijk 
gericht. De kapitalisten daarentegen hebben wei tegenstrijdige
belangen, daardoor vielen zij op beslissende momenten uiteen. 

Deze gang van zaken toont nog eens overduidelijk de supe
rioriteit van de vredespolitiek aan. 

Van de nederlagen, die het oorlogskamp te incasseren kreeg, is 
de laatste- de verwerping van de E.D.G. door het Franse parle
ment - wel de slag die met de grootste kracht is aangekomen. 

De verwerping van de E.D.G. bracht de veranderingen die de 
laatste jaren in de wereld hebben plaats gevonden tot uitdruk
king, maar tegelijkertijd wordt deze overwinning van de vrede 
een actieve factor die nieuwe veranderingen zal veroorzaken. 

Wij zien' dat aan de grote verwarring die er is ontstaan bij de 
staten van het zgn. westelijke kamp. De wedloop naar ,de oplos-
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sing" voor Europa was er niet aileen op gericht om een nieuwe 
vorm te vinden voor de Duitse herbewapening, maar tev'ens om 
elkaar (Engeland-Amerika) uit leidinggevende posities te ver
dringen of minstens die Ieiding aan te tasten. Die wedloop om de 
Ieiding vond een symbolische uitdrukking in het achter elkaar 
aan reizen van de Engelse minister Eden, en de Amerikanen 
Murphy en Foster Dulles. Vastgesteld kan worden dat de ver
werping vap de E.D.G. alle tegenstellingen die tussen de kapita
listische mogendheden reeds lang sluimerden openlijker en ster
ker te voorschijn heeft geroepen. 

De propagandisten in ons land van de Amerikaanse oorlogs
politiek proberen ons er dagelijks van te overtuigen dat het ,wes
telijke kamp" van nature solidair is, omdat het bestaat uit ,demo
cratische" staten die allemaal gelijkelijk bedreigd worden door 
de agressie uit het Oosten. De werkelijkheid is echter dat de 
diverse kapitalistische staten hun politiek uiteindelijk niet door 
hun zogenaamde verdediging tegen de ,bedreiging" uit het Oos
ten Iaten bepalen, maar door hun kapitalistische belangen die 
tegengesteld zijn aan de belangen van de kapitalisten uit andere 
Ianden. Dat betekent dan ook een erkenning door de kapitalis
ten en hun regeringen dat de politiek van de Sowjet-Unie geen 
agressieve politiek is en dat ze daarmee rekening houden. 

Het anti-communisme is anti-nati~naal. 

Het is de erkenning dat het niet de Sowjet-Unie is, die er naar 
streeft andere Ianden aan zich te onderwerpen, maar dat bet 
gevaar dreigt van de zijde van Amerika. 

Want het is Amerika dat streeft naar de wereldheerschappij. 
Een heerschappij niet aileen over de socialistische en democra
tische gebieden in de wereld, maar tevens een beerschappij over 
die gebieden, die tot de kapitalistiscbe wereld behoren. 

De werkelijkheid is dat deze gebieden in de eerste plaats bet 
object zijn, waarop dit streven zich richt. Is daar niet de Mar
shalhulp, die een worgende greep uitoefent op de Ianden die deze 
bulp hebben aangenomen? Is daar niet de bezetting van Duits
land voor vijftig jaar vastgelegd en omschreven in het General
Vertrag? Is daar niet de infiltratie met Amerikaanse bedrijven, 
in Nederland b.v. een zestigtal? Is daar niet bet Atlantisch Pact, 
waarmee Amerika de buitenlandse politiek van de andere staten 
tracht te bepalen? Zijn daar niet de schadelijke bepalingen, dat 
de diverse kapitalistiscbe Ianden een reeks van goederen niet aan 
de Sowjet-Unie of andere democratische staten in Europa en 
Azie mogen leveren? Hebben deze bepalingen niet een schade
lijke invloed uitgeoefend op bet economiscbe Ieven van die kapi
talistische staten? Ja, want thans is er een voortdurende cam
pagne om die bepalingen op te beffen, een campagne die reeds 
gedeeltelijk succes beeft gehad. De bedoeling van die Ameri
kaanse bepalingen was tweeledig. Ze was er op gericht de econo
mische ontwikkeling van de socialistiscbe en democratiscbe sta-

498 



r ten te belemmeren en tevens om de ·economie van de kapitalis
tische staten verder aan de Amerikaanse ondergeschikt te rna
ken. Het eerste is mislukt, het tweede tot sc.hade van de andere 
volkeren ten dele gelukt. 

De tegenstellingen in het kapitalistische kamp zijn dan ook 
niet toevallig of tijdelijk. Ze spruiten voort uit het stelsel, ze 
worden veroorzaakt door de Amerikaanse poli tiek. Hoe scherper 
die oorlogspolitiek wordt, hoe scherper en duidelijker de tegen
stellingen aan de dag zullen treden. Dit leidt dan tevens tot de 
conclusie dat het anti-communisme geen voldoende krachtige 
,ideologische" basis is voor het behoud van de eensgezindheid in 
het oorlogskamp. 

Integendeel, want de anti-communistische hetze, die thans 
onder leiding en inspiratie van de Amerikaanse propagandadien
sten wordt gevoerd, richt zich niet aileen tegen de Sowjet-Unie, 
de volksdemocratische landen en de communistische partijen in 
de kapitalistische landen, maar ze dient er tevens toe de volkeren 
te bewegen hun nationale belangen op te geven en de onderwer
werping van Amerika te aanvaarden. Tegelijkertijd moet deze 
dienen om de democratische en nationale krachten in die landen 
monddood te maken, zeals fellow-travellers (meelopers) van het 
communisme te doodverven, en de democratische wettelijke 
rechten aan te tasten en uit te schakelen. 

De anti-communistische hetzcampagne staat in dienst van de 
Amerikaanse milliardairs ter motivering van hun politiek van 
streven naar de wereldheerschappij, een politiek die zijn prac
tische uitdrukking vindt in de politiek van oorlogsvoorbereiding 
en het voortdurend pogen tot een verscherping van de zich ont
spannende internationale politieke situatie te komen. Ret anti
communisme is anti-nationaal. Ret afwijzen van deze anti-com
munistische hetzcampagne is een nationaal belang, dat de vrede 
en de democratie dient. 

Tegenstellingen Amerika-En:geland. 

Wat is de achtergrond van de•huidige tegenstellingen tussen de 
Engelse en Amerikaanse regeringen? Er is vanzelfsprekend geen 
sprake van dat Churchill beter is dan Eisenhower. Beiden zijn 
verwoede ariti-communisten, beiden zijn de vertegenwoordigers 
van groot-kapitalisten. Maar Eisenhower is de man van het Ame
rikaanse groot-kapitaal en Churchill is de man van het Engelse 
groot-kapitaal. Dat wil zeggen hun politiek•gaat uit van belangen 
van hen, die zij dienen of waartoe zij behoren. 

De Engelse grootkapitalisten hebben de laatste jaren krachtige 
pogingen in het werk gesteld om hun posities te versterken en 
ze zijn hierin geslaagd. Zij zijn hier in geslaagd door zich van de 
Amerikaanse orientatie los te maken en zich meer te orienteren 
op en te verbinden met de niet-dollargebieden. Ret waren ook de 
Engelsen die nieuwe verbindingen legden met de markten van 
Oost-Europa en het democratische Azie, China. Met als politiek 
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gevolg dat zij China erkenden en er diplomatieke verbindingen 
mee aanknoopten, in tegenstelling. tot de Amerikanen, die China 
a]s een witte vlek op de landkaart beschouwen. Meer en meer 
wordt deze ,Engelse koers" nagevolgd door andere Europese 
staten, in het bijzonder Frankrijk wil die weg gaan. Het Franse 
economische Ieven ondervindt dagelijks de slechte uitwerking 
van de Amerikaanse economische politiek. Als de grijze afgevaar
digde Herriot een klemmend beroep doet op de regering en het 
parlement om de E.D.G. af te wijzen, spreekt hij zich tevens uit 
voor een samengaan van Europa, maar dan ook een Europa waar 
plaats is voor de Sowjet-Unie. Deze uitspraak geeft niet aileen de 
wens weer om de vrede te bewaren, maar tevens de wens om 
betere verhoudingen. tussen Frankrijk en de Sowjet-Unie te 
scheppen met het doel ook een betere economische samenwer
king tot stand te brengen. Hiermede werd een begin gemaakt 
toen in 1953 het eerste handelsverdrag sinds de oorlog tussen 
Frankrijk en de Sowjet-Unie werd afgesloten. 

Het streven van de Engelse bourgeoisie beperkt zich niet 
aileen tot het losser maken van de economische betrekkingen 
met Amerika, maar uit zich tevens op politiek gebied. 

Engeland is na Amerika het sterkste politieke en economische 
land in de kapitalistische wereld. Het wil zich uit die tweede
rangs positie bevrijden en een minstens even grate rol spelen als 
Amerika. Dit is geen nieuw denkbeeld, maar reeds in de oorlog 
en vlak daarna openlijk door de Engelse leidinggevende kringen 
uitgesproken .. 

Het kapitalistische Engeland zag een tijdlang de mogelijkheid 
om de leiding•over de geru'ineerde staten van Europa op zich te 
nemen en dan een blok te vormen dat tussen Amerika en de Sow
jet-Unie zou staan en dater op politiek en economisch gebied ge
lijkwaardig aan zou zijn. Het voorstel van Churchill aan Frank
rijk in 1940 om tot een versmelting van het Franse en Engelse 
imperialisme te komen, de opzienbarende rede van generaal 
Smuts op 2 December 1943, over de verdeling van de wereld na 
de oorlog in drie blokken ( een Amerikaans, een Engels, en, zoals 
hij het uitdrukte, een Sowjet-blok), de in 1945 gevoerde cam
pagne door de Engelse pers, in het bijzonder de Economist, de 
spreekbuis van de Londense City, voor een westelijk blok, 'een 
as Birmingham-Essen, waren de uitdrukking van het streven van 
de Engelse kapitalisten. 

,West-Europa," schreef de Observer op 25 Februari 1945, ter 
motivering van een westelijk blok onder Engelse Ieiding, ,vormt 
een verdedigingseenheid, die een aanval slechts dan met goed 
gevolg kan afslaan, wanneer deze landen een gemeenschappelijk 
en gelijkvormig militair apparaat opbouwen. 

Daar Groot-Brittannie op het ogenblik in belangrijkheid en 
getalsterkte niet met de Verenigde Staten en Rusland kan con
curreren, loopt het gevaar, in het concert van de mogendheden 
slechts een ondergeschikt~ plaats in te nemen; dit zou geheel 
anders worden, als Engeland Frankrijk en andere westelijke sta-
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ten onder zijn leiding aaneen zou kunnen sluiten, die hierdoor 
een weg zouden vinden altijd hun verenigde stem in de weeg~ 
schaal te werpen." 

Deze lijn werd nog eens geconcretiseerd door de Engelse con~ 
servatieve afgevaardigde Robert Boothly, die een plan tot aan~ 
eensluiting van de industrieen van West-Duitsland, Belgie, 
Noord- en Oost-Frankrijk en Engeland in een ,pool" voorstelde. 
De Amerikanen zagen in dit Engelse spel een gevaar voor hun 
belangen en maakten aan deze ,Engelse ziekte" een radicaal 
einde. 

Zij maakten gebruik van de geweldige economische moeilijk~ 
heden, waar Engeland door de oorlog in was geraakt en verschaf~ 
ten de Engelsen midden 1946 op zeer zware condities een lening. 
Een reeks van voorwaarden hierbij maakten de Engelsen afhan~ 
kelijk van de Amerikanen, maar het voornaamste was dat deze 
lening een einde maakte aan de plannen van een westelijk blok 
onder Engelse leiding. 

De Amerikanen dwongen de Engelsen tot afwijzing van een 
driemogendhedenconferentie over het Roergebied, die door de 
Sowjet-Unie was voorgesteld. De lening had Engeland met han~ 
den en voeten gebonden, want behalve het feit dat de Ameri~ 
kanen hen dwongen het voorstel van de Sowjet-Unie af te wij~ 
zen, moesten zij tevens toestemmen in een versmelting van hun 
bezettingszone met de Amerikaanse bezettingszone in West~ 
Duitsland. Op 6 Dec. 1946 ontstond de zgn. Bi-zone die de Ameri~ 

.kanen de weg naar het Roergebied opende. 
Vanaf dat moment was het de Engelsen niet mogelijk hun plan 

door te zetten. Integendeel, het oorspronkelijk door Churchill 
gelanceerde plan voor een verenigd Europa werd door de Ameri~ 
kanen overgenomen, zoals vanzelf spreekt nu niet onder Engelse 
maar onder Amerikaanse leiding. De geschiedenis veroorloofde 
zich een grap en het oorspronkelijke Engelse plan werd een plan 
dat gericht was tegen Engeland. 

Thans echter zien we dat de Engelse regering zich weer sterk 
genoeg voelt om opnieuw een paging te doen zich uit de greep 
van de Amerikanen te bevrijden en dat ze daarbij weer op oude 
concepties terugvalt. Zeker is het dat de komende tijd nog vele 
botsingen tussen de Engelsen en de Amerikanen te zien zal 
geven. ~: 

Duitse volk voor vrede en Duitse eenheid. 

De Amerikanen brengen hierbij hun Duitse troefkaart 
Adenauer in het spel. Adenauer en zijn groep zijn vanuit Arne~ 
rikaans oogpunt het voornaamste en betrouwbaarste steunpunt 
in Europa voor de Amerikaanse politiek. · 
· Het is daarbij een tegen elkaar uitspelen van twee concur~ 

rerende krachten. De concurrentie tussen Engeland en Duitsland 
neemt steeds scherpere vormen aan. Sinds 1951 heeft Duitsland 
zijn exportprijs met 9% verlaagd, tegenover Engeland met 5 %. 
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In de voornaamste exportsector van Engeland, de export van 
machines, werktuigen en onderdelen wordt Engeland zwaar be
dreigd. Het aandeel van Duitsland in de totale export van de 
westelijke Ianden bedroeg in 1950 8 %, maar was in 1953 gestegen 
tot 17 %. . 

Het is duidelijk hoe gr'oot de moeilijkheden zijn voor hen, die 
de eenheid van Europa - wat voor kapitalistische eenheid dat 
oak zou moeten zijn - nastreven. Hoe hardnekkiger de Ame
rikanen de politiek van de eenheid van Europa nastreven, des te 
meer nemen de tegenstellingen toe en verdwijnt de eenheid. Dit 
is een begrijpelijke ontwikkeling, omdat het logisch is dat een 
samengaan van een aantal kapitalistische Ianden betekent - oak 
altijd moet betekenen ~ dat het sterkste kapitalistische land de 
andere aan zich ondergeschikt maakt. 

Maar de Amerikanen stuiten niet aileen op algemene moeilijk
heden. Na de nederlaag die de volkeren, in het bijzonder het 
Franse volk, hun oorlogspolitiek hebben toegebracht door de 
verwerping van de E.D.G. heeft oak het Duitse volk Iaten zien 
dat het van de Amerikaanse politiek niet gediend is. De eerste 
keer was dat bij de massale stakingen voor loonsverhoging die, 
en dat kan geen Amerikaanse krant de wereld uithelpen, een 
politiek karakter hadden. Het te lage loon komt voort uit de poli
tiek van oorlogsvoorbereiding die door de Adenauer-regering in 
opdracht van de Amerikanen wordt gevoerd. Het beste bewijs 
daarvoor is de bedreiging van de Amerikaanse Hoge Commis
saris om van zijn rechten, vastgelegd in het bezettingsstatuut, 
gebruik te maken en op te treden tegen de arbeiders in over
heidsdienst. 

Het tweede bewijs voor het verlangen naar vrede en democra
tie, naar het loslaten van de Amerikaanse politiek door de Duitse 
regering vinden we in de verkiezingen van Sleeswijk-Holstein. 
Men poogt die uitslag thans te bagatelliserean, door te verklaren 
dat het slechts plaatselijke verkiezingen waren. Maar het was 
Adenauer zelf die aan de 'vooravond van de verkiezingen in een 
interview met het blad Kieler N achrichten verklaarde dat de ver
kiezingen een graadmeter van de openbare mening zouden zijn 
voor zijn politiek. 

Hij verklaarde letterlijk: ,Ongetwijfeld zal de wereld aan
dachtig volgen, hoe aan deze mening Zondag uitdrukking zal 
worden gegeven." 

Inderdaad hebben de kiezers van Sleeswijk-Holstein op on
dubbelzinnige wijze aan de wereld getoond hoe het Duitse volk 
denkt over de politiek van Adenauer en de Amerikanen. 

Opmerkelijk is ook het grate aantal nieuwe stemmen dat de 
K.P.D. ondanks vervolging en terreur wist te verkrijgen. Ruim 
8000 stemmen meer dan vorig jaar, ondanks een geringere deel
name der kiezers. Hoe deze verkiezingsuitslag oak begrepen is 
als een nederlaag voor de Amerikaanse oorlogspolitiek blijkt uit 
de reacties der Amerikaanse bladen, die opmerkelijk veel be
langstelling voor deze ,kleine" verkiezingen hebben getoond. De 
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New-York Times kwalificeerde de uitslag als een ,oorvijg voor 
de Verenigde Staten en voor Bondskanselier Adenauer". Hier
mee gaf het blad onomwonden toe dat de belangen van de heer
sende kringen in Amerika volkomen overeenstemmen met die 
van Adenauer. 

Al deze stukken strijd van het Franse volk, het Duitse volk 
en de andere Europese volken zijn onderdelen van de algemene 
strijd voor vrede en democratie in Europa. De volken wijzen de 
Duitse herbewapening, in welke vorm ook, af. 

Al deze stukken strijd lopen parallel, maar ze worden thans 
tot een groot positief geheel door een gemeenschappelijk positief 
doel, het streven naar een systeem van collectieve veiligheid in 
Europa. Daar ligt de oplossing van aile vragen waarvoor de 
Europese volken zich gesteld z~en. Een systeem van collectieve 
veiligheid brengt de oplossing v:oor aile brandende kwesties, het 
bant de oorlog uit, het verschaft de mogelijkheid tot een demo
cratische ontw~keling in Duitsland, waardoor de haard van 
agressie die in 1870, in 1914 en in 1940 tot oorlog leidde, wordt 
opgeheven. , i i. '~ 

Dat is een schitterend perspectief voor de volken in Europa, 
dat inspireert tot een massale en tot nu toe ongekende beweging. 

De regering van de Sowjet-Unie verdient de dank der Europese 
volken voor haar initiatief, dat de weg wijst naar een lichtende 
toekomst. -

Aziatische volkeren tegen oorlogspolitiek. 

Het zijn echter niet aileen de Europese volken, die met aile 
kracht de Amerikaanse overheersings- en oorlogspolitiek in de 
weg treden. Ook in Azie leiden de Amerikanen zware neder
lagen. Hun militaire en politieke nederlagen in Korea, de mis
lukking van de Amerikanen om de oorlog in Vietnam verder te 
ontwikkelen tot een oorlog met China, het enorme succes van 
China bij zijn binnenlandse opbouw, maar eveneens in de inter
nationale politieke arena, zoals in Geneve, dit alles heeft de 
toestand de laatste tijd aanzienlijk veranderd ten gunste van 
het kamp van de vrede. 

De betekenis van het bestaan van de Chinese Volksrepubliek 
oefent ook zijn invloed uit op de regeringen van India, Indonesie 
en Birma, die nog met vele draden aan bepaalde imperialistische 
mach ten zijn verbonden. Door het bestaan van ·de Volksrepu
bliek China kan echter ook een regering zoals die van Nehroe in 
India, ondanks haar nauwe verbinding met het Engelse im
perialisme, een enigszins zelfstandige rol spelen. Enerzijds staan 
deze regeringen onder grote druk van de volksmassa's, die een 
grote sympathie voor de Sowjet-Unie en China hebben en vol 
belangstelling de ontwikkeling daarvan gadeslaan, zodat die 
regeringen zoals de Indische, de Indonesische of Birmese geen 
openlijk conflict met de Chinese Volksrepubliek kunnen riskeren 
zonder hun bestaan op het spel te zetten. Anderzijds is zo'n po-
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litiek ook in het belang van een aantal Europese staten, vooral 
Engeland, in hun strijd tegen andere imperialistische machten, 
in het bijzonder Amerika. 

Onder invloed van deze omstandigheden beginnen zich nieuwe 
statengroeperingen in AzH~ te vormen, zoals de groep van de 
,Colombo-staten" (India, Birma, Pakistan, Ceylon en Indbnesie) 
die ~ich los beginnen te maken van de Amerikaanse politiek en 
zich ertegen beginnen te verzetten. Zij slaan de weg m van het 
vreedzaam naast elkaar bestaan van landen met verschillende 
economische systemen. 

Deze ontwikkeling vond zijn uitdrukking in de uitnodigingen 
die India en Birma aan de Chinese minister van Buitenlandse 
Zaken Tsjoe En-lai stuurden en die aanleiding waren tot een 
vriendschapsbezoek, en eveneens in de verklaring van de Co
lombo-staten dat de erkenning van China in de U.N.O. nood
zakelijk is. 

Deze politiek leidde er ook toe dat India en Indonesie, de 
belangrijkste staten in Zuid-Oost-Azie, niet aanwezig waren in 
Manilla, waar de Amerikanen onder leiding van Foster Dulles 
het Zuid-Oost-Azie pact oprichtten. Wat een pact moest worden 
ter realisering van de Amerikaanse Aziaten-tegen-Aziaten-poli
tiek, werd een pact zonder Aziaten. 

Tegen de politiek der Amerikanen in hegint zich een beweging 
te ontwikkelen voor een systeem voor collectieve veiligheid in 
Azie. Dit is een bijzonder waardevolle bijdrage in de strijd voor 
de vrede en tegen het streven naar de wereldheerschappij door 
Am erika. 

Nederlaag voor regering-Drees. 

De politieke ontwikkeling in de wereld is ook van invloed op 
de Nederlandse politieke verhoudingen. De politiek van de heer
sende kringen in ons land is een politiek die niet gericht is op 
de behartiging van de belangen van het Nederlandse volk maar 
een door dik en dun verdedigen van de Amerikaanse politiek. Dit 
roept grote gevaren op voor het Nederlandse volk, want het 
komt erop neer, dat men bewust het risico neemt dat Nederland 
tot slagveld wordt gemaakt in een toekomstige oorlog. 

Deze politiek brengt met zich mee dat niet aileen moet wor
den gerekend met toekomstige oorlogsgevaren, maar dat ons 
volk reeds thans allerlei schadelijke gevolgen ondervindt van 
deze oorlogspolitiek. Een laag levenspeil veroorzaakt door hoge 
bewapeningskosten, politieke ontrechting door overboord zetten 
van de democratie, als zijnde hinderlijk voor de oorlogsvoor
bereiding, culturele ondermijning, ja vergiftiging van de jeugd 
om haar geestelijk geschikt te maken voor de oor log, en nu ten 
slotte nog een directe militaire bezetting. 

Maar de mislukking van de Amerikaanse politiek internatio
naal, haar nederlagen in Azie en Europa zijn ook op het hoofd 
van de Nederlandse regeerders terechtgekomen. Zij begrepen het 
en spanden zich tevergeefs in om het getij te doen keren. Luns in 
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Geneve met .een ophitsende rede, Beijen in Brussel en in de 
dagen voor en na Brussel. Hij was de actiefste Europese ver
tegenwoordiger die de voorstellen van Mendes-France afwees, 
hij maakte een spoedreis (tegenwoordig een normaal verschijn
sel voor diplomaten) naar president Coty om hem te bewegen 
alles in bet werk te stellen om de E.D.G. te redden. 

De ,tandem" van Buitenlandse Zaken deed dit niet alleen om 
de Amerikaanse politiek te redden, maar ook ·om bet kabinet
Drees te redden, dat zich met huid en haar aan deze oorlogspoli
tiek had overgegeven. De regering-Drees had alles op de E.D.G.
kaart gezet. De verwerping van de E.D.G. betekent tegelijkertijd 
een grote nederlaag voor de regering-Drees. 

De tegenstellingen die zich na de verwerping van de E.D.G. · 
internationaal openbaarden kwamen ook in de N ederlandse po
litieke verhoudingen aan bet licht. Romme en zijn aanhangers 
prediken het onbeperkte samengaan met Amerika en ze vinden 
steun bij Het Parool, maar andere stemmen gaan op voor een 
leiderschap van Engeland in Europa. 

De vijanden van de vrede zijn verdeeld, zij zijn in verwarring 
doordat hun moeilijkheden, veroorzaakt door de weerstand van 
het volk, zo groot zijn. Verwarring bij de vijanden van de vrede, 
maar geen verwarring bij de strijders voor de vrede. Zij weten 
dat het weer oprichten van de Wehrmacht een levensgevaar voor 
de volken betekent en daarom onduldbaar is. Zij zien in de 
strijd voor een systeem van collectieve veiligheid in Europa, 
een levensbelang voor Nederland. Zij weten dat de krachten 
van de vrede ook in ons land toenemen. Zij weten dat een der 
voornaamste bezwaren van de regering tegen de voorstellen 
van Mendes-France was dat bij bet aanvaarden van die voor
stellen een nieuwe parlementaire behandeling noodzakelijk werd. 
De regering durfde deze behandeling in de Kamer niet aan om
dat dan zou blijken dat de tegenstand tegen haar politiek aan
zienlijk is gegroeid. 

Ret is ook om die reden dat de Amerikaanse regering troepen 
legert in Nederland, teneinde de druk op het volk te vergroten. 

Maar het is ook om die reden, dat bet gehele Nederlandse volk 
met inzet van al zijn krachten zich moet verzetten tegen deze 
Amerikaanse bezetting. Strijden tegen de Amerikaanse bezetting 
is strijden voor het leven, tegen het doodsgevaar meegebracht 
door een toekomstige atoomoorlog. Strijden tegen een Ameri
kaanse bezetting is strijden voor de vrijheid van ons land en ons 
'volk om zelfstandig over zijn lot te beslissen. Strijden tegen de 
Amerikaanse bezetting is strij den voor de vrede. Ret volk van 
Nederland zal dit begrijpen ondanks bet doodzwijgen door de 
Nederlandse pers. De eerste tekenen van strijd zijn al te be
speuren; Amsterdamse vredesstrijders kalkten op de Amster
damse muren hun leuze tegen de Amerikanen. 

Alles voor de eenheid. 
Ons v:olk toont zijn strijdvaardigheid zowel in de strijd voor de 
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vrede als in de strijd voor zijn directe levensbelangen. 
Een massaal om zich heengrijpende beweging voor loonsver

hoging gaat de laatste weken door ons land. De oorzaken hiervan 
liggen niet uitsluitend in het te lage loon; de snelle ontwikke
ling is ook te danken aan de internationale ontspanning. 

De propaganda van je moet ,offers" brengen voor je vrijheid 
gaat niet meer of nog maar zeer slecht op als dagelijks wordt be
wezen dat het niet de Sowjet-Unie is die oorlog wil, maar 
Amerika. 

De Sowjet-Unie bewees in Berlijn en Geneve, en thans met 
haar voorstel voor een pact van collectieve veiligheid in Europa, 
dat zij de vrede wil. De werkers voelden ook een vermindering 
van de druk, ze wisten de autoriteit van de leidende kringen in 
Nederland aangetast. Zij voelden dat hun klassevijand in moei
lijkheden zat en zij stelden hun rechtvaardige eisen. 

De beweging vertoonde een sinds jaren niet meer gekende 
kracht en leidde dan ook tot een voorstel van de Stichting van 
de Arbeid om een loonsverhoging van 6% te geven. De heren 
werkten met een nog niet eerder vertoonde snelheid. 

In de strijd kwamen enige nieuwe aspecten naar voren, die 
Iaten zien dat er zich in de strijd voor de eenheid van de arbei
dersklasse nieuwe perspectieven openen. Was bij vorige stakings
acties en bewegingen de eenheid nog aileen aan de basis merk
baar, in deze stakingsbeweging deed zich het feit voor dat enige 
besturen van N.V.V.-afdelingen zich met de staking solidariseer
den. 

Dit is een zaak van het grootste belang, die nieuwe impulsen 
zal geven aan de strijd voor de eenheid tussen E.V.C.'ers en 
N.V.V.'ers, tussen communisten en sociaal-democraten. 

Deze, zich ontwikkelende eenheid vond plaats in de ·actie en 
toont ons nogmaals aan dat de strijd voor de eenheid geen zaak 
is van propaganda voor de eenheid, maar van daadwerkelijke 
strijd voor de dagelijkse belangen. De strijdvaardige houding van 
deze N.V.V .... besturen brengt echter nog iets aan het Iicht, en wel 
het feit dat de politieke ontwikkeling thans een punt heeft be
reikt, dat de oorlogspolitiek, zoals die wordt voorgestaan door 
de P.v.d.A.-leiding en N.V.V.-leiding, in lijnrechte, zichtbare en 
voelbare tegenstelling staat tot de dagelijkse belangen der wer
kers. Deze tegenstelling valt niet meer te verdoezelen. Een grote 
bijdrage om dit punt te bereiken is de onvermoeibare strijd voor 
de vrede geweest en de overwinningen daarvan. 

Deze feiten moeten ons inspireren tot een verdubbeling van 
onze inspanningen om de eenheid van actie tot stand te brengen, . 
tot een onvermoeide en taai volgehouden campagne om stap voor 
stap, met een onverzettelijke wil, de invloed van de rechtse !ei
ders der sociaal-democratie uit de arbeidersbeweging terug te 
dringen. Dat betekent: elke manoeuvre van de tegenstander 
met een tegenslag beantwoorden, het betekent: de weg naar het 
hart van onze sociaaJ ... democratische vriend of collega te vinden. 
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Nationale aspect van loonstrijd. 

Het vraagstuk van de lonen heeft ook nog andere aspecten. In 
de periode waarin we verkeren, namelijk de periode van het 
impei-ialisme, waarin een grote kapitalistische mogendheid, 
Amerika, poogt de andere kapitalistische Ianden politiek, en 
economisch aan zich te onderwerpen, heeft de strijd van de ar
beidersklasse voor verhoging van het levenspeil ook een natio
naal aspect. 

De verhoging ¥an het levenspeil is van nationaal belang. 
De Nederlandse economie wordt be'invloed door de Ameri

kaanse politiek. De Amerikanen hebben er belang bij het levens
peil in Nederland laag te houden. Het geeft hun de gelegenheid 
hier hun fabrieken te stichten om daarmee een voordelige export
positie op de Europese 'markt in te nemen. Het lage levenspeil 
is ook het gevolg van de door Amerika bevolen bewapenings
politiek, die de Amerikaanse wapenindustrie aan recordwinsten 
helpt ten koste van het levenspeil .van het Nederlandse volk. 
Strijden voor verhoging van het levenspeil betekent strijden 
tegen bewapening, tegen de Amerikaanse oorlogspolitiek, tegen 
de Amerikaanse overheersing. 

De beweging voor loonsverhoging vindt niet aileen zijn moti
vering in de rechtvaardigheid van de eisen der werkers, die 
recht hebben op een behoorlijk loon voor hun arbeid, ze vindt 
tevens haar motivering in het feit dat verhoging van het levens
peil v:an het gehele volk een versterking van de nationale eco
nomie betekent. W at is immers het geval? Alles wordt er door 
de regering en de grote monopolies op gezet om de export te 
vergroten; Daarvoor is nodig, zegt men, dat we kunnen con
curreren, en daarom mogen de lonen niet te hoog zijn. Wat voor 
gevolgen heeft dat? Het gevolg is, dat de binnenlandse markt 
inschrompelt en dat Nederland uitsluitend en aileen afhankelijk 
is van zijn export met aile gevaren van dien. Het brengt de 
Nederlandse industrie in een zeer kwetsbare positie, want de 
economische crisis in het buitenland zal direct hier doorwerken. 
Een industrie, die .tevens zou steunen op een gezonde binnen
landse markt, zou minder kwetsbaar zijn en een steuntje in de 
rug hebben. Men zal zeggen dat het een in tegenspraak is met 
het ander. Dat het omnogelijk is aile k~acht op de export, als een 
noodzakelijke zaak, te leggen en tegelijk de binnenlandse markt 
te versterken. 

Maar dat is niet waar. Juist een verbetering van het levens
peil van de Nederlandse bevolking in zijn breedste schakeringen 
brengt met zich mede dat de kwaliteit van het werk en tevens 
de productiviteit omhoog zullen gaan. Het zal een gezonde basis 
verlenen aan de strijd om de buitenlandse handel te verhogen. 

Daarom is de strijd voor loonsverhoging van de arbeiders een 
strijd die in het belang is van ons land en zijn volk. De arbei
dersklasse strijdt daamnee niet aileen voor zichzelf en tegen 
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aile andere groepen of klassen in hetland, maar ze strijdt tegen 
de politiek van de grote monopolies, een politiek die wordt door
gevoerd door de regering-Drees, ze strijdt tegen de Amerikaan
se overheersing en voor de belangen van andere klassen en 
groeperingen. 

De belangen van de arbeidersklasse vailen samen met de be
langen van de natie. De arbeidersklasse is de centrale kracht van 
de nationale beweging. Daa.rom neemt met de grote strijdvaar
digheid van de arbeiders voor hogere lonen, tevens de strijd voor 
nationale zelfstandigheid en vrede in kracht toe. 

Romme hoofdvijand. 

Het is de historische taak van de Communistische Partij om 
ailes te doen wat het tot stand komen van het nationaal een
heidsfront bevordert. Wij moeten daarvoor aile radicalistische 
en sectarische opvattingen in eigen rijen uitbannen, we moeten 
de moed hebben nieuwe wegen in te slaan. Wij moeten deze 
wegen zoeken op basis van het beginselprogram, met verwer
king van de ervaringen en de nieuwe omstandigheden van de 
afgelopen twee j aar. 

Wij moeten een nationale beweging tot stand brengen die ons 
land weer zijn politieke vrijheid van handelen zal hergeven en 
die de Nederlandse economie loswrikt uit de worgende greep 
van Amerika en haar orienteert op al die buitenlandse markten 
in de gehele wereld, ongeacht hun politiek of economisch 
systeem, waar we op basis van wederzijds voordeel zaken mee 
kunnen doen. 

Deze nationale beweging moet aile daarvoor in aanmerking 
komende krachten omvatten, dat zijn de boeren, groat of klein, 
dat is de middenstand en de middengroepen, dat is het nationale 
deel van de bourgeoisie. De strijd moet daarbij geconcentreerd 
zijn op de hoofdvijand. De hoofdvijand in ons land is Romme, als 
voornaamste Am:erikaans steunpunt. Het is daarbij opmerkelijk 
hoe de Amerikaanse politiek van E.D.G. en Europese eenheid 
zijn voornaamste voorvechters vindt in de rijen van de rooms
katholieken. Adenauer in West-Duitsland, tot voor zijn overlijden 
De Gasperi in Italie, Schumann in Frankrijk, Franco in Spanje, 
.Romme in Nederland. 

De belangen van Washington en Romme gaan hand in hand. 
De economische, de geestelijke en de organisatorische belangen 

van het Vaticaan zijn het best gediend door de politiek van 
Amerika. Een goed voorbeeld geeft het hier reeds eerder be
sproken Sleeswijk-Holstein. Dit land is voor 90% protestant, 
maar de rooms-katholieke minister-president, aanhanger van 
Adenauer, heeft in zijn arnbtsperioqe het eerste rooms-katholieke 
klooster Iaten bouwen, benevens 90 roomse kerken. Men ziet het 
aan dit voorbeeld: het door Amerika gedroomde verenigde Euro
pa zou een rooms-katholiek Europa moeten zijn. 

In dat Iicht moet men ook de politiek van Romme bezien, een 
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politiek van onderwerping aan Amerika en een handvol daar
mee verbonden grate kapitalisten en een middeleeuws geestelijk 
kl.iinaat, waartegen onze voorouders reeds, en met succes, heb
ben gevochten. Tegen die achtergrond komt ook het mandement 
als een aanval op ons volk, scherper uit. ' 

Opvallend is het, dat van de hier genoemde rooms-katholieken 
de voornaamste de drie Duits-sprekende zijn, nl. Adenauer, de in 
Oostenrijk geboren De Gasperi en de- Elzasser Schumann. Is 
hier de oude Duitse wens van terugkeer naar het heilige roomse 
rijk van Karel de Vijfde actief werkzaam? De:z;e wensen komen 
echter op de vuilnisbelt van de geschiedenis terecht. We leven 
thans niet in de periode van Karel de Vijfde maar in de periode 
dat de volken hun lo.t steeds meer in eigen hand nemen. Ook 
het Nederlandse volk. Daarom zal de strijd tegen de Duitse her
bewapening met kracht worden voortgezet. Daarom zal de strijd 
voor een systeem van collectieve veiligheid in Europa ook hier 
een machtige ontplooiing vinden. De communisten zullen in het 
belang van het Nederlandse volk vooraan gaan in die strijd, zij 
spannen daarbij alle krachten in om het volk te mobiliseren 
tegen de Amerikaanse bezetting van ons land. Het voornaamste 
doel is en blijft een verandering tot stand te brengen in de bui
tenlandse politiek van Nederland en de vorming van een rege
ring zonder deelname van Romme-aanhangers. 

18 Sept. 1954 

HARRY VERHEY 
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·AMERIKAANSE BASES: 

. EEN BEDREIGING VAN DE 

EUROPESE VEILIGHEID 

De voornaamste hinderpaal voor de uitvoering van het Sowjet
plan voor een kollektief veiligheidsstelsel voor geheel Europa, 
dat voortdurend meer aanhang en steun krijgt over het hele 
vasteland is de Amerikaanse politiek van de verdeling van 
Europa in vijandige kampen. Washington is vastbesloten om de 
opperscheidsrechter van Europa te worden en om dit doel te 
bereiken heeft het een omvangrijk programma van politieke, 
ekonomische en militaire maatregelen opgesteld. Een van de be
langrijkste onderdelen is de organisatie in West- en Zuid
Europa van een uitgebreid net van Amerikaanse oorlogsbases. 

De Amerikaanse ,Infrastructuur" in Europa. 

Tegen deze politiek van het bouwen van militaire bases op 
vreemd grondgebied komt steeds meer verzet van het publiek 
en om dit te kalmeren heeft de Amerikaanse propaganda ge
tracht het populaire. denkbeeld van de kollektieve veiligheid te 
:misbruiken. Een aanwijzing hiervan is een artikel dat de minis
ter van Buitenlandse Zaken, Dulles, in de April-aflevering van 
Foreign Affairs heeft geschreven. Hij beweert dat het stelsel van 
oorlogsbases in de z.g. vrije wereld ,een onmisbaar onderdeel is 
van haar kollektieve veiligheid". . 

,Tegenwoordig zijn deze bases op het grondgebied van andere 
onafhankelijke landen," bevestigt Dulles, ,aileen maar de uiterlijke 
vorm van het kollektieve veiligheidsstelsel." 

Maar Dulles gebruikt die uitdrukking ,kollektieve veiligheid, 
op zijn manier; het is een verkeerde benaming voor het agres
sieve Atlantische Pact waardoor de Verenigde Staten Iucht- en 
zeebases krijgen in de NATO-landen. Een echt stelsel van kollek
tieve v~iligheid, zoals in het Sowjet-plan wordt voorgesteld, 
moet gebaseerd zijn op het beginsel van gelijkheid van alle staten 
die er lid van zijn. Het Atlantische systeem van Dulles daaren
tegen berust op het beginsel van de Amerikaanse suprematie 
over aile andere staten-leden. Erger nog, hun nationale belan
gen worden aan de ego'istische belangen van de Amerikaanse 
monopolies opgeofferd. 

Alleen door de druk, die de Verenigde Staten op de West
Europese regeringen hebben weten uit te oefenen, zijn zij er in 
geslaagd West-Europa met een dicht netwerk van bases en mili
taire installaties te overdekken, die nu met de ietwat geheim-
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zinnige naam ,infrastructuur" worden aangeduid. Het oorspron
kelijke plan was om het aantal van deze ,Atlantische" luchtbases 
in West-Europa tegen het eind van dit jaar op 160 te brengen. 
Maar het Pentagon wil dit doel voorbijstreven en volgens de 
Amerikaanse pers werd er kort geleden een aanvang gemaakt 
met de volgende plannen hoven en behalve het oorspronkelijke 
program: de bouw van vier lucht- en zeven marine-bases in 
Spanje; een uitbreiding van de bases in Noorwegen;nieuwe bases 
in Griekenland; vijf marine- en elf luchtbases in Turkije (die in 
de komende jaren klaar moeten zijn); het verbeteren van 19 
Britse luchtbases ten behoeve van Amerikaanse vliegtuigen, enz. 

Maar de ,infrastructuur" van Amerika in West-Europa is niet 
beperkt tot luchtbases en vliegvelden. Het program omvat het 
bouwen van magazijnen, kazernes, spoorwegen, petroleumleidin
gen,' verkeersmogelijkheden, wegen voor snelverkeer en nog veel 
meer. Het komt er op neer dat Frankrijk en West-Duitsland 
allebei in een reusachtig Amerikaans militair kamp veranderd 
worden, waar men de Amerikaanse vlag en de Amerikaanse uni
formen evenveel ziet als in Amerika zelf. Fred Simson, een Zwit
sers journalist, vertelt ons dat Amerikaanse militairen in Frank
rijk nu al ,een niet te onderschatten kolonie van buitenlanders 
vormen." In West-Duitsland zijn de Amerikanen bezig de lucht
bases en de oefenvelden, die oorspronkelijk door de Wehrmacht 
van Hitler aangelegd waren, weer in orde te maken. 

Achter al het schijnheilige gepraat over de z.g. defensieve aard 
van deze plannen en programma's staat het zeer duidelijke doel 
van het veranderen van West-Europa in een oefenterrein voor 
een aanval op de Sowjet-Unie en de landen van het demokra
tische kamp. En de Amerikaanse pers heeft het met zoveel woor- \ 
den gezegd in zijn kommentaar op de beruchte ,infrastructuur". 
Het WalL Street Journal heeft al eerder in dit jaar een artikel 
gepubliceerd met de titel: ,Amerikaanse ring van atoombom
nesten om Rusland heen nadert zijn voltooiing". Daarin stond dat 
de Amerikaanse bases bestemd waren om ,als strategische 
springplank te dienen voor Amerikaanse atoom-bombardements
vliegtuigen in het geval van een oorlog met Rusland". Hieruit 
blijkt dat de betekenis van de ,infrastructuur" een plan is om 
West-Europa in een Amerikaanse vastelandsbasis voor de aanval 
te veranderen. 

De Amerikaanse bases zijn broed:glaatsen voor de oorlog. Hun 
bestaan aileen al schept het gevaar van een oorlog voor de Ian
den op welker grondgebied ze gevestigd zijn. Het Europese land, 
dat roekeloos genoeg is om zijn grondgebied ter beschikking van 
het Pentagon te stellen, loopt een grote kans in een oorlog ge
wikkeld te worden wanneer en waar het Washington maar ge
legen komt. 

En dan is er nog dit: de aanwezigheid van Amerikaanse bases 
in West-Europa brengt ook het gevaar mee dat de Eur'opese na
ties in een atoomconflict betrokken worden met al de onmete
lijke rampen die dat zou meebrengen; massale vernietiging van 
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vreedzame bevolkingen, verwoesting van materiele en culturele 
waarden, die door de eeuwen heen geschapen zijn en van de 
hoofdsteden van Europa, die centra van de wereldbeschaving. De 
ernst van dit gevaar is zo klaarblijkelijk dat zelfs degenen, die de 
politiek van Amerikaanse bases in Europa ondersteunen, het niet 
kunnen tegenspreken. Dit is de mening van Liddell Hart, de 
Engelse schrijver over militaire aangelegenheden: ,Als de Ame
rikaanse !eiders atomen willen gaan rondsmijten, zouden de 
onzen verstandiger doen hen tegen te houden," want, zegt Liddell 
Hart, ,wie in een glazen huis woont, moet niet met stenen 
gooien". 

Dat geldt oak voor andere West-Europese landen. En dat ver
klaart waarom de Amerikaanse bases, die haarden van agressie 
en oorlog kunnen worden, zoveel onrust en wijdverbreide be
zorgdheid in elk deel van West-Europa verwekt hebben. 

Bases en spanningen in de wereld. 

Door de onafhankelijkheid van de West-Europese landen te 
bedreigen en afbreuk te doen aan hun souvereiniteit, zullen de 
Amerikaanse bases onvermijdelijk de spanning in de wereld ver
ergeren. Er is een overvloed van feitenmateriaal om aan te tonen 
dat deze bases in werkelijkheid ,een staat binnen een staat" zijn 
in West-Europa. Zij vallen niet onder de wetgeving van de be
trokken landen en brengen de aanwezigheid van Amerikaanse 
gewapende strijdkrachten mee, een stand van zaken die nu reeds, 
in vredestijd, de Verenigde Staten in staat stelt zich met de bin
nenlandse aangelegenheden van de West-Europose landen te 
bemoeien ellj feitelijk de macht van een bezettingsleger uit te 
oefenen. 

De Amerikaanse troepen in Europa zijn werkelijk een ste~n
pilaar voor de uiterst rechtse elementen en oorlogszuchtige mili
taristen. Een bewijs daarvan is de rol, die de Amerikaanse bezet
tingsmacht in West-Duitsland speelt bij de herleving van het 
Duitse militarisme en de onderdrukking van de demokratische 
krachten. 

Ondanks alle demagogische beweringen van Washington, helpt 
de aanwezigheid van Amerikaanse militaire bases in de West
Europese landen hun defensieve kracht niet versterken. Integen
deel, ze brengt aileen hun ~iligheid in gevaar door het oorlogs
gevaar te vergroten, met aile rampzalige gevolgen daarvan en 
door hen van de vrijheid te beroven om over hun eigen middelen 
van defensie te beschikken. Een aanzienlijk deel van hun mili
taire onkosten is overgeheveld naar de aanleg van Amerikaanse 
bases, tot schade van hun eigen nationale belangen. Neem het 
geval van Groot-Brittannie, waar het onderhoud van de Ameri
kaanse bases het volk tegen 1955 96 millioen pond zal hebben 
gekost. Een zelfde last is aan de andere Europese landen opge
legd, die minstens de helft van de onkosten van de Amerikaanse 
bases beta:len. Heel dikwijls hebben de nationale strijdkrachten 
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van deze landen niet eens toegang tot deze bases. Zulk een be
paling is opgenomen in de militaire overeenkomst van Amerika 
met Griekenland. 

Het vraagstuk van de Amerikaanse bases is nauw verbonden 
met" andere zijden van de Amerikaanse politiek in Europa. H~t 
is b.v. v_olkomen duidelijk dat Washington in de een of andere 
vorm de leiding wil hebben over de gewapende krachten van alle 
West-Europese· landen. Dienovereenkomstig worden Ameri
kaanse voorschriften en handelingen en het Amerikaanse soort 
wapens in hun legers ingevoerd, waardoor zij afhankelijk van de 
Verenigde Staten worden. 

De Amerikaanse bases worden veelal met een absolute schen
ding van bestaande internationale verdragen en over~nkomsten 
opgericht. De Italiaanse pers vermeldt b.v. dat er Amerikaanse 
bases op de Dodekanesische eilanden gevestigd zijn, hoewel deze 
volgens het Italiaanse vredesverdag gedemilitariseerd moesten 
blijven. Datzelfde geldt voor het Vrije Grondgebied van TrH!st, 
dat de Amerikanen als marinebasis gebruiken. Washington is 
bezig verdragen en overeenkomsten te schenden, die speciaal 
bedoeld waren om de Europese veiligheid te verzekeren. 

Deze bases hebben nag een ander doel, namelijk: het versterken 
van de strategische positie van Washington ten koste van zijn 
Europese bondgenoten. Een blik op de kaart laat ons zien dat de 
Amerikaanse bases in Spanje z6 gelegen zijn, dat ze de Britse en 
Franse posities in de Middeilandse Zee beheersen en het Britse 
toezicht op de Straat van Gibraltar in gevaar brengen. De Ameri
kaanse bases in West-Duitsland kunnen te allen tijde door de 
:revanchisten in Bonn voor operaties tegen Frankrijk gebruikt 
worden dat, tussen haakjes, nu ingesloten is door de Ameri
kaanse'bases in Franco-Spanje en West-Duitsland. Nag een voor
beeld: Washington doet zijn best om de vijandelijke gezindheid 
tusseri Groot.:Brittannie en Ierland uit te buiten om bases te ver
krijgen op het grondgebied van Ierland. Men vraagt zich af waar
om de Verenigde Staten, die dozijnen bases in Groot-Brittannie 
hebben, bases willen aanleggen in Eire. Om deze jonge bondge• 
noot wat volgzamer te maken? 

Grove schendingen van de souvereine rechten van onafhanke
lijke staten, een openlijke minachting voor internationale ver
dragen en afspraken eri smerige intriges achter de ruggen van 
hun bondgenoten zijn zo enkele van de methoden die de Ver
enigde Staten gebruiken om hun heers'chappij over Europa te 
vestigen. 

Uit de feiten blijkt dat de Amerikaanse bases in West-Europa 
niet aileen de gehele grondslag van de Europese veiligheid onder
mijnen, maar oak een hinderpaal zijn voor het versterken van 
deze grondslagen in de toekomst. 

Verzet van de volken. 

De Europeanen willen, evenals aile mensen op de wereld, 
vrede en veiligheid en een protest-beweging tegen de Ameri-
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kaanse bases en de Amerikaanse strijdkrachten op hun grond 
verbreidt zich over het vasteland. 

De Yorkshire Post schreef onlangs over de boosheid en de on
gerustheid, die de Britse boer voelde wiens land voor Ameri
kaanse vliegvelden en andere militaire installaties in beslag ge
nomen wordt. Toen De Valera Eerste Minister van Eire was, ver
klaarde hij dat ,de meerderheid van het Ierse volk er tegen zou 
zijn om Amerikaanse vliegvelden te hebben" in hun land. Hij 
verzette zich tegen iedere overeenkomst die zulke steunpunten 
aan Amerika zou geven. En Drew Middleton, leider van het Euro
pese Bureau van de New York Times, heeft dit te zeggen over 
de meest voorkomende gevoelens in West-Duitsland: 

,De Duitsers willen niet dat er soldaten ingekwartierd worden in 
Duitsland, zij voelen er niets voor dat er hotels en flatgebouwen 
en woningen gerequireerd worden, zij zijn tegen de speciale voor
rechten van de geallieerde soldaten in Duitsland." 

Met een steeds toenemende kracht en aandrang wordt de op
heffing van de Amerikaanse bases in Europa geeist. Maar dit be
tekent niet dat ,Am erika niet deel mag nemen aan de kollektieve 
Europese veiligheid. De Sowjet-regering heeft er in haar nota 
van 31 Maart aan de drie grote mogendheden in het Westen op 
gewezen, dat er geen bezwaren waren tegen een positieve oplos
sing van het vraagstuk van de Amerikaanse deelneming aan een 
algemeen Europees verdrag van collectieve veiligheid in Euro
pa. En het Sowjet-voorstel, dat vervat is in de nota van 24 Juli 
voor een conferentie, waar de Europese kollektieve veiligheid 
besproken zou worden, is ook voor de Verenigde Staten bedoeld. 
De West-Europese betrekkingen met de Verenigde Staten zou
den aileen maar beter worden door de verwijdering van de Ame
rikaanse bases. Want hun aanwezigheid maakt de verdeling van 
Europa in vijandige opstellingen groter en is een factor, die in
ternationale spanningen en oorlogsgevaar met zich meebrengt. 
De veiligheid van Europa kan aileen gewaarborgd worden door 
een doelmatig systeem van kollektieve veiligheid, waar alle 
Europese naties aan deel kunnen nemen. Een verdrag, dat ge
baseerd is op de beginselen die in het Sowjet-plan worden uit
eengezet, zou een totale ommekeer in de betrekkingen tussen de 
Europese landen veroorzaken en zou deze allen een zekere en 
duurzame vrede brengen. 

M. KRE:MENTSON en G. STARKO 

(,Nieuwe Tijden", nr. 31, 1954.) 
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POLITIEK VAN VERDEELDHEID IN 

EUROPA LEIDT TOT OORLOG 

Hoe\VIel dit artikel voor de rverwerping van de 
E.D.G. door bet Franse parlement werd gescbreven, 
menen wij dat bet in verband met de voortgezette strijd 
tegen de Duitse berbewapening zijn actualiteit bebou~ 
den heeft. 

De redacotie 

I 
Op 1 Augustus is het veertig jaar gele4en dat de eerste wereld

oorlog uitbrak. Op zo'n dag is er aile aanleiding om het ver
leden te herdenken en door de gebeurtenissen uit het verleden 
met de huidige internationale toestand te vergelijken voor de 
zoveelste keer vast te steilen in hoever .de vredeskrachten, die de 
strijd tegen het gevaar van een nieuwe oorlog voeren, sterker en 
machtiger geworden zijn. 

D.e ervaring die de volken verworven hebben door de beide 
wereldoorlogen zijn inderdaad leerzaam. Deze historische er
varing helpt ons bij het duidelijk zien van de ware betekenis van 
de nieuwe plannen, waaronder de meest agressieve krachten van 
het tegenwoordige imperialisme zich verbergen om voor de 
derde maal te trachten een wereldoorlog te ontketenen, en daar
mee de mensheid hun heerschappij op te Ieggen. Aan de andere 
kant maakt deze ervaring de denkbeelden, die in Europa een 
stelsel van coilectieve veiligheid willen verwezenlijken om de 
vrede in de gehele wereld te verzekeren veel overtuigender. 

Tenslotte moeten wij oak in het licht van deze ervaring het 
vee1betekende feit beschouwen dat onlangs heeft plaats gevon
den: ofschoon het Amerikaanse imperialisme duidelijk de wens 
te kennen had gegeven om het conflict in Indochina zover uit te 
breiden dat de omvang ervan gevaarlijk werd voor de wereld~ 
vrede, heeft de conferentie in Geneve kanSi gezien het vuren in 
dit land te doen staken. Er bestaan op het ogenblik nieuwe moge
lijkheden in de wereld, die gunstig zijn voor een vreedzame rege
ling van internationale vraagstukken, zowel in Europa als in 
Azie. ·· 

Men moet wel rekening houden met het feit dat in deze strijd 
voor eer:t. vreedzame oplossing van de strijdvragen door middel 
van internationale onderhandelingen, een strijd die aan de oevers 
van het meer van Geneve gevoerd is door vertegenwoordigers 
van de. Sowjet-Unie, van de Chinese Volksrepubliek en van de 
andere demokratische Ianden, honderden millioenen mensen op 
een onzichtbare maar actieve wijze hebben deelgenomen, mensen 
uit alle Ianden en uit aile werelddelen. Het is zeker dank zij 
deze koilektieve inspanning dat het mogelijk is geweest om een 
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grate stap in de richting van de wereldvrede te doen. 
Het bestaan en de groei van de Sowjet-Unie en van het hele 

machtige vredeskamp, dat aktief in de internationale arena op
treedt om een nieuwe oorlog onmogelijk te maken en de veilig
heid van aile Staten· en van aile volken te verzekeren, vormen 
een essentieel, zeer belangrijk verschil tussen de huidige inter
nationale toestand en die aan de vooravond van de eerste wereld
oorlog. Er was to en, veertig j aar geleden geen enkele grate Staat 
en natuurlijk evenmin een groep staten, die e:J;" werkelijk naar 
streefde de vrede te beveiligen. Integendeel, de regeringen van 
de kapitalistische mogendheden namen allen aktief deel aan de 
voorbereiding en aan het doen uitbreken van de oorlog. 

,Deze voorbereidingen hadden al tientallen jaren geduurd. In 
de laatste 25 jaar van de 19e eeuw toen het kapitalisme, dat op 
de vrije konkurrentie was gebaseerd, zijn eerste stappen deed 
naar een omvorming in een kapitalisme van monopolies en toen 
de koloniale expansie van de kapitalistische staten uitliep op een 
verbitterde strijd om de definitieve verdeling van de wereld, 
nam de wedloop in bewapening al op ongehoorde wijze toe. De 
oorlog die het Amerikaanse imperialisme in 1898 tegen Spanje 
ontketende om Cuba aan zich te onderwerpen, zich meester te 
maken van de Philippijnen en gunstiger voorwaarden te verkrij
gen voor zijn uitbreiding in China, betekende al het begin van 
een nieuw tijdperk in de ontwikkeling van het kapitalisme, het 
imperialistische tijdperk. 

Toen de wereld voor het grootste deel verdeeld was, wilde het 
geldkapitaal dat zich in de voornaamste Ianden van Europa en 
ook in de Verenigde Staten en Japan gevestigd had, zich meester 
maken van het grootste deel van de winsten door beslag te leg
gen op nieuwe beleggingsmogelijkheden voor hun kapitaal en 
nieuwe markten voor het afzetten van hun producten; het maak
te zich openlijk gereed voor de oorlog om de wereld, die al ver• 
deeld was, opnieuw te verdelen. 

Het militarisme, die bittere vrucht van het kapitalisme, werd 
de overheersende faktor in de internationale verhoudingen die 
zich in het teken van toenemende imperialistische tegenstellin
gen, groeiende konflicten en provokaties die de kiem van de 
oorlog in zich droegen, ontwikkelden. Wilhelm II, het gekroonde 
hoofd van het Duitse imperialisme, had een cynische uitdrukking 
om de betekenis van deze provocaties te omschrijven: ,Als men 
een streek uithaalt", zei hij ,is het noodzakelijk dat hij slaagt". 

Van het begin af heeft het Duitse imperialisme bewezen dat 
het buitengewoon agressief was. Daar het was ontstaan uit het 
geweld tengevolge van de oorlogen tegen de naburige Staten 
had het Duitse Reich het agressief-militaristische stelsel over
genomen van de Pruisische jonkers, hun ideologie, hun tradities 
van trouweloosheid. Ja, erger nog, daar het dit stelsel in dienst 
van de monopolies had gesteld, maakte het Duitse imperialisme 
van de ,gepantserde vuist'' het voornaamste instrument van zijn 
buitenlandse politiek. 
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Toen de Duitse imperialisten het strijdperk van de koloniale 
expansie na de andere kapitalistische mogendheden birinen kwa
men, kwamen zij in de woorden van Lenin: ,bij een tafel waar 
de kapitalistische feestdis was aangericht toen aUe plaatsen bezet 
waren." Om een plaats te vinden begonnen zij de oorlog voor te 
bereiden in een tempo en op een schaal die aileen maar kon be
antwoorden aan de toenemende ~is om het Duitse keizerrijk in 
,Groot-Duitsland" te veranderen. Generaal Von Bernhardi, een 
van de invloedrijkste ideologen van het pangermanistische im
perialisme in deze tijd, formuleerde deze eis als volgt: ,Het is 
onze taak naar de wereldheerschappij te streven." 

De leidende Duitse kringen hebben gedurende een aantal jaren 
bij de politieke en ideologische voorbereiding van de oorlog, her
haalde malen hun mededingers geprovoceerd zonder er echter 
toe te besluiten het op een gewapend konflikt aan te laten ko
men. Maar in de loop van de zomer van 1914 dachten zij dat de 
toestand in Europa gunstig voor hen was en dat zij er gebruik 
van moesten maken om de beslissende slag te slaan. 

Zoals Lenin gezegd heeft: ,De Duitse bourgeoisie ... heeft het 
vanhaar standpunt gunstigste ogenblik gekozen om de oorlog te 
beginnen, haar laatste verbeteringen in de militaire techniek 
toe te passen en de nieuwe bewapening te voorkomen waartoe 
reeds door Rusland en Frankrijk besloten was." 

De teer ling was geworpem. 

II 

Dat het Duitse imperialisme er in geslaagd is een oorlog te 
ontketenen die in de loop van enkele dagen heel Europa omvatte 
en vervolgens de ganse wereld, is grotendeels te verklaren door 
bet feit dat de Europese grote mogendheden in twee tegengestel
de en vastaaneengesloten militaire en politieke groeperingen ver
deeld waren. Het is deze omstandigheid die de bloedige beslis
sing verhaastte en tenslotte meer dan dertig Staten in de oorlog 
sleepte, grote en kleine, Europese en niet-Europese. 

Reeds in 1887, d.w.z. meer dan een kwarteeuw voor bet ont
branden van de eerste wereldoorlog, kwam Friedrich Engels, in 
zijn analyse van de algemene lijn in de Europese politiek na de 
oprichting van bet Duitse · keizerrijk op de basis van bet Prui
sische militarisme, tot de slotsom: ,Voor het Pruisische Duits
land is er voortaan geen andere oorlog meer mogelijk dan een 
were ldoorlog." 

De agressieve politiek van bet militaristische Duitsland begon 
inderdaad Europa al te verdelen, wat natuurlijk de ernstigste 
gevolgen had voor bet lot van de vrede. Duitsland vormde een 
politiek-militair blok, de Triple Alliantie, die tegen Rusland en 
Frankrijk gericht was. Toen bijna 10 jaar later deze beide 
mogendheden een verbond hadden gesloten, dat een militaire 
overeenkomst vereiste, betekende dit dat Europa weer een 
nieuwe stap had gedaan naar de verdeeldheid. Toen eindelijk 
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in het begin van de 20e eeuw Groot-Brittannie het nieuwe gevaar 
· began te begrijpen dat in het Duitse imperialisme lag, die mach

tige concurrent op de we.reldmarkt en op het terrein van de kolo
niale politiek, sloot het in 1904 een verdrag met Frankrijk, daar
na in 1907 met het tsaristische Rusland en de verdeling van 
Europa in twee militaire tegenover elkaar staande groeperingen 
was voltooid. 

Het vormen van deze twee blokken in Europa bracht geenszins 
zoals de burgerlijke historici beweren een ,systeem van even
wicht" mee, dat het verhinderen van de oorlog zou bewerken. 
Integendeel, het had de rampzaligste gevolgen voor het lot van 
de vrede. Elk land dat deel uitmaakte van een van de twee groe
pen werd in een meedogenloze bewapeningswedstrijd geworpen. 
Een verpletterende last drukte op de schouders van de volken, 
terwijl de kooplieden van de dood, de magnaten van de oorlogs
industrie, voortdurend grotere winsten opstapelden. Elk van de 
twee groepen spande zich in om deze of gene Staat tot zich te 
trekken waardoor de innerlijke tegenstellingen in Europa nog 
erger werden. 

In 't algemeen verhaastte de verdeling van Europa de komst 
van de eerste wereldoorlog op dezelfde wijze als de vorming van 
het politiek-militaire blok, de z.g. ,Berlijn-Rome-Tokio-as" later 
de wereld naar de tweede wereldoorlog zou doen drijven. 

Het leek alsof na de ervaring van twee wereldoorlogen de ver
deeldheidspolitiek van Europa verlaten zou worden. Maar dat 
gebeurde niet! Men weet dater plannen in de maak zijn om op
nieuw die verdeeldheid te verwezenlijken en de agressieve 
krachten laten geen middel ongebruikt om ze Europa op te drin
gen. Dit keer zijn hun voornaamste aanstokers zij die aan de 
andere kant van de Atlantische t:>ceaan aanspraak maken op de 
wereldheerschappij. 

Het Amerikaanse imperialisme heeft altijd belang gesteld in 
de verdeling van Europa. Reeds aan het eind van de 19e eeuw 
ellj in het begin van de 20e maakte het handig gebruik van de 
verschillen en tegenstellingen tussen de Europese mogendheden 
om beter zijn expansie-doeleinden te verwerkelijken. Hoe meer 
de eerste wereldoorlog zich uitbreidde, hoe meer goederen en 
mensenlevens hij vernietigdel de3 te meer gaud vloeide er in de 
brandkasten van Wallstreet, des te sneller werden de Verenigde 
Staten het financiiHe en industriele centrum van de kapitalis
tische wereld. In April 1917 besloten de leidende kringen van 
Amerika die aan de ene kant een deel van hun leningen en 
kredieten, die zij aan de mogendheden van de Entente hadden 
verleend, wilden redden en aan de andere kant een overheersen
de positie wensten in te nemen in de wereld na de oorlog, hun 
gemakkelijke ,neutraliteit" op te geven en verklaarden Duits
land de oorlog. 

Telkens weer hebben president Wilson en de Amerikaanse 
pers luidkeels de rol bezongendie deVerenigdeStaten in de strijd 
tegen het Duitse imperialisme hebben gespeeld. De werkelijk-
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heid schijnt ietwat anders geweest te zijn. Bijna een jaar nadat 
de Verenigde Staten aan de oorlog mee gingen doen beklaagde 
generaal Robertson, de bevelhebber van het Engelse leger, zich 
in bittere bewoordingen over de Amerikaanse ,hulp" in een ge
heim rapport, dat aan zijn regering gericht was. 

,De Amer'ikanen,'' schrijft hij, ,gedragen zich werkelijk op een 
zodanige wijze dat zij nag lange jaren voor hun toebereidselen 
nodig zullen hebben ... Mijn algemene indruk is dat de Ameri
kaanse hulp in deze1 oorlog, ik bedoel de hulp om de miLitaire 
overwinning op Duitsland te behalen, een strohalm is waar wij 
moeiLijk op steunen kunnen." 

Het was toentertijd al duidelijk dat de Amerikaanse monopo
listen (zoals zij het later in de tweede wereldoorlog ook zouden 
doen) geen haast hadden met het vernietigen van het Duitse 
militarisme en evenmin met het beeindigen van een oorlog die 
hun zoveel goud opbracht. Maar toen de oorlog afgelopen was 
begonnen zij, volgens een officiele verklaring van Winston 
Churchill ,te doen alsof zij onpartijdige scheidsrechters waren 
ten opzichte van gebeurtenissen die nooit zouden hebben plaats 
gevonden als zij ons op tijd de hand gereikt hadden om ons te 
helpen". 

Daarentegen reikte het Amerikaanse imperialisme, zodra de · 
oorlog geeindigd was, de hand aan het Duitse militarisme, dat 
zich snel herstelde na heel wat dollar-injecties gekregen te heb
ben. Na een machtig leger op de been gebracht te hebben en een 
politiek-militair blok voor de aanval .gevormd te hebben, trok 
Hitler op onder de banier van de ,strijd tegen het communisme," 
waarmee hij feitelijk geheel Europa en de ganse wereld bedreig
de. Wij weten maar al te .goed welke tragische gevolgen deze poli
tiek van de verdeling van Europa heeft gehad: waar men de 
drakentanden heeft gezaaid is de oorlog opgekomen. 

III 

De lessen van de twee oorlogen die de wereld binnen de tijd 
van een generatie hebben doen wankelen, zijn verschillend van 
aard en leerzaam. Noch de ene noch de andere hebben hun voor
naamste aanstoker, het Duitse imperialisme, veroorloofd zijn 
doel te bereiken en zijn heerschappij te vestigen over Europa en 
de gehele wereld. In 1918 had Duitsland een nederlaag geleden; 
in 1945 werd Hitler-Duitsland, dank zij de beslissende rol die het 
Sowjet-leger gespeeld heeft, op een nag nooit vertoonde wijze 
militair ten val gebracht. 

De geschiedenis heeft duidelijk aangetoond dat de plannen 
· voor de wereldheerschappij van de meest agressieve krachten 
van het imperialisme tot mislukking zijn gedoemd. 

Zij heeft oak aangetoond dat de beproevingen van de oorlog 
niet aileen het verlangen van de volken om hun lot in eigen han
den te nemen versterken maar bovendien hun verzet en hun be
wustheid tot een zo hoog peil opvoeren dat zij in staat blijken 
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te zijn om de grootse historische daad van hun bevrijding van het 
kapitalistische juk te volbrengen. 

Meer dan een kwarteeuw voor het begin van de eerste wereld
oorlog is Engels, in zijn ontleding van de vooruitzichten, die hij 
bij voorbaat opstelde, reeds tot de slcitsom gekomen: ,Een gevolg 
staat ongetwijfeld vast: de uitputting zal algemeen zijn en de 
voorwaarden voor een uiteindelijke overwinning van de arbei
dersklasse zuUen geschapen zijn". 

Volgens Lenin was dit een grootse voorspelling. Toen in de 
.loop van de eerste wereldoorlog de partijen van de Tweede Inter
nationale, de belangen van de arbeidersklasse verrieden en zich 
opmaakten om in hun verschillende landen het imperialisme te 
steunen, was de bolsjewistische partij in Rusland de enige kracht 
in de gehele wereld die op een moedige en konsekwente wijze 
tegen de oorlog streed. Na het vertrouwen van de massa gewon
nen te hebben en zich aan hej; hoofd van hun strijd gesteld te 
hebben ontrukte de partij niet aileen ons vaderland aan de bloe
dige chaos van de imperialistische oorlog maar plaatste het ook 
in het front van de strijd voor een algemene demokratische 
vrede. 

Aan de eerste wereldoorlog, die door de imperialisten is ont
. ketend, is door de grote socialistische Octoberrevolutie een eind 
gemaakt, die tevens een eind maakte aan het kapitalisme in Rus
land, twee honderd millioen mensen bevrijdde en een nieuw 
tijdperk in de geschiedenis van de mensheid opende. 

De tweede wereldoorlog, die door de imperialisten ontketend 
is, heeft op zijn beurt reusachtige gevolgen op sociaal en politiek 
gebied gehad: in de landen van Centraal Europa, van het Zuid
Oosten en in Azie hebben zeven honderd millioen mensen zich 
ook van het kapitalistische juk bevrijd. Dat zijn de beslissende 

· historische feiten. Ze bewijzen dat de imperialistis'the aanval on
vermijdelijk een machtige vloedgolf van krachten te voorschijn 
roept die met volharding de opheffing van het kapitalisme voor
bereiden. 

Zekere leidende kringen in het Westen, die de lessen van de 
geschiedenis hebben geleerd, beginnen te begrijpen dat het ont
ketenen van een derde wereldoorlog zich onvermijdelijk tegen 
de aanstokers van de imperialistische aanval zou keren. Maar de 
meest reactionaire en agressieve krachten van het huidige impe
rialisme, die bezeten zijn door de dorst naar de wereldheerschap
pij en de haat tegen de vooruitstrevende beweging der volken, 
weigeren om rekening te houden met de werkelijke feiten. Deze 
agressieve krachten organiseren de verdelingspolitiek van 
Europa die maar nauwelijks verborgen is onder het plan van de 
,Europese Defensie Gemeenschap" en waarvan het doel is de 
oude aanvalshaard in Centraal Europa, het militarisme in West
Duitsland, weer op te rakelen. 

In September 1950 verklaarde Acheson, die toen Minister van 
Buitenlandse Zaken in Washington was, dat de Verenigde Staten 
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besloten hadden om West-Duitsland te herbewapenen. Maar om 
een politiek en ideologisch tintje aan deze daad te geven waar 
alle volken van Europa, die onder de invasie van het Duitse 
Ieger te lijden hadden gehad, terecht een nieuwe bedreiging van 
hun veiligheid in zagen, werd er besloten om de Wehrmacht weer 
op te richten; als onderdeel van een ,Europees leger." Dat hield 
in dat men ook de Franse, Italiaanse, Belgische, Nederlandse en 
Luxemburgse legers er in op zou nemen, die stuk voor stuk zich 
moesten onderwerpen aan de denationalisatie en niet meer ten 
dienste van bet staatsgezag en de veiligheid van hun land zouden 
staan. 

Ui1t dit 3lles blijkt dat het z.g. ,Europese leger'' helemaal geen 
Europees Ieger zou zijn. Het verschijnt als een aanhangsel van 
de gewapende krachten van het agressieve Atlantische blok, die 
militaire gesloten groepering, waarvan een Amerikaanse bevel
hebber de Ieiding heeft. 

,Ons belang", heeft Eisenhower op 4 September 1952 ver
klaard, ,is het ZQVer te krijgen dat het Duitse leger in elke- rich
ting kan aanvallen, die wij Amerikanen noodzakelijk zouden vin
den: daar willen wij het heen leiden." 

Men behoeft zich niet te verwonderen over het feit dat het 
Franse volk en andere volken weigeren om zich aan te sluiten 
bij een ,Europese Defensie Gemeenschap" die eigenlijk niet 
Europees maar Amerikaans is, die niet bestemd is ter verdedi
ging maar tot de aanval en in het algemeen geen gemeenschap 
is maar een militair blok dat onder toezicht van Duitse officieren 
is geplaatst en tegenover talrijke andere volken die op het Euro
pese vasteland wonen. 

De Duitse militairen en oorlogsmisdadigers echter hebben zich 
in het begin al ijverige voorstanders van het ,Europese leger" 
getoond. 

,Onze soldaten hebben gevochten en zijn gevallen voor 
Em·opa," heeft Guderian verklaard. 

De SS generaal Hauser heeft nog duidelijker onthuld wat de 
ware zin is van het ,Eu7'Dpese Leger": 

,De SS", heeft hij ons Iaten weten, ,hebben als ideaal de Euro
pese Defensie Gemeenschap, waarvoor zij op het ogenblik strij
den." 

Het is cynisch maar volkomen logisch. 
Toen het Amerikaanse plan dat het ,Schuman-plan" werd ge

noemd, in werking trad, dat nu aan West-Duitsland de kans geeft 
de ekonomie van Frankrijk, Belgie en Luxemburg te kontro
leren, ontbrak er nog maar aan dat Duitse divisies ophet grond
gebied van deze Ianden gelegerd konden worden. Het blijkt dat 
het Pentagon dit al voorzien heeft. Volgens de Franse professor 
en schrijver Bernard Lavergne is in Amerikaanse militaire krin
gen het plan opgesteld het Duitse Ieger in Straatsburg, Metz en 
misschien in andere Franse plaatsen te legeren. Dit plan zou het 
voor de Duitse militaristen mogelijk maken het Franse gebied te 
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bezetten als in de tijd van Vichy. Met slechts een belangrijk vet
schil: het Duitse militarisme zou dit keer zijn doel bereiken zon
der een schot te lassen. 

Het is niet zonder reden dat de minister van de Bonn-regering, 
Kaiser, hardop droomt van de tijd dat de kathedraal in Straats-· 
burg opnieuw de stappen van Duitse soldaten zal horen terwijl 
het dagblad ,Der Tag", het orgaan van de West-Duitse monopo
lies uitroept: ,De Europese Defensie Gemeenschap is onontbeer
lijk om orde te scheppen in Frankrijk". 

Laten wij daaronder verstaan de ,nieuwe orde" van Hitler. 
Het is goed om vast te stellen dat de Duitse militaristen gereed 

staan om de verdragen van Bonn en Parijs, die nog niet eens van 
kracht zijn, te schenden. Volgens deze verdragen moet West
Duitsland 12 divisies vormen maar in de buitenlandse bladen 
kunnen wij lezen dat een geheim overleg de oprichting van 24 
divisies op het oog heeft. Inderdaad, alles is voorbereid om grote 
machtiger eenheden te formeren, legercorpsen die uitdrukkelijk 
verboden zijn door de verdragen van Bonn en Parijs. Hitler kon 
16 jaar na de oorlog zijn Wehrmacht beginnen op te stellen maar 
nu wil men deze kans minder dan 10 jaar na de oorlog aan de 
Adenauer-kliek verschaffen. 

De Engelse en Amerikaanse .garanties, die men nu aan Frank
rijk beloofd heeft, veranderen daar niets aan. Hebben de Britse 
garanties, die in 1912 aan Frankrijk gegeven waren, het uitbre
ken van de oorlog 2 jaar later verhinderd? En zijn de garanties 
die Wilson op de Wereldconferentie voor de Vrede aan Frankrijk 
gaf, niet meteen opgeheven door een gewone stemming van het 
Amerikaanse Congres? 

Tenslotte herinnert de gehele wereld zich de waarde van de 
garanties die de W esterse mogendheden aan Polen en Tsj echo
slowakije v66r het uitbreken van de tweede wereldoorlog gaven. 

De Engels-Amerikaanse voorstanders van de ,Europese Defen
sie Gemeenschap" doen hun best om de volken van Europa te 
overtuigen dat de wederoprichting van de Wehrmacht als onder
dee! van het ,Europese Leger'' het geringste kwaad is. Maar de 
ervaring van de geschiedenis leert dat de heroprichting van het 
Duitse militarisme, in welke vorm dan ook de bedreiging met 
nieuwe rampen in zich draagt voo:( de vrede in Europa. In het 
onderhavige geval is de camouflage ,Europees" niet aileen be
stemd om de waakzaamheid van de volken te doen verslappen 
maar ook om het onweerlegbare feit te verbergen dat het Duitse 
militarisme van het begin af aan optreedt als de stoottroepen 
van een militair blok, dat van plan is aan te vallen. De militaris
tische kliek van West-Duitsland maakt er geen geheim van dat 
het vooruitzicht van een revanche-oorlog de voornaamste reden 
is waarom het zich aankondigt: ,God zelf heeft Duitsland de hei
lige taak gegeven Europa te leiden". 

Precies zoals de Triple Alliantie en de fascistische ,As" heeft 
de ,Europese Defensie Gemeenschap" tot doel Europa te ver-
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delen en door dat feit aileen al een nieuwe oorlogsbrand te ont
steken, De toestand _wordt nog ingewikkelder doordat de vor
ming van deze agressieve groep en de herbewapening van West
Duitsland de verdeling van Duitsland, het werk van de westerse 
mogendheden tegen het nationale belang van het Duitse volk en 
het algemene belang van de vrede in Europa in, nog drukkender 
maken. 

IV 

Het zijn deze omstandigheden waarin de volken van Europa, 
die al tweemaal in deze eeuw hun Ianden verwoest hebben ge
zien door li.et vuur van een wereldoorlog, zich de vraag stellen: 
hoe moeten wij een nieuwe oorlog verhinderen en onze veilig
heid verzekeren? De agressieve kringen van de Verenigde Sta
ten doen hun best bij monde van Dulles, hen ervan te overtuigen 
dat aileen ,de Europese Defensie Gemeenschap een eind zou 
maken aan het isolement dat in de loop van onze generatie twee 
wereldoorlogen heeft doen uitbreken." 

Het staat echter vast dat deze ,gemeenschap" waarin de Ver
enigde Staten een bepaald aantal Staten van West-Europa willen 
opnemen niet aileen het isolement van de ene groep en de andere 
Europese mogendheden niet verhindert, maar dat zij dit op een 
ontzaglijke wijze vergroot. Het gevolg is een veel grotere ver
deeldheid in Europa, de verscherping van de bewapeningswed
loop en de bedreiging van een nieuwe oorlog. 

Tegenover het gevaarlijke denkbeeld van de verdeling van 
Europa stelt de Sowjet-Unie een ander, dat volkomen aan de 
belangen van de vrede beantwoordt, het denkbeeld van een stel
sel van koilektieve veiligheid in Europa. Dit denkbeeld is voor 
het eerst naar voren gebracht door de Sowjet-staat in de tijd 
tussen de beide wereldoorlogen op een moment toen het duidelijk 
werd dat de fascistische As-mogendheden die, profiterend van 
de verdraagzaamheid en zelfs van de doodgewone steun van in
vloedrijke kringen in de Ianden van het Westen, een agressief 
blok hadden gevorn:id en de veiligheid van aile vredelievende 
volken begonnen te bedreigen. 

Er is geen twijfel aan dat als het initiatief van de Sowjet-Unie 
toen tot werkelijkheid was geworden, de koilektieve veiligheid 
een werkzaam middel zou zijn geworden om de aanvallers te 
gronde te richten, de oorlog te verhinderen en de vrede veilig te 
steilen. Maar de leidende kringen van Frankrijk en Groot-Brit
tannie, die in het geheim door de Verenigde Staten ondersteund 
werden, maakten verdragen met de agressieve mogendheden en 
brachten daarmee een ernstige slag toe aan de veiligheid van de 
volken en in de eerste plaats aan de veiligheid van hun eigen 
volken. . 

Nu in onze dagen de imperialistische machten van de aanval 
zich gereed maken een derde wereldoorlog voor te bereiden, is 
de taak om een stelsel van kollektieve veiligheid in Europa te 
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stichten, bizonder. actueel. In dat stelsel zouden aile Europese 
staten, grote en kleine opgenomen moeten worden, onafhanke
lijk van hun ekonomisch en sociaal regiem en van hun ideolo
gische opvattingen. De beweringen dat de oorsprong van de oor·· 
logen in de verdeling van de wereld in twee ekonomische en so
ciale stelsels zou liggen, het. socialistische en het kapitalistische, 
en volgens welke aileen de mogendheden van het Westen die 
dezelfde opvattingen hebben deel zouden mogen uitmaken van 
het systeem van kollectieve veiligheid, zijn van nul en gener 
waarde. 

De ervaring van de geschiedenis bevestigt dat het beginsel van 
het naast elkaar bestaan van de twee systemen een realistisch 
beginsel is dat een stevige basis geeft aan de koilektieve inspari
ning van aile Staten die belang hebben bij het handhaven van de 
vrede. De ervaringen van de geschiedenis leren ook dat de oorlog 
van 1914 uitgebroken is tussen kapitalistische staten die dezelfde 
opvattingen hadden. En het Duitse imperialisme begon de tweede 
wereldoorlog door de eerste slag toe te brengen aan de kapitalis
tische mogendheden in het Westen. 

Trouwens, zijn de Brits-Sowjet en de Frans-Sowjet overeen
komsten, die tegen de Duitse aanval waren gericht, niet een be
wijs dat de gemeenschappelijke inspanning van Staten die 
verschillende sociale stelsels hebben in hun strijd voor hun vei
ligheid, niet aileen mogelijk en redelijk maar oak doeltreffend is? 

Waar het nu om .gaat is het scheppen van een systeem van uit
gebreide veiligheid in Europa. Dit systeem sluit niemand uit, 
maakt .geen uitzonderingen, bedreigt niemand. Integendeel, het 
is bedoeld om aile Europese landen te verenigen op de basis van 
een gemeenschappelijke strijd voor de koilektieve veiligheid, 
voor de vrede. Terwijl de ,Europese Defensie Gemeenschap" 
bestemd is om de verdeling van Duitsland te verdiepen en voort 
te zetten en in West-Duitsland een haard van agressie te stoken, 
is het systeem van koilektieve veiligheid bestemd om hereniging 
van Duitsland te bewerkstelligen en er een vredelievende Staat 
van te maken, die onafhankelijk en democratisch is. Ret zou ver
keerd zijn om te denken dat in de huidige omstandigheden de 
politiek van kollektieve veiligheid en het beginsel van het vreed
zame naast elkaar bestaan van Staten die verschillende sociale 
stelsels hebben, aileen in het belang van de landen uit het demo
kratisch kamp zou zijn; de kapitalistische landen hebben er even
.goed belang bij. Ret denkbeeld van de koilektieve veiligheid 
heeft op het ogenblik de steun van zeer grate lagen van de be
volking in de landen van het Westen. Ret wordt een belangrijke 
materiele kracht, waar men wei rekening mee moet houden. 
a~weet reeds lang dat er in de politiek niets gevaarlijker is 
:-de W'a~$ij die gel oven dat men de historische werkelijkheid 

e p een vreseli~n van de volken kan negeren, vergissen zich 
o De ervaring van d:e v-- ·. 

- --.. loe:en heeft de volken ervan 
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overtuigd dat de politiek van verdeling van Europa tot ramp
zalige gevo1gen leidt voor de vrede, op het Europese vasteland 
en in de .gehele wereld. De vredeskrachten van de Europese Ian
den zijn vastbesloten om niet toe te staan dat Europa in twee 
tegengestelde militaire groeperingen verdeeld wordt en om een 
stelsel van kollektieve veiligheid voor geheel Europa op te bou
wen. Het denkbeeld om aile krachten van de Europese landen 
samen te voegen om de kolle.ktieve veiligheid te verzekeren, een 
denkbeeld dat door de onvermoeibare vredesstrijder, die de Sow
jet-Unie is, ondersteund wordt, wint veld in de harten van mil
lioenen mensen. 

A. JEROESSALIMSKY 

(,.Izwestija", 31 Juli 1954.) 

MET DE WAARHEID VOOR NATIONALE 

ONAFHANKELIJKHEID EN VREDE 

In de Partijbestuurszitting van 22 en 23 Mei wees Paul de 
Groot op de gunstige ontwikkeling in de internationale toestand 
en de uitwerking hiervan op Nederland. 

Hij verklaarde: 

,.De tijd begint te rijpen voor een actievere rol van de C.P.N. in 
het Nederlandse politieke Ieven. De mogelijkheden beginnen te 
.groeien, die de C.P.N, in staat stellen haar gewicht in de schaal te 
werpen ten gunste van een verandering in de politieke machtsver
houdingen. Hierbij moet de koers zijn te komen tot een regering 
zonder katholieken van de richting Romme, een regering wier 
buitenlandse politiek gericht is op internationale ontspanning." 

Bovengenoemde toestand heeft zich na de P.B. zitting in de 
richting van verdere ontspanning ontwikkeld. 

Geneve bracht vrede in Viet-Nam, de Franse Nationale Ver
gadering verwierp de E.D.G. 

Deze ontspanning in de wereld die een overwinning is voor de 
vredeskrachten betekent tegelijkertijd een nederlaag voor de 
reactie, zij bracht een zichtbaar gevoel van opluchting bij de 
massa's en gaf haar perspectieven voor de toekomst. 
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Dit blijkt duidelijk uit het feit dat het wapen van de verdacht
making en hetze tegen de communisten en de S.U. afgestompt 
raakt. De werkende massa doorziet steeds meer de laster, zij 
wordt rzich bewust: dat ziji van de zijde der S.U. geen gevaar te 
duchten heeft, maar dat het de Amerikaanse reaktie is die met 
haar helpers in ons land naar OOI'log en fascisme drijven. 

Deze nederlaag van de oorlogskrachten werkt ook door op 
sociaal economisch gebied, het geeft de arbeiders een gevoel van 
kracht en maakte hun duidelijk dat de nederlaag van de bour
geoisie een gunstige situatie heeft geschapen om het offensief 
voor verbetering van de lonen en arbeidsvoorwaarden in te 
zetten. 

De zich ontwikkelende strijd van de arbeiders en ambtenaren 
voor verhoging van hun lonen en salarissen, waarin zij gecon
fronteerd worden met de reactionaire politiek van de Romme
regering is hier een bewijs voor en heeft tevens een snellere 
ontwikkeling van het klassebewustzijn van de massa's tot 
resuUaat. 

Daarnaast zien wij dat de nederlaag die de E.D.G. aanhangers 
hebben geleden een grote verwarring in het Amerikaanse kamp 
teweeg heeft gebracht en opnieuw duizenden werkers in ons 
land, die lange tijd door de valse voorUchting op een dwaalspoor 
waren gebracht, de ogen heeft geopend. 

De ·snelheid waarmee de politieke gebeu11tenissen zich de laat
ste maanden voltrekken, eist van ons dat wij op het beslissende 
moment de wapens waarover wij beschikken op de juiste .wijze 
hanteren. 

Zij verlangt een voortdurende waakzaamheid en snelle orien
ta tie in onze agitatie en propaganda. 

In het bijzonder bij het gebruik maken van ons belangrijkste 
agitatie-<middel onze pers, komt het er op aan van dit wapen 
gebruik te maken, de politieke ontwikkeling van de arbeiders 
te helpen verhogen en hiertoe de werving voortdurend te 
versterken. 

De Waarheid is het enige dagblad in ons }and dat de ware be
doelingen van Romme, Adenauer en Eisenhower ontmaskert. 
Het is de enige krant die de weg aangeeft welke leidt tot een 
regering zonder Romme en vrede in Europa, de weg van massa
aktie en het nationale eenheidsfront in de strijd tegen de Ameri
kaanse overheersing en voor een systeem van collectieve veilig
heid zoals door de S.U. is voorgesteld. 

De objektieve voorwaarden tot versterking van 
de kraut zijn gunstig 

Hoe gunstig , de voorwaarden tot het winnen van nieuwe 
abonne's :zijn, werd duidelijk gedemonstreerd op ons Be Waar
heidszomerfeest, waarbij de deelname alle voorgaande Waar
heidszomerfeesten overtrof. 

In vele bussen uit hetland kwamen NVV-ers mee om deel te 
nemen aan dit feest van de Nederlandse arheidersklasse. 
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Er waren vele Amster.damse NVV -georganiseerden, die voor 
het eerst het feest van onze krant meemaakten. 

Een ander bewijs hiervoor is de steeds toenemende stabiliteit 
in ons lezerscorps, of ook het grote succes van onze agitatoren 
op de bouwwel1k:en en scheepswerven in Amsterdam op de dag 
na de verwerping van de E.D.G. in de Franse Nationale Ver
gadering. N aast het verslag over de betekenis van dit historische 
gebeuren, was de oproep van het Dagelijks Bestuur van de partij 
in de krant opgenomen. 

In de bouwketen en in de vervoermiddelen naar de werken 
werd de volgende morgen een korte verklaring hierover door 
onze agitatoren gegeven en werden een aantal exemplaren van 
de W aarheid onder de aanwezige ar.beiders verspreid. 

Hoe groot het vertrouwen en de solidariteit met de krant is 
blijkt uit de bedragen die steeds in enkele minuten bijeen wer
den gebracht en die vele malen de kosten van het verspreide 
materiaal overttof. 

Deze vorm van verspreiding van onze krant is een voorbeeld 
op welke wijze de partij de krant moet hanteren. 

Uitgaande van deze politieke ontwikkeling en toenemende 
strijdbereidheid van de arbeidersklasse, waarin de eenheid van 
actie wordt gesmeed, zullen we het gesprek met de leden van 
het NVV en PvdA moeten voeren. 

De grondslag hiervoor is de strijd, voor loonsverhoging en 
prijzenstop, voor onze nationale onafhankelijkheid, v66r een 
regering zonder katholieken van de richting Romme. Een rege
ring die zich los maakt van de Amerikaanse agressoren en die 
naar vrede in Europa streeft. 

Steeds meer mensen raken er van overtuigd dat dit de enige 
weg is die ons land vooruit kan brengen. 

Deze stroming, die ook in de PvdA aanwezig is, moeten we 
helpen tot ontwikkeling brengen. Het mandement van de Bis
schoppen (ge'inspireerd door Romme) he eft reeds tot gevolg 
gehad, dat het NVV de samenwerking in Unie-verband beiHndig
de, de NVV-georganiseerden wensen nu ook verder te gaan, zij 
willen verbetering van hun sociale positie. Hiervoor is echter 
nodig de samenwerking van de socialisten en communisten, hun 
gemeenschappelijke strijd tegen de Romme-reactie. Nodig is dat 
onze Partij leiding geeft in deze strijd. In deze strijd is de Waar
heid ons sterkste wapen, het komt er op aan dit nu te hanteren. 

Hier ligt een ruim werkterrein voor onze partij; een intensief 
huisbezoek moet worden doorgevoerd. 

Hierbij zullen we nog vele nieuwe a:bonne's voor onze krant 
kunnen winnen. 

Reeds worden er belangrijke successen door een aantal distric
ten geboekt. 

In 11 partij-districten in ons land werd in de afgelopen cam
pagne meer abonne's gewonnen dan vorig jaar!! 

Dit is wei het meest sprekende bewijs van onze perspektieven. 
Het moet een aansporing zijn voor de kameraden uit die 
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partijdistricten, zoals o.a. Amsterdam en de Zaanstreek, die bij 
dit tempo nog achterblijven. 

Onze krachtsinspanningen verhogen. 

Wij mogen niet toestaan dat verslapping in deze aktiviteit 
optreedt of dat een stemming ontstaat, die ervan uitgaat dat onze 
krachtsinspanningen minder kunnen worden naarmate de stabi
liteit in ons lezerskorps groter is. Dat dit gevaar aanwezig is 
blijkt uit die districten, waar de perspektieven even guristig zijn 
als elders, maar die ondanks dat minder abonne's winnen dan 
vorig jaar over dezelfde periode. De partij moet zich voort
durend bewust zijn dat ons dagblad ons meest waardevolle 
agitatiemiddel is, dat de werkers helpt en ondersteunt in hun 
strijd, dat hun politiek hewustzijn verhoogt en een doorslag
gevend wapen is in onze strijd. _ 

·De macht van dit wapen zou echter belangrijk minder worden 
als wij niet dagelijks nieuwe lezers toevoegen aan de duizenden 
abonne's die onze Waarheid reeds telt. 

De opleving in de sociale en politieke aktiviteit van de massa 
doet ook haar kracht voelen in onze partij, ook hier is een groter 
bewustzijn om vooraan te gaan in de ·strijd en een verhoogde 
aktiviteit. 

Deze bron van energie richten op de voornaamste doelen, dat 
is onze belangrijkste opgave. 

Aile remmen verwijderen. 
Om ons werk te verbeteren is het noodzakelijk steeds te 

blijven speuren naar de gebreken die aan ons werk kleven. 
In de achter ons :liggende periode ontstonden organisatie-vor

men, aangepast aan de politieke taken waarvoor de partij werd 
gesteld. Met de snelle politieke ontwikkeling in de wereld en in 
ons land, bij de versterking van het politieke niveau van ons 
kader en van ons werk is het noodzakelijk erop toe te zien dat 
niet door sleur en gewoonte onze werkwijze remmend gaat 
optreden. 

In Amsterdam bestaat dit gevaar op het ogenblik in de wijze 
waarop het eigen apparaat van de krant en de partij-afdelingen 
en onderdistricten samenwerken. 

De eenheid van partij en krant is een absolute voorwaarde om 
de band tussen de partij en de massa voortdurend te versterken. 

In het Amsterdamse Partij-district is een toestand ontstaan 
waarbij de organisatievorm tussen de partij en de krant de 
verdere versterking hiervan dreigde te •remmen. De Partij is 
verantwoordelijk voor de verspreiding van de krant door middel 
van de colportage en werving, echter ook voor de bezorging, die 
evene~ns een politieke aktiviteit is. Waar de twee eerste reeds 
geheel onder Ieiding en verantwoording van de afdelings- en 
onder-districtsleidingen gebeuren, is wat het laatste betreft de 
onontbeerlijke samenwerking hierbij met de funktionarissen sub
agenten en :bezorgers onvoldoende. Dit is wei in theorie, echter 
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niet in de praktijk het geval. Dit laatste gebeurt in feite onder 
verantwoording van enkele partij-funktionarissen, werkzaam bij 
de centrale administratie van de krant. 

Het gevolg hiervan is dat de leidingen in de partij onvoldoende 
aandacht hiervoor hebben. 

De kameraden die de krant dagelijks bij de abonne's brengen, 
vormeli echter een belangrijke band tussen de partij en haar 
georganiseerde aanhang. Zij zijn in staat snel de reacties en 
stemmingen van onze lezers te herkennen en hierover de partij 
te informeren. Zij kunnen ook een belangrijk aandeel hebben in 
de ver·sterking en uitbreiding van onze invloed. 

Hiertoe is het noodzakelijk, dat de band tussen de partij-af
delingen en dit apparaat wordt versterkt, dat de kameraden die 
belast zijn met de verspreiding, politiek worden geholpen en deel 
uitmaken van het partij-aktief van de afdeling, dat met hen hun 
speciale taak regelmatig bespreekt en verder helpt ontwikkelen. 

Hiertoe is het noodzakelijk, dat de leidingen van de onder
districten en afdelingen belast worden met de gehele verant
woording van de verspreiding. 

Dit is een politieke aktiviteit, de kameraden die hiermee zijn 
belast, zijn politieke funktionarissen; hun politieke voorlichting 
en scholing, het betrekken van hen in de werving is een zaak 
van deze besturen. 

Terwijl de kameraden, die b.v. de leiding hebben van de soli
dariteitskampagne voor onze krant, wekelijks bijeen komen, de 
gelden afrekenen, de resultaten uitwisselen en politiek bespre
ken, gebeurt dit met de persaktivisten, met de bezorgers en sub
agenten veel te weinig. 

Deze toestand werkt remmend op de ontplooilng van het werk 
en moet zo snel mogelijk veranderd worden. 

Dit zal een verdere versterking tot resultaat hehben van de 
band tussen de partij-afdeling en de lezers van ons dagblad en 
de werving stimuleren. 

Hierdoor worden alle aktivisten, die met het werk voor onze 
krant zijn belast, tot een hecht collectief aaneengesmeed. 

Nogmaals, de mogelijkheden Oilll vele nieuwe abonne's te win
nen zijn aanwezig, het hangt er slechts van af of we ons belang
rijkste middel in de agitatie op de juiste wijze hanteren. 

En nu: ,Vooru,it met de krant" blijft het parool! 

AB VELTMAN 
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HET HUID,IGE LEVEN IN SPANJE 

23 jaar geleden, op 14 April 1931, werd de Republiek Spanje 
uitgeroepen. In October 1934 stond het .Spaanse volk op tegen de 
pogingen, het fascisme langs wettelijke weg aan de macht te 
brengen, in het hele land brak de algemene staking uit, die zijn 
duidelijkste politieke uitdrukking vond in de volksopstand in 
Asturie. In Februari 1936 behaalden de massa's een beslissende 
overwinning in de verkiezingen en onttrokken daarmee de Repu
bliek aan de handen van de reaktie. Toen Franco daartegen 
rebelleerde verdedigde het. Spaanse volk gedurende de twee en 
dertig maanden van de oorlog elke meter van de Spaanse grond. 
Met buitengewone dapperheid en een heldenmoed zonder weer
ga greep het het fascisme aan en bewees zijn liefde voor de Repu
bliek en voor de demokratie en zijn verlangen naar nationale 
onafhankelijkheid. En weer in April, op 1 April 1939, eindigde 
de burgeroorlog met de voorlopige nederlaag van het Spaanse 
volk. · 

Sinds deze dag oefenen de financiers en groot-grondbezitters 
hun terreur-regime uit. Alle levensvraagstukken van de natie 
blijven onopgelost, want hun oplossing zou de demokratische ont
wikkeling van het land vergen. De landbouw ligt in de ketens 
van de half-feodale eigendomsverhoudingen; hij wordt te gronde 
gericht en verarmd. De industriele uitrusting is verouderd, de 
produktie-index van de afzonderlijke industrieJakken ligt be
neden die van het jaar 1929, toen Spanje 6 millioen minder be
woners had dan tegenwoordig. De binnen- en buitenlandse han
del worden door een zware krisis bedreigd; de transportmiddelen 
zijn ontoereikend. 

Maar de financiersoligarchie en groot-grondbezitters voelen 
het einde van hun fascistische diktatuur naderen. Zij vrezen het 
volk. Zij vrezen het, omdat zij niet vergeten kunnen, dat het be
wapende volk in zijn revolutionaire strijd, die het voor de ver
dediging van de vrijheid en de nationale onafhankelijkheid voer
de een krachtige stoot aan de demokratische ontwikkeling van 
het land gaf. 

Het pakt van Franco met Amerika heeft een nieuwe bladzijde 
aan de geschiedenis van Spanje toegevoegd, een blad van schan
de, vol gevaar voor het leven van het volk en het bestaan van 
de natie. Met behulp van deze, op 26 September 1933 onder
tekende overeenkomst willen de Amerikaanse imperialisten zich 
onze rijkdommen toeeigenen, de lage Spaanse lonen uitbuiten en 
ontzaglijke winsten persen uit de economie van ons land. Zij wil
len · Spanje veranderen in een Amerikaanse kolonie en in een 
steunpunt voor hun agressieve bedoelingen. · 

* Dat het blok van de reaktionaire krachten die het Franco-
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regime ondersteunen gespleten is, is evenzeer een teken van 
zwakte als het militaire verbond van Franco met de USA. Lei
dende vertegenwoordigers van het monarchisme staan in duide
lijke tegenstelling tot de Falanx. De monarchistische groepen 
spreken reeds openlijk over bedrog, omdat de belofte niet werd 
gehouden om na de overwinning van Franco de monarchie weer 
op te richten. Kenmerkend voor deze houding is, dat een boek 
in het geheim verbreid werd, waarin de hertog van Maura de 
Falanx kritiseert en zegt dat de regering machteloos is. 

Bij de traditionalisten, de Karlisten van Navarra*) ziet mer~: 
sinds enige tijd een levendige politieke aktiviteit. Ook zij richten 
hun aanvallen tegen de Falangisten, stellen de Falanx verant
woordelijk voor de katastrofale toestand van het land, or.gani
seren geheime bij eenkomsten en voeren illegale propaganda om 
uitdrukking te geven aan hun ontevredenheid met het Franco
regime. 

Na de ondertekening van het konkordaat tussen de Heilige 
Stoel en de Spaanse regering heeft ook de kerk haar politieke 
aktiviteit op bizondere wijze versterkt: de groepen van de ,Ka
tholieke Aktie" werden steeds talrijker. De kerk strijdt echter in 
de politieke arena niet aileen voor haar kerkelijke belangen, 
maar treedt openlijk tegen de demokratische krachten op. De 
afdelingen van de ,Katholieke Aktie" nemen vooral toe in aan
tal omdat zij al degenen opnemen, die de Falanx verlaten. In 
vele dorpen is de door de priester geleide ,Katholieke Aktie" in 
de plaats gekomen van de kerk, de kiem voor een christen-demo
kratische partij van het Italiaanse type. De kerk bereidt zich dus 
voor op de ineenstorting van het Franco-regime en verzamelt 
haar krachten, om op het gegeven ogenblik over een politiek 
machtsinstrument te vervoegen, dat de heerschappij van de 
reaktie moet verzekeren en haar voorrechten in stand moet hou
den, die zij onder het fascisme verworven en misbruikt heeft. 

Niet zo lang geleden is een ,derde weg" naar voren gekomen, 
waarvan het politieke program in een artikel van prof. Rafael 
Calvo Serez in het tijdschrift ,Ecrits de Paris" verscheen. Deze 
groep verdedigt de uitgangspunten van de Franco-rebellie van 
1936, d.w.z. hij toont zijn openlijk reactionair gezicht. Hun scher
pe kritiek is gericht te.gen bepaalde leidende Falangisten en 
funktionarissen van Franco, zoals de minister van Buitenlandse 
Zaken Martin Arajo, die zij er van beschuldigen niet genoeg zijn 
best te hebben gedaan om door de heroprichting van de monar
chie een verandering in de toestand teweeg te brengen. 

De plannen van al deze reaktionaire kringen, van de monar
chisten zowel als van de kerk, de ,derde weg" en de traditiona· 
listen, hebben .gemeen, dat zij slechts zulke veranderingen wil· 

*) De Karlisten, de aanhangers van de troonpretendent Don Carlos 
(1855) en zijn nakomelingen, die hun aanspraken op de troon in de bloe
dige Karlisten-oorlogen van 1834-1840 en 1872-1876 verdedigden, zijn 
streng katholiek en konservatief; in de Spaanse oorlog streden zij aan de 
kant van Franco. (Noot van de vert.) 
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len doorvoeren, die het gezicht van de heersende krachten ver
anderen, maar niet raken aan de voorrechten en belangen van de 
financiersoligarchie en de groot-grondbezitters. 

De tegenstellingen en konflicten tussen deze groepen zijn zo 
in het oog vallend, dat ook de leidende Falangisten er rekening 
mee moeten houden. Eind October 1953 vond in Madrid een ,Na
tionaal Congres van de Falanx" plaats, dat eindigde met een 
demonstratie in het Chamartin Stadion. Om een indruk te krij
gen van de middelen waarmee de Falanx reeds moet werken, 
vermelden wij, dat hij op kosten van de staat duizenden hun reis
geld betaalde en daarbij kreeg ieder nog honderd a driehonderd 
peseta's, om maar een groot aantal van hun aanhangers naar een 
dergelijke demonstratie in M;:tdrid te kunnen brengen. Daar 
wendde zich de algemeen sekretaris van de Falanx, Fernandez 
Cuesta, tot Franco en smeekte hem om steun. Hij verklaarde dat 
deze demonstratie geen ,zwanenzang was van een politieke 
macht, die zich in de greep van de dood bevond". Daarmee wilde 
hij de scharen moedeloze falan~sten geruststellen, die zich reeds 
--. in Cuesta's eigen woorden - als ,offers voor de 'ontfalangi
serings' rechtbanken" zagen staan. 

Nog kort geleden, in begin 1954, hebben de demonstraties van 
de Madrileense studenten zeer duidelijk de zwakten van de Fa
lanx en het Franco-regime aan het licht gebracht. De demonstra
ties die door de Falanx waren georganiseerd onder de leuze: ,Wij 
eisen Gibraltar terug" sloegen onmid'dellijk om in demonstraties 
tegen de politiek van de regering. De studenten eisten het af
treden van enkele ministers, b.v. Fernandez Cuestas, en van de 
chef van de inlichtingendienst en eisten vrijheid van woord en 
van drukpers. 

Er zijn altijd verschillen en konflicten binnen het Franco-blok 
geweest; ze weerspiegelen de heersende tegenstellingen in het 
burgerlijke kamp. Sinds het voorjaar van 1951 hebben ze zich 
echter buitengewoon verscherpt. De algemene staking van 
Barcelona, in de Baskische provincie en in Pamplona en de de
monstratie in Madrid hebben er aanzienlijk toe bijgedragen 
Franco's heerschappij te verzwakken. Ze waren een uiting van 
het groeiende politieke bewustzijn van de arbeidersklasse en 
toonden de vastbeslotenheid van het volk om opnieuw voor het 
herstel van de demokratie en een verandering in de Spaanse ver
houdingen te strijden. Het volk is overgegaan van passieve, ver
borgen ontevredenheid tot aktieve demonstraties. Honderddui
zenden arbeiders, boeren en kleine middenstand hebben in 1951 
in Barcelona gedemonstreerd. Hetzelfde deden de boeren van 
Quintanar de la Orden (Toledo) en de studenten in Madrid en 
Sevilla. Het volk heeft de vrees voor de fascistische terreur van 
zich afgeworpen. 

Opmerkelijk zijn ook de stakingen en het dalen van de produk
tie in de grote industrii:He bedrijven. In de Baskische fabrieken 
,La Euzkalduna", ,La Navale", ,Chantiers navals du Nervion", 
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,-,Hauts Fourneaux", ,Babcock Wilcox", in de grote textielfabrie
ken van Catalonie en in andere belangrijke centra komen derge
lijke konflicten regelmatig voor. De grote ontevredenheid en de 
veelvuldige strijd van de arbeiders hebben de regering gedwon
gen, de loonstop op te heffen en eind 1953 een loonsverhoging in 
te stellen, die weliswaar in geen enkel geval meer dan 10% be
droeg en dus niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat 
was. Daarom zetten de arbeiders ook hun strijd voor een werke
lijke loonsverhoging en een achturendag voort, want de onlangs 
van kracht geworden prijsstijgingen zullen het levenspeil, dat 
toch allaag was, nog meer omlaag drukken. De prijzen voor ko
len werden met 40 %, voor ijzerwaren met 25 %, voor alcohol 
met 50%, voor goederentransport met 20 %, voor personenver
voer met 10 % verhoogd. 

* 
In Spanje, een kapitalistisch land dat weinig ontwikkeld is, 

zijn de gevolgen van de algemene krisis van het kapitalisme 
bizonder duidelijk te merken. Ondanks de dalende produktie
indices heerst in enkele industrietakken een aanbodoverschot. 
In de pakhuizen liggen de waren opgestapeld. De oorzaak hiervan 
zijn de lage lonen en salarissen, de millioenen werklozen en de 
voortdurende prijsstijgingen van de belangrijkste konsumptie
goederen.Enkele voorbeelden:Terwijl het verbruik van katoenen 
stoffen per inwoner en jaar minder dan een derd~ bedraagt van 
het verbruik in 1935, bevindt de textielind11strie, de belangrijkste 
industrie van het land, zich in een heftige krisis. Honderden fa
brieken zijn geheel of gedeeltelijk gesloten. De waren, die in het 
binnenland geen afzet vinden, stapelen zich op. De exporten da
len op onrustbarende wijze. In 1952 werd b.v. voor 225 millioen 
goudpeseta's *) katoen ge1mporteerd, terwijl voor slechts 55 mil
lioen gaud-peseta's katoenproducten geexporteerd werden. De 
schoenenindustrie, waarvan de produktiecapaciteit omstreeks 35 
tot 45 millioen paar per jaar bedraagt, bevindt zich eveneens in 
een kritieke toestand: het verbruik is nauwelijks de helft van de 
produktie- en dat in een land waarin honderdduizend~n arbei
ders aileen linnen schoenen bezitten en een groot deel van de 
kinderen in de stad en op het platteland barrevoets gaan. Het 
suikerverbruik bedraagt 416 gram per inwoner per maand. Mil
lioenen Spanjaarden eten praktisch geen suiker, maar de rege
ring heeft voorgeschreven dat de suikerbietenproduktie met 50% 
verminderd moet worden. Meer dan 15 % van de suikerrafinade· 
rijen werden gesloten, want volgens officii:He mededelingen ,is er 
teveel suiker". De wijnkonsumptie per inwoner is slechts weinig 
meer dan de helft van die van 1935. Hoewel de wijngaarden sinds 
1935 met 100.000 ha werden verminderd en de oogsten veel slech
ter waren dan in de jaren 1931-1935 konden millioenen hekto
liter van de oogst van het vorige jaar niet verkocht worden en de 

*) 10,95 peseta's = 1 dollar (officH!le koers). 
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oogst van dit jaar zal de regering voor onoplosbare taken stel
len. De uitvoer van sherry is bijvoorbeeld sinds 1951 met 32 % 
gedaalq. De enige ,oplossing", die de regering voor deze krisis 
biedt, is een verdere vermindering van het bebouwde opper-: 
vlakte. Met de visvangst en de viskonservenindustrie is het net 
zo gesteld. Ongeveer 80 % van de produktiecapaciteit wordt niet 
gebruikt. De uitvoer van viskonserven (sardines, krabben enz.) 
die in 1930 405.644 centner bedroeg, was in 1951 nog maar 99.351 
centner. 

Ook het woningprobleem drukt zwaar op millioenen Spanjaar., 
den. Onlangs werd op een vergadering van architekten meege
deeld, dat er een woningtekort van meer dan een millioen is. Elk 
jaar komen hier 85.000 bij. De woningbouw bevindt zich echter 
in een ernstige krisis, duizenden bouwvakarbeiders in Madrid, 
Sevilla, Barcelona, in de provincie Biscaye en in andere provin- . { 
cies zijn werkloos. \ 

In hun propaganda generen de Franco-lieden zich niet om 
steeds weer demagogische verklaringen over de ,industriele ex-· 
pansie" en over ,industriele plannen" en valse cijfers bekend te 
maken, om de ,industriele vooruitgang" van Spanje aan te prij
zen. Daarbij is het heel eenvoudig om de leugens in zulke fanta
siecijfers aan het Iicht te brengen. De basis voor de industriele 
ontwikkeling van elk land zijn de grondstoffenindustrie en de 
produktiemiddelenindustrie. De officiele statistiek geeft als 
staalproduktie voor 1952 het cijfer van 912.000 ton, tegenover 
1.003.450 ton in 1929, d.w.z. bijna 100.000 ton minder dan 23 jaar 
geleden, toen Spanje 6 millioen minder inwoners had dan nu. 
Daarbij moet men in het oog ,houden, dat bijna een derde van 
dit staal wegens fabricagefouten niet te gebruiken 'is. De ijzer
produktie bedroeg in 1952 650.000 ton tegenover 748.000 in 1929, 
dus eveneens 100.000 ton minder. Aan de andere kant bezit 
Spanje slechts een onbeduidende produktiemiddelenindustrie. 
En de vooruitgang, waarover Franco op het gebied van de elec
tro-energie snoeft, is !outer gezichtsbedrog. Hij past er wei voor 
op om te zeggen dat 26 % van de electrische energie ver loren 
gaat wegens verouderde en defekte uitrustingen. 

Het aantal wagons in omloop is sinds 1930 nooit .zo gering ge
weest als tegenwoordig. In 1951 was het 64.783. In 1952 waren er 
2942 personenwagens in omloop tegenover 6458 in 1931. 25 tot 26 
millioen railsen, waarvan de gebruiksduur reeds lang is afgelo
pen, zouden vernieuwd moete:n worden. Het aantal ongelukken 
is een aanwijzing voor de slechte toestand bij de spoorwegen: in 
1951 waren er al 4161 ernstige en meer dan 100.000 kleine spoor
wegongelukken. 

De produktie van de mijnen d;:~alt voortdurend, als men de cij
fers van 1950 vergelijkt met die van 1929: ijzererts met 39 %, lood 
met 24%, zink met 77%, mangaan met 96% en zwavel met 
77 %. Aileen voor wolfram en potas zijn de produktiecijfers ge
stegen, hetgeen verklaard wordt door de belangstelling van de 
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amerikaanse imperialisten voor deze produkten. En de totale 
uitvoer van hetland bedraagt tegenwoordig nog maar 50% van 
de exporten van 1929. 

Ook in de landbouw is de krisis merkbaar. Het is bewezen, dat 
de produktiecijfers zelfs in de jaren met goede oogsten lager wa
ren dan in 1931 tot 1935: rogge 25 %, tarwe 31 %, mais 30 %, 
haver 33% en rijst 13% lager. De boeren werken als slaven, er is 
gebrek aan zaaigoed en machines. Voor veevoer moeten zij 
zwarte prijzen betalen. Droogte en regenschade, bagel en ziekten 
rui'neren hen. Zo bracht de laatste mond- en klauwzeerepidemie 
de boeren een schade van meer dan drie milliard peseta toe. Zelfs 
wanneer de oogst dank zij het gunstige klimaat goed is, ontwik
kelt zich hieruit dikwijls een katastrofe voor de boeren. Hon
derdduizenden kilo's aardappelen van de oogst 1951/'52 verrotten 
uit gebrek aan transportmiddelen, duizenden tonnen suikerbie-' 
ten bleven liggen omdat de raffinaderijen weigerden ze te ver
werken. 

* 
De gevolgen van deze ekonomische krisis voelen niet aileen 

de arbeiders en de boeren, maar ook de intellektuelen. De grate 
meerderheid van de professoren en leraren leeft armoedig, wordt 
slecht betaald en slecht behandeld, bezit niet de geringste vrij
heid en staat onder de dwang van regeringsrichtlijnen voor het 
onderwijs. In een land van 29 millioen inwoners bereikt een hoek 
in het algemeen geen grotere oplage dan 2000 exemplaren. Het 
analfabetisme is een last die steeds drukkender wordt. Bijna 
twee millioen kinderen kunnen niet naar school omdat er eens
deels te weinig scholen zijn en de kinderen voor het andere deel 
dikwijls reeds vanaf hun zesde jaar moeten werken. Volgens de 
officiele statistiek is er een tekort van 55.000 scholen, maar 
Franco heeft in veertien jaar minder scholen gebouwd dan de 
Republiek in de jaren 1931 en 1932. · 

In deze situatie strijden de demokratische krachten, met de 
Communistische Partij van Spanje vooraan, onophoudelijk om 
de noodzakelijke politieke veranderingen zo snel mogelijk door 
te voeren en de massa's van het volk daarop voor te bereiden en 
te organiseren. Deze veranderingen moeten in overeenstemming 
gebracht worden met de demokratische wil van de overgrote 
meerderheid van het Spaanse volk. Een regime dat het vraagstuk 
van de grand en de bodem konsekwent oplost, dat het volk de 
demokratische vrijheden brengt, dat het verlangen van de volken 
van Catalonie, de Baskische provincie err Galicie naar nationale 
vrijheid bevredigt, de werkende mensen een werkelijke verbete
ring van hun levensomstandigheden en tevens gewetens- en 
godsdienstvrijheid garandeert, dat de oplossing van al deze grote 
problemen ter hand neemt en daarbij op het volk steunt- een 
dergelijke demokratie is een gebiedende eis voor de vooruitgang 
en ontwikkeling van Spanje. Zij is tevens noodzakelijk om de 
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nationale onafhankelijkheid te redden, de vrede te behouden en 
om te verhinderen dat Spanje een Amerikaans militair steun
punt wordt. 

ALFREDO MENDEZ 

(,Aufbau", Juli 1954) 

Maria Luisa Martin Kinderen in bet huidige Spanje 
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150 MILLIOEN AMERIKAN·EN 

BUITEN DE WET GESTELD 

De maand Juni j.l. droeg in de Vererti,gde Staten het stempel 
van drie gebeurtenissen, die schijnbaar niets met elkaar te rna
ken hadden maar in feite nauw verbonden waren. 

Ten eerste, de eerste verj aardag van de moord op Ethel en 
Julius Ro~nberg. 

Ten tweede, de officiele aankondiging dat het land 3.347.000 
werklozen telde, twee keer zoveel als een jaar daarvoor. 

Tenslotte, het verzoekschrift van James Bennett aan de betref
fende commissie van de Senaat om een aanvullend krediet te 
verkrijgen van 918.000 do\lar, d.w.z. 320 millioen francs. James 
Bennett is de directeur van het bureau voor het gevangenis
wezen in de V erenigde Staten. 

,De regering," schrijft hij, ,moet rekenen op een toename va..'l 
de bevolking van de: gevangenissen. Niet aileen groeit het land, 
maar er worden ook ·steeds nieuwe wetten aangenomen, zoals 
bijvoorbeeld de Smith wet en de wetten die de communi&ten 
betreffen." 

Tien weken later verkondigde Eisenhower in Colorado, staande 
op een trap van een kazerne van de luchtmacht, aan de journa-
listen: · 

,Ik heb vandaag de wet S. 3.706 getekend, een wet die de 
Communistische Partij illegaal maakt ... " 

Volgens de kranten zei de President dit met een stralend ge
zicht: sinds de zaak Rosenberg is zijn glimlach ailerwegen be
kend. Inderdaad had hij zojuist met een pennestreek een reeks 
maatregelen voltooid die de Grondwet afschaften en de Ver
enigde Staten in een politiestaat veranderden. 

Sinds maanden trachtten Eisenhower, zijn minister van Justi
tie Browne! en het hoofd van de F.B.I. Hoover het Congres er 
toe te krij gen een reeks maatregelen aan te nemen, die, volgens 
hen, ,de veiligheid van het land" zouden vergroten. Sommige 
van deze maatregelen waren in zo sterke mate tegenstrijdig met 
de elementairste regelen van de meest formele demokratie dat 
het Congres - dat niettemin tot de reaktionairste uit de Ameri
kaanse geschiedenis behoort - lange tijd aarzelde om ze aan te 
nemen. Het zou nog maar enkele weken duren voordat de sena
toren en afgevaardigden uit elkaar zouden gaan zonder zich te 
hebben uitgesproken, en de nieuwe verkiezingen zouden aile ont
werpwetten, die in de lopende periode naar voren waren ge
bracht, ongeldig maken. 

Maar aan de vooravond van de vakantie, op een ogenblik dat 
de parlementsleden aileen maar dachten aan de verkiezingsstrijd 
die weldra zou aanvangen, legde de regering al haar gewicht in 
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de schaal om haar knevelwetten in stemming te brengen. Dit 
keer ondervonden deze geen enkele oppositie. 

De anti-communistische hysterie, die sinds bijna tien jaar kun
dig in stand werd . gehouden, had het Congres overspoeld. De 
angst om aangeklaagd te worden als ,gezagsondermijner" deed 
de rest. Volgens de ingewijden leken de zittingen, waaruit de 
.wetS. 3.706 voortkwam, zowel op een strafexpeditie van de Ku
Klux-Klan alsop een familietafreeltje in een leeuwenkooi. Ieder
een kwam aandragen met zijn kleine amendement om indruk te 
maken op zijn kiezers. De demokraten spanden zich in om te be
wijzen dat Roosevelt nooit bestaan had en dat zij anti-co_!Ilmunis
tischer waren dan de republikeinen. De ,liberalen" tdbnden zich 
nog McCarthy-istischer dan McCarthy: in feite kwam' 't amende.., 
ment dat gericht was op het buiten de wet stellen van de Coni
munistische Partij voort uit de achttien demokratische sena
toren, die het z.g. ,liberale" blok vormen. De Kamer van Afge
vaardigden bleek reaktionairder dan ·de Senaat, die dit beant
woordde door zich fascistischer te tonen dan de Kamer. De voor
dracht werd met algemene stemmen aangenomen. Niemand wist 
precies waarvoor hij stemde. Het voornaamste was om niet na 
te denken, aange~ien het hierbij eveneens om een wet ging die de 
vrijheid van het denken knevelde. 

Zij wisten zo weinig wat zij deden dat de definitieve tekst van 
de wet, op het moment waarop Eisenhower zijn handtekening 
er onder zette, met de amendementen, aanvullingen en wijzigin
gen die in de loop van de debatten waren aangebracht, nog niet 
opgesteld was. 

De New York Times kon aan de vooravond van de bekrachti
ging schrij ven: 

,De bescbikbare exemplaren van de definitieve tekst van de wet 
zijn niet volledig en doen verward aan. De tekst die naar bet Witte 
Huis is gezonden werd niet aan bet gebele Congres voorgelegd, 
nocb aan de pers, nocb aan bet publiek. Er bestonden gedeeltelijke 
versies van tegenstrijdige wetten en amendementen. De versies die 
bet Congres gebruikt beeft bij de uiteindelijke aanvaar!ling van de 
wet, bevatten niet alle amendementen die waren aangenomen." 

Kortom, men kent nog niet de tekst van de wet en men weet 
zelfs niet of hij bestaat. 
-Wat men er echter van afwe'et is heel duidelijk. De vaagheid 

·van de formuleringen is slechts een gevolg van de verwarring. 
De wet S. 3.706, die zogenaamd moet dienen om het communisme 
in de Verenigde Staten te bestrijden, dient in werkelijkhaid om 
op wettelijke grondslag aile demokratische verworvenheden van 
het Amerikaanse volk te vernietigen en in het bizonder aile 
·rechten van de arbeiders. Dank zij deze wet wordt het mogelijk, 
elke vooruitstrevende partij en organisatie van ·een wettig be
staan te beroven en de vakbonden van de arbeiders ter dood te 
veroordelen. Voor dit laatste is voldoende dat de minister van 
Justitie, d.w.z. de F.B.I., verklaart dat een vakbond ,gei'nfil-
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treerd is met communisten"; dan verliest hij al zijn rechten en 
moet verdwijnen. 

De nieuwe wet bedreigt de organisaties, maar zij hangt ook 
boven het hoofd van elk Amerikaans staatsburger. In feite is het 
voldoende als iemand tot ,communist" verklaard wordt om hem 
te dwingen zich te Iaten registreren en het onmogelijk te maken 
dat hij ambtenaar is, in bepaalde industrieen werkt, een paspoort 
krijgt om naar het buitenland te gaan, enz., op straffe van vijf 
jaar gevangenis en 10.000 dollar boete. 

En het is helemaal niet nodig lid te zijn of te zijn geweest van 
de Communistische Partij om als zodanig te worden beschouwd. 
De wet somt veertien manieren op om ,een communist te her
kennen" (zie de onderstaande tekst - red.) op grond daal'Van 
·men desgewenst zelfs ex-President Truman, Rockefeller en gene
raal MacArthur gevangen zou kunnen zetten. 

Kortom, deze wet is ,loyaal, rechtvaardig en in overeenstem
ming met de Grondwet", zoals Eisenhower verklaarde na zijn 
ondertekening. 

Want het Amerikaanse fascisme, dat tegelijkertijd de erfge
naam is van Hitler en Tartuffe, onderscheidt zich door zijn demo
kratische en humanitaire geloofsbelijdenissen. 

Het is normaal dat Washington, in zijn angst voor het spook 
van de vrede en het perspektief van de krisis, zich wapent tegen 
het Amerikaanse volk. Maar zodra dit volk, dat nu nag door 
anti-communistische leugens verblind is, zal merken dat de 
nieuwe wet tegen hem gericht is en dat het voldoende is loons
verhoging te vragen om voor een communist uitgemaakt te wor
den, zodra dat gebeurt zal de huid van een McCarthy in de Ver
enigde Staten niet veel meer waard zijn. 

5 Sept. 1954 
VLADIMIR POZNER. 

14 manieren om heksen te herkennen 
(volgens McCarthy en Eisenhower) 

De wet die de Communistische Partij van de Ver
enigde Staten verbiedt bevat o.a. e~n ,.omschrijving" 
van wat een communist is en waai'aan men hem her
kennen kan. Hieronder volgt deze omschrijving zoals 
zij onlangs door het Congres is aangenomen en door 
Eisenhower bekend werd gemaakt. 
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Om uit te maken of iemand bij de Communistische Partij of alle andere 
organisaties die in de wet genoemd worden, behoord heeft of er deel van 
heeft uitgemaakt of bekend is met de doeleinden of plannen van de boven~ 
genoemde partijen of organisaties, zal de jury, na volledig ingelicht te 
zijn door de rechtbank, de bewijzen, indien voorhanden, onderzoeken om 
te weten of de beklaagde: 

1. met zijn medeweten in een · re
gister, op een lijst, een proces
verbaal, een korrespondentie of 
welk ander dokument van de 
organisatie ook, aangeduid is 
als een van de I eden; 

2. finaliciele bijdragen heeft gege. 
ven aan de organisatie in de 
vorm van kontributies, lenin
gen of in welke andere vorm 
ook; 

9. dokumenten, brochures, pam
fletten, boeken of enige andere 
publikatie over de plannen en 
doeleinden van de organisatie 
heeft in orde gemaakt; 

10. over de post heeft gezonden, in 
omloop heeft gebracht, ver
spreid, bezorgd of op een andere 
wijze 11an derden heeft Iaten 
toekomen materiaal of welke 
propaganda dan ook in naam 
van de organisatie; 

3. zich heeft onderworpen aan de ll. 
discipline van de organisatie, in 
welke vorm ook; 

raad heeft gegeven of op een 
andere wijze inlichtingen, sug-
gesties, of aanbevelingen heeft 
gegeven aan de leden van de 
organisatie of aan andere per
sonen met het oog op het doel 
van de organisatie; 

4. opdrachten, plannen of aanwij
zingen van de organisatie heeft 
uitgevoerd, welke dan ook; 

5. als vertegenwoordiger, koerier, 
boodschapper, korrespondent, 
organisator of Welke andere 
funktie ook in naam van de or
ganisatie is opgetreden; 

12. 

6. zich verstaan heeft met de !ei
ders of andere leden van de or
ganisatie ten opzichte van welk 13. 
plan of onderneming ook; 

7. met zijn medeweten als Ieider 
of lid van de organisatie is aan
genomen of aileen maar als een 
persoon wiens diensten door 
andere leiders of leden van de 
organisatie gevraagd werden; 

8. schriftelijk of mondeling of met 
gebruik making van tekens, 
signalen of op een andere wijze 
van mededeling opdrachten, 
aanwijzingen of plannen van de 
organisatie heeft overgebracht; 
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14. 

door zijn woorden, daden, ge
schriften en gedrag heeft Iaten 
blijken dat hij bereid was op de 
een of andere manier en in wel
ke mate dan ook de plannen en 
doeleinden van de organisatie 
uit te voeren. 

op de een of andere wijze deel 
heeft genomen aan de aktivi
teit, plannen, akties, doeleinden 
van de organisatie; 

de opsomming van de bovenge
noemde faktoren van bewijs 
voor het deel uitmaken van en 
deelnemen aan de Communisti. 
sche Partij of aan enige andere 
organisatie, zoals hierboven 
omschreven, verhindert niet het 
onderzoek noch het overwegen 
van aile andere bewijsgronden 
voor het deel uitmaken van en 
deelnemen aan de organisaties. 



~--

BuitenlanJse vrienJen scllrijoen ons 

MOGELIJKHEID VAN HET 

SOCIALISTISCII REALISME IN DE 

KAPITALISTISCHE LANDEN 

De mogelijkheid van een socialistische realistische kunst in de kapita~ 
listische Ianden wordt door zekere .,marxistische" kritiek nog ontkend .. 
Men beroept zich hiervoor op Stalin waar hij, in zijn studie over ,.De 
economische vraagstukken van het Socialisme in de U.S.S.R.", aantekent 
dat er voor de Octoberrevolutie in Rusland ,.geen gerede kiemen van de 
socialistische economie bestonden" en de Sowjetmacht bijgevolg ,de 
nieuwe, socialistische vormen van de economie, om zo te zeggen uU het 
'niets' moest scheppen". 1 ). Geen gerede kiemen van socialistische econo~ 
mie, wil echter niet zeggen dat er geen ideologische kiemen van socialisme 
in het kapitalistisch Rusland bestonden. Anders, hoe de Octoberrevolutie 
uit te leggen? De verdedigers van dit standpunt verwarren hier .- het 
springt in het oog - de economie met de ideologie. 

Men beroept zich te dien einde ook op Lenin, waar hij schrijft: 

.,In elke nationale cultuur zijn er e I e m en t e n, hoe zwak 
ontwikkeld :z;ij oak mogen wezen, van een democratische en so
cialistische cultuur, want in elke natie vindt men uitgebuite massa's 
waarvan de levensvoorwaarden onvermijdelijk een democratische en 
socialistische ideologie in het !even roepen. Maar in elke natie vindt 
men oak een burgerlijke cultuur (en meestal een reactionnaire en 
clericale cultuur) - en dit niet aileen in de vorm van elementen, 
maar in de vorm van een overheersende cultuur." 2), 

Waaruit men besluit dat er aileen ,elementen", en daarmee bedoelt 
men onvoldragen uitingen van een socialistische esthetiek .- en dus geen 
voldragen socialistische realistische kunst .- in de kapitalistiscl;le Ianden 
mogelijk zijn. 

De verdedigers van dit standpunt .- buiten het feit dat zij vergeten 
dat Lenin dit in 1905 schreef .- staren zich blind op het woord ,elemen~ 
ten", dat ze willekeurig vereen:relvigen met elementair: dus slechts een 
elementaire socialistische realistische kunst is mogelijk. Dit nu, is onjuist. 
Elementen van een socialistische cultuur, betekent nlet: geen voldragen 
socialistische realistische kunst is mogelijk. Of waren Marx, Engels, Lenin 

1) Stalin, .,De economische vraagstukken van het Socialisme in de 
U.S.S.R.". Uitg. Pegasus- Amsterdam, biz. 9. 

2) Lenin, ,De . organisatie van de Partij en de Literatuur der Partij''. 
2) Lenin, ,De organisatie van de Partij en de Literatuur der Partij", 

1905. Aangehaald door V. Novikow en G. Silkin in ,De Sowjet-Litera.. 
, tuur", nr. 1, 1951, biz. 150. 
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en Stalin op politiek, economisch en filosofisch gebied geen voldragen 
.,elementen" van sodalistische cultuur in de kapitalistische maatschappij? 
Hetgeen Lenin met .,elementen" bedoelt, blijkt uit de zin waar hij onder
lijnt: .,een burgerlijke cultuur. •. niet aileen in de vorm van .,elementen", 
maar in de vor:m van een overheersende cultuur". Hij stelt hier ,.elemen
ten" van een socialistische cultuur tegenover een overheersende cultuur. 
Want in de kapitalistische maatschappij, is het inderdaad de burgerlijke 
cultuur die noodzakelijk overheerst, en de socialistische cultuur kan er 
niet overheersen. Het is in die zin dat zij er in de vorm van ,.elementen" 
aanwezig is. Doch deze ,.elementen" hebben, in dit verband genomen, met 
voldragenheid of onvoldragenheid niets te maken. Vooral niet in onze 
dagen van een vergevorderd ontbindingsproces der burgerlijke beschaving! 

De bourgeoisie schiep de grondslagen van haar cultuur en kunst reeds' 
lang v66r het burgerlijk regime een dominerend karakter verkregen had 
in de dekadente feodale maatschappij. Denken wij slechts aan de Vlaamse 
schrijver Jacob van Maerlant, aan de auteur van .,Reinaert de Vos", aan 
Cervantes, Erasmus, Thomas More en aan zoveel andere burgerlijke 
pioniers. W aarom dan zou het proletariaat, dat nu als klasse, een histo
rische macht vertegenwoordigt, zijn eigen ethiek en revolutionair dyna
misme bezittend, waarom dan zou het proletariaat, evenals de bourgeoisie 
eertijds in de dekadente £eodale maatschappij, ook reeds nu niet, in de 
decadente burgerlijke samenleving, de grondslagen van zijn eigen cultuur 
kunnen vestigen en op een voldragen wijze formuleren? 

Men beroept zich ook, om de mogelijkheid van een socialistische realis
tische kunst in de kapitalistische maatschappij te ontkennen, op het feit 
dat er in onze samenle!V'ing geen socialistische werkelijkheid bestaat. 
W aaruit men besluit: realisme kan niet socialistisch zijn in een wereld 
waar de werkelijkheid het niet is. 

En verder, want uit de ene fout ;volgt de andere: aileen de Sowjet
kunstenaars kunnen dit realisme in hun scheppingen bereiken omdat er 
in de U.S.S.R. we! ~en socialistische werkelijkheid bestaat. 

De verdedigers van dit standpunt geven blijk van een verkeerde op
vatting inzake de juiste aard en wezen van het socialistisch realisme. Zij 
verwarren bet met de waarheidsgetrouwe uitbeelding van de realiteit, en 
nog wei in dit geval. van een socialistische realiteit. Dit nu is onjuist in 
een dergelijke zin genomen. De grote Franse schrijver Aragon heeft 
daarop reeds gewezen. 3

). 

a) .,Vele mensen, inzonderheid schrijvers, verwarren realisme met schil
dering volgens de natuur. Zij denken dat de realist zijn schildersezel voor 
een zonsonde~gang gaat plaatsen en zich bezorgd maakt omdat hij de tijd 
niet heeft een zekere oranjekleur na te bootsen die reeds violetkleurig 
wordt. Kortom, zij denken niet, gelijk ik, dat bet realisme eerst en vooral 
een geestelijke houding is van de romancier, geestelijke houding die zeit 
voortspruit uit zijn wereldbeschouwing. Anders zouden zij begrijpen dat, 
wanneer zijn wereldbeschouwing socialistisch is, bet heel natuurlijk is " 
a o c i a 1 i s t i s c h r e a I ism e te noemen, bet re,alisme van de kunste
naar. in kwestie, hij moge nu romancier, schilder of danser wezen." 
(Aragon in .,La nouvelle Critique", nr. 6, bl2l. 32.) 

.,De Stalinprijs, toegekend aan Andre Stil, een Franse schrijver, heeft 
een demonstratief karakter. Hij weerlegt de gemeenplaatsen die bij ons 
verbreid worden door de eigenlijke .,burgerlijke" critiek, en o o k door 
d e c r i t i e k d i e den k t h e t n i e t t e z ij n, volgens welke bet 
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Neen. Het socialistisch realisme is geen specifiek Russisch verschijnsel. 
En de Sowjet~kunst rvormt er ook niet de basis van. Zij vertegenwoordigt 
wel de voorhoede van de socialistische realistische kunst en tevens, dank 
zij de gunstige maatschappelijke voorwaarden waarin zij zich kan ont~ 
wikkden, ·thans de meest gave, machtige en meesterlijke uiting er van. 
De ware basis echter van het socialistisch realisme, is de arbeidersbewe
ging en haar wetenschappelijk~marxistische filosofie. Het betekent dat 
dit realisme ook in de kilpitalistische Ianden zijn vertegenwoordigers kan 
bezitten, en trouwens reeds bezit. Het socialistisch realisme immers, is 
eerst en vooral een geestelijke houding op esthetisch gebied vanwege de 
kunstenaar ten opzichte van de werkelijkheid, onverschillig of deze nu 
nog kapitalistisch of reeds socialistisch is. Deze houding laat zich aan 
geen grenzen binden. Daarentegen staat het vast dat het · behandelde 
onderwerp van de socialistisch~r.ealistische kunstenaar verschillend zal 
zijn, naar gelang hij in een kapitalistische of in een socialistische maat• 
schappij leeft. Een rvooruitstrevend Nederlands of Belgisc~ schrijver bij~ 
voorbeeld, kan of zal geen kolchos als onderwerp nemen voor een roman, 
waarvan de actie zich in onze gewesten afspeelt.. Zulks om de eenvoudige 
reden dat kolchozen in deze Ianden niet bestaan. Maar daar ligt de kern 
van de zaak niet. Men moet de beschreven werkelijkheid n~et verwarren 
met de geestelijlce houding die de kunstenaar bezielt. Daar schuilt het 
misverstand. ·Moest het bestaan van de socialistische werkelijkheid inzake 
socialistisch realisme beslissend zijn, dan zouden gevallen als deze van de 
Russische schrijver Zostsjenko en Achmatova, aan wie A. Zjdanow, in 
1946, hun burgerlijke kunststrekkingen verweet, niet mogelijk of denkbaar 
zijn. 4 ). Deze schrij\ners toch Iedden en schiepen hun werken reeds in 
een socialistische samenle!V'ing. Het is, nogmaals, alleen op de geestelijke 
houding, op de wetenschappelijk~marxistisch gefundeerde wereldbeschou
wing in een kunstwerk tot uiting komend, waarop het aankomt om te 
besluiten of een kunstschepping a! dan niet tot het socialistisch realisme 
moet gerekend worden. 

Dat het socialistisch realisme niet aileen mogelijk is in de kapitalisti~ 
sche maatschappij, maar er reeds bestaat, wordt trouwens door de 
Sowjet-schrijvers zelf onderschreven. Aldus door I. Anissimov, lid der 
redactie van het tijdschrift ,De Sowjet-Literatuur", naar aanleiding van 
de roman ,De Communisten" van Aragon. 5 ). ' 

lbespottelijk zou wezen van socialistisch realisme te spreken in een land 
dat niet socialistisch is, en bijgevolg dat, hoe ook de goede wil of de 
ideologie van de schrijver die leeft in het kapitalistisch regime moge 
wezen, de sukkelaar, och arme, veroordeeld is boeken te schrijven die, 
zelfs als ze gericht zijn tegen dit regime, niettemin producten blijven van 
dit regime en zelfs (want de marxistische terminologie is thans verbreid 
in de deftigste milieu's) elementen van de b oven b o u w der kapi
talistische maatschappij." Zie: Aragon. ,Les lettres Fran!;aises", nr. 409, 
April 1952, biz. 10. 
. 4) A. Zjdanov. ,Over literatuur, filosofie en muziek". Uitg. Pegasus. 

") ,Aragon, zoals men weet, heeft vaak het standpunt verdedigd dat 
het socialistisch realisme geen exclusief eigendom is van de letterkunde 
in de U.S.S.R. ( ... ) De publicatie van ,De Communisten" is een prachtige 
demonstratie van de waarheid dezer Stelling. Het is een roman waarin 
de hernieuwde geest van het socialistisch realisme zich op een schitterende 
wijze openbaart.'' I. Anissimov. ,De Sowjet-literatuur", nr. 6 (1953), 
biz. 151. 
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Herinneren wij er ten slotte aan dat er een juiste en algemeen aan
vaarde definitie van het socialistisch realisme bestaat. Het is deze welke 
opgenomen werd in de statu ten van de , Unie der Sowjetschrijvers". 
Zij luidt: 

,Het socialistisch realisme, zijnde de basismethode van de Sowjet
letterkunde en kritiek, eist van de kunstenaar een authentieke en 
historisch-concrete uitbeelding van de werkelijkheid in haar revolu
tionnaire ontwikkeling, Deze authentieke en historisch-concrete uit
beelding van de werkelijkheid op artistiek gebied, moet sarnengaan 
met de wil de ideologische vooruitgang der massa's te bevorderen 
in de geest van het socialisme." 

Deze omschrijving leert ons, dat het socialistisch realisme geen louter 
afkijken van de werkelijkheid is, maar wel een basis- of scheppingsmetho
de, bijgevolg toepasselijk zowel in de kapitalistische als in de socialistische 
maatschappij. Trouwens, het is een feit dat men hoegenaamd niets kan 
aanhalen uit de bovenstaande definitie, dat niet zou kunnen bereikt 
worden door de vooruitstreJVende kunstenaars uit onze gewesten, in hun 
scheppingen. 

De leer van het marxisme 

De stelling van de mogelijkheid van het socialistisch realisme in de 
kapitalistische omgeving is in niets strijdig met de wetten die het maat
schappelijk wordingsproces - en dus die van de kunst - beheersen, 
wetten door het marxisme ontdekt en welke tot de grondslagen van zijn 
leer behoren. · 

De evolutie van de maatschappelijke bovenbouw voltrekt zich niet 
gelijkmatig met die van de economische basis der maatschappij, doch met 
een zekere achterstand te wijten aan de kracht der gewoonte, de weer
stand van de bevoordeelde klassen die er belang bij hebben het bestaande, 
het oude te bestendigen, enzovoorts. Deze betrekkelijke achterstand van 
de ideologie ten opzichte van de economische basis, blijkt onder meer uit 
de tegenstelling, dat in onze maatschappij de productiekrachten, voor
namelijk in de industrie, een maatschappelijk karakter hebben aangeno
men, terwijl - naast de vorm van de eigendom - de bovenbouw van 
onze samenleving nog steeds individualistisch-burgerlijk is gebleven. 

Dit niet ovrereenstemmend karakter nu van de economische basis met 
de bovenbouw, heeft tot gevolg, legt uit en wettigt, het bestaan van twee 
culturen, van twee tegenovergestelde ideologieen of krachten in onze 
maatschappij: de ideologieen van het verleden, van het oude en deca
dente, die de aanpassing van de bovenbouw bij de economische basis 
tegenwerken, en de ideologische krachten van het nieuwe, van het op~ 
komende, die deze aanpassing nastreven. 

De nieuwe bovenbouw vormt zich reeds in de oude bovenbouw. De 
eerste is nag eigenlijk geen bovenbouw, maar hij vertegenwoordigt de 
ideologieen die de bovenbouw zullen vormen, wanneer de produktie
verhoudingen en de superstructuur van het kapitalistisch stelsel zijn 
gelikwideerd. Het marxisme, als wetenschappelijke basis van de ideolo
gische krachten die er naar streven de oude bovenbouw te Vlerdringen, 
is het beste voorbeeld dat ons duidelijk aantoont, hoe de bovenbouw (van 
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morgen) zich reeds vormt in de oude superstructuur, met welke hij in een 
dialectische strijd gewikkeld is. Anders gezegd: het nieuwe groeit uit het 
oude. Het nieuwe bestaat reeds als kiem in het oude, het ontwikkelt er 
zich, het wint er geleidelijk aan kracht, om tenslotte het oude voor altijd 
.te verdringen. 

Vandaar, wanneer wij ons op kunstgebied plaatsen, niet aileen de 
mogelijkheid, maar het feitelijk bestaan reeds - inzonderheid in de huidige 
v~orwaarden van verg.evorderd Ofltbindingsproces van de maatschappe· 
lijke-burgerlijke bovenbouw en rijpheid der nieuwe, opkomende ideologi· 
sche krachten - van kunstwerken in de kapitalistische maatschappij, 
waarin het socialistisch realisme op een juiste, waardevolle en conse
kwente wijze tot uiting komt. 

De dominerende bovenbouw in een gegeven maatschappij is steeds die 
van de klasse die de produktiemiddelen in haar macht heeft. Dit is dan 
ook de reden waarom de socialistische ideologic, en zo ook de socialis
tische realistische kunst, geen dominerend karakter kunnen bereiken in de 
kapitalistische samenleving.ln die zin zijn zij daarin ,elementen". 

De methode van het socialistisch realisme, zal in de kapitalistische 
maatschappij, deze ,elementen" van democratische en socialistische cul
tuur helpen groeien en tot een grotere kracht maken, die op haar beurt 
niet zonder invloed zal zijn op de historische ontwikkeling dezer 
maatschappij. 

Een gevaarlijke afwijking 
W at betekent het, de mogelijkheid te ontkennen, van het bestaan van 

een socialistische realistische kunst in de kapitalistische maatschappij? 
Het betekent, de dialectische wetten van de sociale ontwikkeling over 
het hoofd zien, ntet te aanvaarden dat het nieuwe uit het oude groeit, 
het gevaar lopen de waarde van de culturele erfeqis der vroegere voor
uitstrevende kunstenaars te onderschatten. Het stemt overeen met te 
beweren, dat de marxistische ideologic zich slechts kan vormen op basis 
van een reeds bestaande socialistische werkelijkheid - en niet deze kan 
voorafgaan, zoals dit nochtans het geval is geweest. Het is het vermoeden 
wekken, niet te beseffen dat het socialistisch realisme slechts de materia
listische dialectische opvatting is van de werkelijkheid, toegepast op het 
gebied der kunstschepping. Het wil zeggen, dat men de stelling verwerpt 
welke bevestigt: zo de achterstand van het collectief bewustzijn de alge
mene regel is, het individueel bewustzijn kan niettemin soms op het !even 
vooruit zijn. Het staat gelijk, met op voorhand de hedendaagse vooruit· 
strevende kunstenaars van de kapitalistische Ianden te veroordielen, 
slechts halfslachtigen te zijn ten opzichte 'Van het socialistisch realisme, 
- kortom, al de vraagstu:kken, die zich stellen betreffende de vooruit
strevende kunst in onze gewesten, te verdraaien en een verkeerde richting 
te geven. 

De mogelijkheid ontkennen van het bestaan ener socialistische realisti
sche kunst in de kapitalistische Ianden, betekent, bewust of onbewust, 
een trotskistische stelling aankleven. lmmers, ook Trotski dacht dat een 
proletarische cultuur en kunst onmogelijk was in de kapitalistische 
samenleving, en zelfs in de Russische maatschappij na de Octoberrevolu-
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tiel Slechts in de communistische gemeenschap zou een nieuwe humanis
tische esthetiek kunnen ontstaan. Maar dan zouden aile klassen, dus ook 
.h!et proletariaat, verdwenen zijn. Gewagen van een proletarische cultuur 
en kunst in een burgerlijke samenleving, was daarom op zichzel£ reeds 
onzin. Aldus Trotski. 0 ). 

De mogelijkheid van het bestaan van een sodalistische realistische 
kunst in de kapitalistische maatschappij ontkennen, betekent tenslotte, de 
ontwikkeling van een voldragen vooruitstrevende kunst in onze gewesten 
belemmeren, en bijgevolg op dit gebied, bewust of onbewust, het kamp 
der klassevijanden van het werkende volk versterken, klassevijanden die, 
zoals men weet, niets onverlet Iaten om de vooruitstrevende kunst te 
bestrijden en zo mogelijk te versmachten. 

Het sodalistisch realisme in Nederland en Belgiii 

Wat Nederland en Belgie betreft kan hier slechts op onze achterstand 
ge~zen worden. Terwijl het sodalistisch realisme zich in het buitenland, 
onder andere in Frankrijk, in waardevoile kunstwerken openbaart, is het 
bij ons, om zo te zeggen, nog maar een latente kracht gebleven. Het wordt 
tijd dat daar verandering in komt. De moeilijkheden ten onzent, vooral in 
Vlaanderen, zijn wei groter dan in vele andere Ianden, maar dit mag onze 
vooruitstrevende kunstenaars niet beletten, alles in het werk te steilen 
om zich op een konsekwente wijze aan de zijde van het werkende volk 
te scharen, en dit kunnen zij aileen doen door de methode !Van het soda~ 
listisch realisme toe te passen in hun scheppingen. 

Want, zoals wij reeds opmerkten: de decadentie van de burgerlijke 
beschaving en haar cultuur, de zegevierende vooruitgang van de soda~ 
listische bewustwording der massa's, alsook de overwinning van het 
sodalisme in de U.S.S.R., hebben thans, voorgoed, het bewust nastreven 
van een zelfstandige en voldragen sodalistische esthetiek mogelijk ge~ 
maakt in de kapitalistische Ianden. En. niet aileen mogelijk gemaakt, maar 
ook als een onafwendbare verplichting opgelegd aan de vooruitstrevende 
kunstenaars onzer dagen die waarlijk van hun tijd willen zijn en het hunne 
bijdragen tot de algemene kunstschat der mensheid. De sociale en estheti~ 
sche onbewustheid, begrijpelijk voor wat de kunstuitingen van het ver~ 
!eden betreft, is nu a! minder en minder te aanvaarden of te verontschul~ 
digen. De tijden zijn rijp. De voorwaarden bestaan, die nu de vooruit~ 
strevende kunstenaars toelaten, in hun scheppingen de werkelijkheid op 
.,een authentieke en historisch-concrete wijze uit te beelden in haar rev~ 
lutionaire ontwikkeling", uitbeelding gepaard gaande .,met de wil de 
ideologische vooruitgang der massa's te bevorderen in de geest van het 
sodalisme"l 

GEORGES VAN ACKER en JOZEF VERSOU 

o) Zie: Jean Perus, ,.Introduction a la Litterature Sovietique". Editions 
Sociales, biz. 40. 
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Gij moet mij horen 
Ik heb gezongen 
dwalend tussen de wijnstokken 
van Europa 
en in de wind, 
in de wind van Azie. 

Het beste uit alle mensenlevens 
en het Ieven, 
de zachtheid van de aarde, 
de zuivere vrede 
verzamelde ik op mi)n levenszwerftocht. 

Het beste van de ene grond 
en de andere 
legde ik in mijn mond 
met mijn lied: 
de vrijheid van de wind, 
de vrede in de wijngaard. 

Soms leken de mensen 
vijandig 
maar dezelfde nacht was een mantel 
voor allen 
en een groot Iicht 
wekte ons: 
het Iicht van de wereld. 

En toen ik in de huizen kwam 
zaten zij aan tafel 
zij kwamen terug uit de fabriek 
lachend of huilend. 

Gelijk aan elkander. 

Alle ogen zochten 
de wegen van het Iicht. 

Alle monden zongen 
het lied van de lente. 

Allemaal. 

Daarom heb ik 
tussen de wijnstokken 
en de wind 
het allerbeste in de mensen 
gekozen. 

En gij moet mij horen. 

PABLO NERUDA 

(Uit .,De druiven van Europa"). 

• 
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Boekbespreking 

HAGEL IN HET GRAAN 

Onder de verzamelnaam ,.De Vuurdoop (1848)" heeft onze vriend Theun 
de Vries zijn grote werk over Ieven en werken van Karl Marx gepubliceerd, 
een roman van zulk een bijzonder karakter dat de schrijver in een na.
woord bij het laatste dee! zegt dat naar het hem voorkomt, ze tot geen 
enkel bestaand genre der fraaie letteren behoort. ,. ... veeleer ligt het 
tussen mijn overig werk en in mijn Ieven als een onhandelbaar rotsblok, 
waarin ik slechts een aantal koppen en reliefs heb gehakt", schrijft hij in 
deze verantwoording, zo men wil, van zeven jaren slopende arbeid aan 
een taak, die hem vervolgde en nimmer met rust liet. 

,.Een spook waart door Europa" en ,.Nieuwe Rivieren" waren de namen 
van het eerste en tweede dee! van deze merkwaardige trilogie. Het derde 
dee! heet ,.Hagel in het graan." *) Het is het dee! van Frankrijk of om 
preciezer te zijn, van het Franse 19e eeuwse proletariaat en zijn reus-. 
achtige worsteling tegen de bourgeoisie, die het toppunt van haar macht 
tegemoet ging en desniettemin reeds, in het proletariaat, zijn eigen dood
gravers voortbracht. 

Een beoordeling van dit werk in volle omvang te geven is moeilijk. 
Beter is het 'wellicht een paar aantekeningen te plaatsen bij enkele 
opvallende delen van het werk van De Vries. 

Doch voor alles dient wat anders gezegd te worden. En wei, dat het 
onze uitgeverij ,.Pegasus" tot een grote verdienste moet worden aange. 
rekend het derde dee! van Theun de Vries' trilogie juist nu te doen ver
schijnen, nu het werk in zoveel opzichten wat te zeggen heeft tot ons volk. 

* Theun de Vries schildert in ,Hagel in het graan" vooral de Franse pro. 
letarische opstand van Juni 1848. 

Marx heeft in ,De achttiende Brumaire van Louis Bonaparte" (in 1852 
voor het eerst gepubliceerd) een' schets van deze opstand gegeven. In 
Februari 1848 was in Frankrijk de monarchie omvergeworpen. Deze 
revolut4e, afgedwongen door het proletariaat met de wapenen in de hand, 
had oorspronkelijk een kiesrechthervorming tot doe! ~eneinde de uitsluiten
de macht van een kleine groep zeer rijken te breken en de kring van 
bevoorrechten onder de bezittende klasse uit te breiden. De· geweldige 
omvang, die de Februariopstand, juist door het gewapende optreden van 
het proletariaat kreeg, spoelde de bourgeoisie over het hoofd. Onmid
dellijk na het welslagen van de Februari-revolutie, toen de ar'beiders 
ervan droomden hun ,sociale republiek" in te richten, verzamelde de 
contra-revolutie zijn krachten. De arbeiders stonden in die dagE!n vrijwel 
ge'isoleerd, hetgeen toen niet anders kon, in aanmerking genomen de 
trap van ontwikkeling van de massa, in die periode toen het kapitalisme 
nog vrij jong was. Marxistische partijen bestaan in die dagen nog slechts 
in kiemvorm. Met de kleine burgerij en de plattelandsbevolking bestaan 
vrijwel geen betrekkingen. 

De revolutie loopt op een nederlaag uit. ,.Het kon niet anders zijn," 
*) Pegasus 1954. f 6.90. 
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schrijft Marx in 1852. Tegen het proletariaat staan de grote bour,geoisie, 
de middenstand, de kleine burgers, de ,intellectuele lichten" - zoa.ls Marx 
spot - het Ieger, het a.ls ,Garde Mobile" georganiseerde lompenprole-
tariaat, de priesters en de plattelandsbevolklng. ' 

,Maar," zegt Marx, ,het proletariaat delft tenminste ·het onderspit, be
kroond met de eer van de grote wereldhistorische strijd; niet a.lleen voor 
Frankrljk, geheel Europa siddert door de Juni aardbeving. . ,". 

De geschiedenis dus van een neergeslagen revolutie, tekent Theun de 
Vries. 

Maar uit ,Hagel In het graan" gewordt ons a.llerminst een sombere 
schildering, die uiting geeft aan diepe wanhoop, aan hopeloze nederlaag. 
stemming en een treurzang zonder eind. Integendeel. ,Hagel in het graan" is 
het beg in van de strijd. De eerste botsing, in historisch ver.band gezien, 
de eerste s c her m u t s e 1 in g, die door de grote klassegevechten van 
1871, 1905, 1917 en de stormachtige jaren die er op volgen en die ons, 
tijdgenoten, voldoende 'bekend zijn, worden gevolgd. Dat is, menen wij, 
een zeer grote verdienste van de Vries. Eens te meer drukt hij in zijn 
werk zijn hartstochtelijk vertrouwen in de ovel1Winning van de arbeiders
klasse uit en - wat eigenlijk nog belangrijker is - hij doet dat door 
terzelfdertijd, · met kunstzinnige middelen, aan te duiden o p we 1 k e 
wijze die overwinning tot stand zal komen. 

* 
Dit geschiedt vooral door de figuren, die de kunstenaarshand van de 

Vries ons in dit boek heeft aangegeven. 
In de rijen van de revol\ltiohnairen vormen de Parijse arbeiders de 

bewuste voorhoede. Men treft ze aan In de figuur van Barth~l~my, een 
der strijdbaarsten op de barricaden, Marche, de aanvaller van het Stad
huis. Men ontmoet ze in massa's in de demonstraties en gevechten. De 
Vries schildert ze in hun heldhaftigheid in het gevecht, hun mildheid 
tegenover elkaar en tegenover de slachtoffers. AI het edele van de ar. 
beidersklasse vlndt Theun de Vries - niet aileen In dit boek maar in vele 
andere werken tevens - en hij beeldt het uit zoals hij het waarschijnlijk 
zelf ondergaat en voelt. 

Het opvallen.de van de typeringen uit ,Hagel in het graan" is daar
mee echter nog slechts halvelings weergegeven. 

Eigenlijk is het beter het z6 te stellen,. dat de schrijver juist die figuren 
uit de ,andere" groeperingen, die in de strijd in de rijen van de opstan
delingen te vinden zijn, zo vo6rtreffelijk en levensecht heeft geschetst. 

Daar is de student Julien Thibaud, die een aanvoerdersplaats in de 
gevechten inneemt. De intellectueel Papu. De zeeofficier Deflotte, die met 
grote bekwaamheid de militaire Ieiding van een groot gedeelte van de 
opstand in handen heeft genomen. Een officier, die overigens werkelijk a.ls 
arbeidersvertegenwoordiger in het parlement heeft gezeten en in ver. 
banning is gestorven. Daar is de Tassigny, oorspronkelijk aan de kant der 
reactie, die zelfmoord pleegt omdat hij weigert Ianger mede verant
woordelijk te zijn voor de daden van zijn groep. 

Theun de Vries tekent ons de figuren van de grote Russische denker 
Alexander Herzen, die toen in Parijs leefde, uitgeweken voor het tsaris
tisch bewlnd, en de Russische schrijver Toergenjew, belden met hun hart 
aan de kant van de opstandelingen. 

Wij treffen hier het nationale eenheidsfront in de k i em aan, Nog 
lange jaren zal het moeten groeien, Vele nederlagen za.l het nog leiden. 
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~ar het heeft j:le, toekomst voor zich, zoals we hebben gezien. 
· En De Vries heeft het zo prachtig, levend, ,getekend, zonder enige 
verwrongen kunstmatigheid, dat men de betreffende gedeelten als de 
zuiverste van het hele boek aanvaardt. 

Men. ,kan niet anders dan ieder van harte aanraden dit boek te lezen. 
Het stelt zijn eisen, het stelt problemen, geeft (en kan dat ook niet) geen 
heldere anwoorden op alle vragen. Maar het is levend en- al is dit soort 
van vergelijkingen dikwijls gevaarlijk - het trekt soms verbluffend ac
tuele parailellen met de huidige tijd. De typering van de reactie, zonder 
eenzijdigheid, is dikwijls diep onthullend. Hoeveel Amerikaanse ,Euro. 
peanen" kunnen hier niet hun historische voorgangers getekend vinden, 
de de Cavaignacs, de Bonapartes, de Lamorcieres, de Ledi'll-Rollins en 
de andere ,;heiden" van de reactie van 1848. 

Mep. moet in dit boek het noofdstuk ,Nachttrein" lezen, de treinreis 
van 1\{arx Van Berlijn naar Keulen. Men moet de brief van Engels aan 
Mary Iezen, met zijn beschrijving van Frankrijk na de nederlaag van de 
Jl.lni opstand. 

_Moet bier nog worden gezegd, dat het hoek mooi g e s c h r eve n is? 
In Nederland is reeds bij herhaiing, en door de meest gezaghebbende critici, 
vastgesteld dat Theun de Vries naar aile waarschijnlijkheid de knapste 
romancier uit de huidige Nederlandse Ietterkunde' is. 

Dat maakt, bij aile waarde · die aan de in h o u d van dit boek moet 
worden toegekend, het lezen ervan tot een genot. 

G, GEELHOED 
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Oproep van Aet Dageljjks Bestaar Jer CPN 

DE EDG IS WEG! 

De verwerping van de E.D.G., door Frankrijk betekent een triomf van 
de vredeskrachten in de were/d. 

De rampspoedige politiek van de Amerikaanse oorlogsstokers heeft, na 
Geneve, een nieuwe en zware nederlaag geleden. De politiek van het 
vredeslcamp, waarvan de Sowjet-Unie de voorvechtster is, zegeviertl 

De grate meerderheid van het Franse volk, aile vaderlandslievende 
kringen van deze roemrijke natie omvattende, heeft op overtuigende wijze 
de herbewapening van de nazi-W ehrmacht in W est-Dui·tsland, onder het 
mom van de E.D.G,, van de hand gewezen. 

Nog nooit tevoren lag de mogelijkheid tot het vestigen van een duur
zame vrede en voorspoed in Europa z6 voor het grijpen als thans. 

Die mogelijkheid is de verwezenlijking van een systeem van collectieve 
veiligheid, zoals de Sowjet-Unie heeft voorgesteld. 

In hun wanhoop over de ineenstortirtg van hun E.D.G.-plannen zoeken 
de huurlingen van Washington naar andere wegen om alsnog de West
duitse stokebranden de wapens in de hand te kunnen drukken. 

In ons land beginnen de bankroete E.D.G,-ers zelfs over een ,An
schluss" bij W est-Duitsland te pratenl 

De krachten die de E.D.G. verhinderd hebben zullen echter met 
nog grotere beslistheid strijden om elke andere weg af te snijden die 
op dezelfde wijze als de E.D.G. tot oorlog in Europa leiden moet. 
Het enige alternatief dat de vrede dient, is de colle~tieve veiligheidl 

. Ben stelsel van collectieve veiligheid, gegarandeerd door ALLE Euro
pese staten van Oost tot West, en eventueel ook door de V erenigde 
Staten van Amerika, is thans de beslissende opgave oak voor het Neder
landse volk. 

Door zulk een stelsel zal oorlog en agressie voorgoed uit Europa yer
bannen worden. 

Het fascisme zal in Duitsland niet weer aan de macht kunnen komen; · 
de vrede en de democratie zullen worden veiliggesteld voor Duitsland en 
al zijn buurvolken. 

[)aardoor zullen ook voor Nederland de beste voorwaarden wor
den geschapen tot nauwe samenwerking met geheel Duitsland op 
voet van gelijkwaardigheid. 

De f;ommunistische Partij heeft gedurende vele jaren hardnekkig tegen. 
de E.D.G. gestreden. Die moeilijke strijd, die tegen laster, verdachtmaking 
en vervolging van haar leden gevoerd moest worden, is thans met succes 
bekroond. 

Aile Nederlanders, uit de P.v.d.A., uiot V. V.D., Christelijke en Katho
lieke kringen, die zich evenals de Communisten tegen de r_atificatie van de 

· E.D.G. door het kabinet-Drees verzet hebben, kunnen er trots op zijn, 
medegewerkt te hebben om ons land voor het gevaar van de E.D.G. te 
behoeden. 

551 



Het is thans niet Ianger te dulden dat het huidige kabinet, dat van 
de E.D.G. de hoeksteen van zijn buitenlandse, en daarmee van zijn 
gehele beleid heeft gemaakt, aanblijft. 

Elke dag dat dit bewind wordt voortgezet, zal ons land nieuwe 
schade en schande brengen. 

Het heeft niet aileen in zijn buitenlandse poWiek gefaald. Ook de be~ 
loofde verruiming van de koopkracht der lonen en salarissen is onder dit 
bewind in een nieuwe verlaging van het levenspeil omgezet., De· beloofde 
verbetering van de Ouderdomsvoorziening is op de lange baan geschoven. 
Belastingvedaging blijft nog steeds uit. 

Dit kan oak niet anders, zolang de ondragelijke bewapeningslasten 
blijven bestaan en zelfs nog zouden worden verzwaard: 

W anne!;!r niet zeer spoedig een algemene loonsverhoging gepaard 
aan prijsstop wordt gegeven, zal de arbeidersklasse deze door groat~ 
scheepse stakingsacties moeten afdwingenl 

De ineenstorting van de E.D.G. plaatst ons land voor de dringende 
taak een nieuwe regering aan het bewind te brengen, die de thans voor ons 
open liggende weg van de vermindering der internationale spanning en de 
vestiging van een stelsel van collectieve veiligheid in Europa betreedt. 

Van zu[k· een regering zullen de aanhangers van de R.omme~politiek 
moeten worden buitengesloten. 

Tezamen met de E.D.G. moet ook de in het mandement der R.. K. bis~ 
schoppen neergelegde openlijke reactionnaire politiek ;an de baanl 

Mage de Partij van de Arbeid zich hierop bezinnen en thans een einde 
maken aan haar orientering op de Amerikaanse politiek en zijn gevaarlijke 
vertegenwoordiger, R.omme. 

De Communistische Partij van Nederland zal haar inspanning verdub~ 
belen om tot steeds hechtere eenheid van actie van socialisten en commu~ 
nisten te komen, teneinde di·t te bereiken. 

De nieuwe, frisse vredeswind die door Europa waait, moet ook in ons 
land aile duistere wolken kunnen verdrijven en ons land een betere toe
komst tegemoet voeren. 
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· Nieuwe boeken in vreemde talen 
Wij vestigen Uw aandacht op de volgende 
nieuwe boeken in vreemde talen. die wij 
dezer dagen ontvingen: 

. Romans. Y elena Uspenskaya - Our summer 

Kunst. 

'·. 

Roman over het Ieven van biologische stu
dentefl. in de U:SSR. Engelse taal, 363 blz. 
gelll. geb. f2.50. 

Nikolai Wirta - Allein geblieben 
Boeiend verhaa:l uit het revolutiejaar 1917, 
dat thans voor ''t eerst in de Duitse taal ver
krijgbaar is. 
463 biz. gei'.Jl. geb. f 1.75. 

Alexei Kozhevnikov - Living water 
Dit hoek (bekroond met Stalinprijs 1950) be

. schrijft de strijd tegen de droogte in Chakas
sie (Midden-Azii!-), Engelse taal. 
605 biz~ geb. gei'll. f 2.50. 

Valentin Katayev - A white sail gleams 
Een roman (die ook verf.ilmd werd) over het 
jaar 1905 waarin de hoofdrollen worden ge
speeld door een matroos van de Potemkin en 
twee kleine jongens. (Engelse taal) 
294 biz. gei'll., luxe-uitgave geb. f 3.90, 

Chou Chang- China's new literature and art 
Essays en redevoeringen over wezen en toe
komst van de ,nieuwe Chinese cultuur. (Engel
se taal) 
153. blz. geb~ f 1.25. 

Wetenschap. ]. Stalin - Problems of Leninism (Eng. taal) 
803 biz. luxe-uitgave geb. f 1.50. 

AI deze boeken Ztjn uit voorraad leverbaar door 

Poekhand.QI .. Peg.asus 
- . 

'LeidsestraM 25 - Amsterdam Hohhemastraat 57 - Den Haag 



1 October 1949-1954 

Ter gelegenheid van de vijfde verjaardag 
van de Chinese Volksrepubliek verschijnt: 

VETELLINGEN OVER MAO TSE-TO ENG 

verzameld door 

N.Bogdanow 

Over het persoonlijk Ieven van Mao Tse-toeng 
is tot nu toe weinig bekend geworden. Wat 
wij ui:t dagbladen en tijdschriften van hem 
weten kunnen wij buiten beschouwing Iaten. 
In de bundel Vet"ltell<ingen, die thans is ver
schenen, leren wij de grootheid van Mao niet 
kennen door grote woorden, maar juist door 
kleine trekjes. 
Bovendien zijn deze vertellingen doortrokken 
van een fijne humor, die het lezen ervan tot 
een bijzonder genot maakt. 
Deze ui:tgave werd gelllustreer.d door een 
aantal reproducties naar werken van bekende 
Chinese kunstenaars. 
Ook door ·de fraaie uitvoering is deze luxe
uitgave een begerenswaardig bezit. 

Gebonden f 3.25 
Voorzien van gekleurd stofomslag 

Uitgeverij PEGASUS 
Deze uitgave is in iedere boekhandel verkrijg-
baar. . 
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POLITIEK en GUl TUUR, 

inhoud 

Harry Verheij: Europa Y<>rraden? S.iJ 

Henk Gortzak: De hoogste wet 56J 

W. I. Lenin: Over het arbeid<>rslied 5i0 

]ean-Paul Sartre: Over de vrijheid van kritiek in de Sowjet-Unie .\ï1 

]. A. N; Knuttel: Staat en recht in de Sowjet-Unie 

G. Skorow: Op bezoek hij Picasso .i iJ 

Mike Gold: De schrijver in Amerika 

Gerard Geelhoed: Enkele kanten van de partij-agitatie 

Eugen V ar ga: Crisisverschijnselen in de economie der USA 

l'n hun invloed op andere kapitalistische landen .m 

Urgentieprogram CPN 6Jj 

POLITIEK en CULTUUR, 

verschijnt maandelijks bij uitgeverij Pegasus, 

Leidsestraat 25, Amsterdam-0., tel. 35957. 
De abonnementsprijs is f 3,50 per jaar, f 1,75 per half jaar, 
losse nummers 30 cent. 
Ons gironummer is 173127. 

Correspondentie over betalingen en verkoop zenden 
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fdt JAARGANG (Nieuwe reeks} No. 11 NOVEMBER l954 

Politi@/a 
en Cultuur 

Maandblad gewijd aan df! theorie en practijk van het marxi11me-lenini•m• 
onder leiding van het Partijbe11tuur der C.P.N. 

MaanJelükse notities 

Europa verraden? 

Na de verwerping van de E.D.G. schreeuwden de felste voor
standers van de Duitse herbewapening dat Europa verraden 

·werd door hen die tegen de E.D.G. waren. 
Maar Europa werd gered, gered van de verdeeldheid, gered 

van de oprichting van een oorlogszuchtige Duitse weermacht 
onder leiding van krachten, die sinds 1870 driemaal een oorlog 
in Europa ontketenden. 

Europa werd gered door hen, die zich ten felste keren tegen de 
door Amerika geleide politiek van de "eenheid van Europa", het 
bewijs werd daarmee geleverd dat de strijd voor vrede, demo
cratie en nationale zelfstandigheid in het belang van alle Euro
pese volken is. 

De overwinning van het E.D.G.-gevaar was een harde slag 
voor de Amerikaanse ·en Europese reactionairen, een nederlaag 
waarin zij niet wilden berusten. 

Zij belegden een Conferentie te Londen met het doel hun ge
broken potten te lijmen en opnieuw iets uit te denken om hun 
verderfelijke plannen door te zetten. 

Wat daarbij opvalt is de snelheid waarmee de gehele zaak 
werd behandeld. Die snelheid wordt veroorzaakt door het feit 
dat de imperialisten haast hebben om de West-Duitse herbewa
pening tot stand te brengen. De Amerikanen hebben haast om
dat zij de Duitse herbewapening nodig hebben voor hun grote 
winsten, nodig hebben voor het indammen van de economische 
crisis. 
De Amerikaanse econoom Elliot Janeway zei hierover: " ... de 
Duitse herbewapening zal een nieuwe 'boom' in de Amerikaanse 
economie teweeg brengen, vooral in de staalindustrie." 

De Amerikaanse regering heeft haast met Londen omdat tij
dens haar regeringsperiode het aantal werklozen gestegen is van 
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een half millioen op drie en half millioen. Zij heeft haast omdat 
er begin November verkiezingen zijn in de Verenigde Staten, 
waarbij zij met een "groot" succes voor het volk wil komen. Zij 
willen met hun snelheid de volkeren overrompelen omdat zij 
weten hoe gevaarlijk het is als het volk de waarheid leert ken· 
nen. De "nieuwe" plannen zijn niet zo nieuw, vandaar dat ze er 
ook zo snel waren. Pres1dent E,isenhower zei op 4 Oct.: "In de 
overeenkomsten die op de Londense negenmogendhedenconfe
rentie werden gesloten, zullen, wanneer ze geratificeerd zijn, de 
waardevolste bepalingen uit het oorspronkelijke KD.G.-plan be
houden blijven." 

De volken haalden verruimd adem na de verwerping van de 
E.D.G., maar de imperialisten gingen door. 

Zij smeedden opnieuw plannen voor de oorlog, plannen tegen 
de belangen der Europese volken. 

Opnieuw verrieden zij Europa. 

Nederland in tegenstellingen hetroHen 

De imperialisten hebben in Londen haastig gezocht naar een 
mogelijkheid om hun onderlinge tegenstellingen, een der belang· 
rijkste oorzaken van het mislukken van de E.D.G., op te lossen. 
Zij zijn daarin niet geslaagd, er zullen riog andere Conferenties· 
volgen. Maar een ding is reeds bekend geworden en daarin is ons 
land betrokken, n.l. bij de door Mendès-France voorgestelde "beo 
wapeningspool". Dat zou een instrument moeten worden datzich 
bezighoudt met de bewapeningsopdrachten. 

De Amerikaanse en Engelse imperialisten hebben enige con· 
cessies moeten doen aan Mendès-France en aangezien kapitaJls. 
ten van weggeven niet rijk, of te wel kapitalist worden of blijven, 
doen zij zoiets altijd op kpsten van anderen, in dit geval Neder
land. 

Een van de belangrijkste punten voor Nederland is de kwestie 
van de "bewapeningspool". De Maasbode van 14 October schrijft 
over een rede van Mr. Blaisse naar aanleiding van de Londense 
Conferentie het volgende: "Nu het Franse parlement zich heeft 
uitgesproken is het waarschijnlijk, zo zeide Mr. Blaisse verder, 
dat Mendès-France bepaalde in Frankrijk levende verwachtin
gen met betrekking tot de 'bewapeningspool' zal verwezenlijken. 
Er ligt hier een principiële kwestie, die ernstige gevaren in zich 
sluit, zowel voor de regering als voor de Nederlandse industrie." 

Ook een uitlating van Mr. Van der Goes van Naters verdientin 
dit verband de aandacht. Volgens Het Vrije Volk van 24 Sep
tember verklaarde hij dat de Londense Conferentie geen succes 
kon hebben "omdat echte controle alleen maar mogelijk is door 
een supra-nationale organisatie". 

Dit laat zien dat bij deze voorstanders der Duitse herbewa· 
pening allerlei bedenkingen aanwezig zijn, omdat de belangen 
van de Nederlandse imperialisten niet voldoende gediend 
worden. 
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Hier kan ook de verklaring liggen waarom de Nederlandse re
gering niet de bij haar zo gebruikelijke haast toont. 

De koek is nu eenmaal niet groter dan ze is, als er iemand een 
groter stuk wil hebben dan gaat dat ten koste van anderen. Dat 
is de heksencirkel der imperialisten, die zij niet kunnen door
breken. 

Een ander voorbeeld van de "goede vriendschap" van de im
perialisten onder elkaar gaf Churchill in zijn rede op het conser
vatieve Congres te Blackpool. Hij versprak zich daar diploma
tiek, en zei: "Wij zijn erin geslaagd, onze souvereiniteit te her
winnen." Hij "verbeterde" zich met de woorden: "Ik bedoel onze 
eredietwaardigheid." Waarop hij vervolgde: "Het is heel begrij
pelijk, dat ik deze fout heb gemaakt want souvereiniteit en cre
dietwaardigheid gaan samen." Daarmee werd de Amerikaanse 
overheersingspolitiek door middel van eredieten ten voeten uit
getekend, maar tevens werd openlijk de gewijzigde politieke ver
houdingen tussen Engeland en Amerika aan de orde gesteld en 
eenleidend aandeel in de internationale politiek door de Engelse 
imperialisten opgeëist. 

Uit alles blijkt dat de nederlaag van de E.D.G. de tegenstellin
gen tussen de imperialisten heeft verscherpt, Londen heeft ze 
niet opgelost, ze zullen bij de strijd tegen de ratificatie van de 
Londense besluiten nog hun rol spelen. 

Nieuwe krachten in de strijd 

De tegenstellingen der imperialisten onderling verzwakken 
hun krachten en maken het voor hen moeilijk om hun plannen 
door te zetten. Maar het is de strijd der volken, die de doorslag 
moet geven. Daarvoor is nodig dat de volken zich bewust zijn 
van het grote gevaar der Londense overeenkomst~n. Deze over
eenkomsten vertonen veel gelijkenis met de E.D.G., zoals de 
twaalf divisies en ook het bestaan van geheime clausules. In feite 
zijn ze nog brutaler en gevaarlijker omdat zij van Duitsland de 
sterkste militaire macht in Europa maken. De resultaten van 
Londen leveren de Duitse revanchisten zes gemotoriseerde in
fanteriedivisies op, met tachtig tanks ieder, twee gemechani
seerde divisies met zwaar materiaal, vier pantserdivisies met 
tweemaal meer tanks dan de pantserdivisies van Hitler. 

De correspondent van Reuter te Bonn wist inmiddels te mel
den dat er behalve de lichtingen 1935 en 1936, nog zeven lichtin
genzullen worden opgeroepen. Dat betekent, dat alle jonge man
nen tussen 18 en 26 jaar in militaire dienst zullen komen. 

De Londense plannen zouden bij hun doorvoering de scheuring 
van Duitsland verdiepen en de tegenstellingen verscherpen. Het 
gevaar van een directe, open oorlogshaard zou in het hart van 
Europa ontstaan. 

De oorlogskrachten houden vast aan hun opzet vàn de E.D.G., 
thans in een andere verpakking. Maar de volken keren zich met 
nog meer kracht dan tijdens de E.D.G. tegen deze plannen. 
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Er zijn daarbij een aantal nieuwe aspecten van de strijd. 
nieuwe is, dat de arbeidersklasse van West-Duitsland zich 
heftige en doortastende wijze in de strijd tegen de h~r·h"'"~M 
ning heeft gemengd. Dat is een nieuwe kracht die 
naast de voorhoede tegen de E.D.G., de Franse 

Op ondubbelzinnige wijze heeft de Duitse arbeidersklasse 
uitgesproken. Vorige maand reeds in de grote stakingen 
de verkiezingen van Sleeswijk-Holstein. Thans door ni+•mrAkllll 

op belangrijke bijeenkomsten van de georganiseerde arbeiders
klasse. 

Op Zondag 26 Sept. werd op het Congres van de jeugd van 
Duitse vakbeweging te Dusseldorp, dat 600.000 leden 
woordigt, een besluit genomen waarin het Congres de 
wapening met alle kracht afwijst. 

Op dezelfde dag schreef het katholiek jeugdtij 
"Michael": ,,Een leger van de Bondsrepubliek is een 
burger- en broederoorlog bestemd leger. Het brengt door 
staan de vrede in gevaar." Terwijl Adenauer op de n.cu.uuu<» 

jeugd nog wel in de eerste plaats zijn hoop heeft 
Nog belangrijker werd het besluit van de 

doordat het ter sprake kwam in het Congres van de 
ging, die na uitvoerige discussies het besluit nam om de 
wapening af te wijzen, "zolang niet alle onaeJ~nalnct.en:ngsmop. 
lijkheden benut zijn". 

Hiertegen waren slechts vier aanwezigen, zodat gezegd 
worden dat het gehele Congres er achter stond. Dat is van 
groot belang in de strijd tegen de Londense besluiten, want 
betekent dat er een kracht aan de strijd voor de vrede is 
voegd, die er ten tijde van de E.D.G. nog niet was. 

Niet alleen ~e Duitse, maar de Europese arbeidersklasse in 
geheel strijdt actiever dan ooit te voren tegen de Duitse 
bewapening. Dat blijkt uit de resultaten van het Congres 
Engelse vakbeweging en van de Labour Partij, en de 
havenstakingen van een enorme omvang. 

Slechts met kunst en vliegwerk kon Attlee een krap~ 
meerderheid behalen. Hoe dit kunst en vliegwerk er uit zi~ 
blijkt uit het feit dat het bestond uit het verraad van de 
taris van de houtwerkers, Brinham, die tegen het besluit van de 
128.000 leden van zijn organisatie, die hem naar het Congres ge. 
delegeerd hadden, voor de Duitse herbewapening stemde. Hel 
congres van de Labour Partij drukte zijn wens naar vrede 
overleg uit door eenstemmig een besluit te nemen waarin aan
gedrongen wordt op een spoedige bijeenroeping van een confe
rentie tussen Churchill, Malenkow en Eisenhower over de vraat 
stukken van de ontwapening, van de waterstofbom en van de 
collectieve veiligheid binnen het raam van de Verenigde 

Nog sprekender voor de stemming onder het Engelse volk ~ 
de grote havenstaking van Londen en andere grote havens van 
Engeland. 

Deze staking laat zien dat de Engelse arbeidersklasse schoon 
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heeft van de bewapeningspolitiek en dat zij niet langer 
genoegen neemt met het feit dat de rijken steeds rijker en de 
armen steeds armer worden. 
D~ staking vertoont een enorme kracht en eensgezindheid, 

zodat zelfs de tegenwerking van de vakbewegingsleiding wordt 
overwonnen. 

Men kan er op rekenen dat deze staking een periode van verzet 
inluidt die nog grote uitwerking zal hebben. 

Toenemende drang en activiteit naar vrede en collectieve vei
ligheid: zo is het in Duitsland, zo is het in Engeland, maar zo is 
het ook in Frankrijk, in Italië, in Nederland, België en Luxem
burg. De door de vredeskrachten uitgesproken mening, dat het 
voor de Duitse herbewapenaars van de Londense Conferentie 
een moeilijke weg is tot de ratificatie door de parlementen, wordt 
door al deze feiten bevestigd. Ondanks de vervalsing, die heden 
ten dage door de burgerlijke democratie wordt gepleegd, om de 
volkswil te verhinderen tot uitdrukking te komen, is het moge
lijk, en zal het ook gebeuren, dat de kracht van de strijd der vol
ken zich doorzet tot in de stoffige hoeken der parlementen; ·zij 
zullen er in slagen de Duitse herbewapening te verhinderen. De 
mogelijkheden zijn groot, want niet alleen dat de kracht en de 
omvang van de vredeskrachten groeit, maar tegenover de ver
derfelijke weg naar een Duitse herbewapening staat de hoopvolle 
weg naar collectieve veiligheid in Europa. 

Dat is het grote perspectief voor alle Europese volken in hun 
strijd tegen de Duitse herbewapening, daarom zal ook de tweede 
taak van Londen, de volken voor hun plannen te winnen, mis
lukken. 

Revolutionaire uitwerking van de tweede wereldoorlog 

De volken staan niet alleen, in hun strijd voor de vrede en 
tegen de herleving van een nieuwe nazi-Wehrmacht. 

Zij kunnen bij die strijd rekenen op machtige krachten in de 
wereld, zoals de Sowjet-Unie en de Volksrepubliek China. 

Hetwas zoals steeds de Sowjet-Unie, die weer nieuwe initiatie
ven nam om verder te gaan op de weg naar ontspanning. 

Het waren de voorstellen van Molotow en Wyschinski, die 
luide weerklank vonden in de gehele w:ereld, en nieu~e hoop 
en verwachting, maar ook nieuwe krachten aan de vredeskrach
ten schonken. De voorstellen van Wyschinski over internationale 
overeenkomsten tot beperldng van de bewapening en het verbod 
van atoom-, waterstof- en andere massavernietigingswapens 
hebben in de wereld sterk de aandacht getrokken, en van ver
schillende kanten is er positief op gereageerd. De voorstellen van 
Molotow om de militaire bezetting van Duitsland te ~beëindigen 
en de weg vrij te maken voor een herenigd en vredelievend, de
mocratisch Duitsland werden niet alleen in Duitsland maar· in 
geheel Europa toegejuicht. Zij brachten vreugde bij de vrienden 
van de wede, en schrik en woede bij hen, die de oorlog willen 
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en daarvoor de herbewapening van Duitsland behoevep.. Terwijl 
deze laatsten in Londen spraken over de souvereiniteit van Duit. 
land, wezen zij de enige en juiste weg naar een werkelijk souve
rein Duitsland van de hand. Daarmee on:tmaskerden zij zich vol· 
komen. 

Dezer dagen werd weer de aandacht gevestigd op de kracht 
van het vredeskamp, door het vijfjarig bestaan van de Volks
republiek China en van de Duitse Democratische Republiek. 

Het herinnert er ons aan hoe groot de revolutionaire uitwer
king van de tweede wereldoorlog is geweest. De volken die in de 
tweede wereldoorlog op leven en dood tegen hun onderdrukkers 
streden, hebben uit die strijd de kracht geput om hun levens
belangen, de vrede, de democratie en de welvaart, veilig te stel· 
len. De nationale krachten van China smeedden zich aaneen in 
de strijd tegen Japan, het volk van China liet zich de vruchten 
van de overwinning niet ontnemen maar versloeg zijn eigen 
reactionairen, die het weer in de vroegere onderworpenheid wiJ. 
den terugbrengen. 

Mogen de lessen uit de afloop van de tweede wereldoorlog een 
dagelijkse waarschuwing zijn ~oor de imperialisten, bij hunplan
nen tot het ontketenen van een nieuwe oorlog. 

De feesten van het vijfjarig bestaan zowel van China als vofu. 
republiek als van de D.D.R., onderlijnden nog eens nadrukkelijk 
dat het jaar 1954 niet meer het jaar 1933 is. 

Terwijl deze weken de overwinningen van het volk werdeD 
gevierd, waarvan de vruchten ten goede komen aan alle volken, 
dringt het tot de kapitalisten in de wereld, vooral in Amerika. 
'steeds meer door dat hun politiek een fiasco lijdt. 

De uitwerking van de nederlagen van het afgelopen jaar vin
den we terug in een redevoering van de oud-ambassadeur Ie 
Moskou, de Amerikaan Kennan. 

Wat een Amerikaan ervan z~ 

Kennan is een verklaarde vijand van de Sowjet-Unie en werd 
op verzoek van de Sowjet-Unie enige jaren geleden uit Moskou 
teruggeroepen. Zijn rede werd in het Aug. nummer van het 
Amerikaanse tijdschrift "Atlantic" gepubliceerd, onder de titel 
"Illusie der Veiligheid". 

Hierin liet Kennan ten eerste uitkomen, dat hij van plan is 
over de vraagstukken te spreken, die voor hem een oorzaak van 
bezorgdheid zijn. "Mijn eerste zorg", zei hij, "geldt de buiten· 
landse politiek". Hij legde zijn standpunt ten aanzien van dit 
vraagstuk voor, en verklaarde: 
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,.Zoals vele van u bekend is heb ik het karakter van-ons conflict 
met de Sowjet-Urne nooit vanuit het aspect van de paniek bekeken 
en doe dit ook nu niet. Nooit was ik van mening en ben het ook nu 
niet, dat een nieuwe grote oorlog de belangen, noch van de ene noch 
van de andere zijde dienen kan, in dit betreurenswaardige confllcL 
In een aantal overwegingen over het karakter van onze wereld; 
dàt de oorlog zo ondubbelzinnig zelfmoordend en nutteloos gewordeD 
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Is, in de toenem.ende erkenning ervan, dat de beide laatste wereld
oorlogen, historisch gezien, enorme waanzin gebleken zijn, die nie
mand voordeel gebracht heeft; in de erkenning, dat de tljd gewoonlijk 
alles verandert en het strijdbaar geloof zwakker wordt - in dit alles 
heb Ik reden tot hoop en moed gevonden." 

Terwijl Kennan tot deze slotconclusie komt, geeft hij echter 
tegelijkertijd toe, dat de tegenwoordige politiek der V.S. weinig 
reden tot "hoop en moed" geeft . 

.,Niettegenstaande dat moet ik zeggen, dat ik de laatste weken 
en maanden met steeds toenemende zorg iets waarneem, wat me 
voorkomt, öf als steeds groter wordende minachting voor de ver
heugende mogelijkheden van de vooruitgang op dit gebied, öf als het 
afzien van deze mogelijkheden, öf als haar verdwijnen om deze of 
gene reden. Met stokkend hart neem ik waar, hoe vele mensen in ons 
land zich, zoals mij lijkt, onvermoeid een geesteshouding sug
gereren, waarbij zij helemaal geen andere uitweg uit deze moeilijk
heden zien, en niet eens een ander einde, dan de verschrikking van 
een atoomoorlog ...... "~-

Kennan dacht kennelijk aan degenen, die de oorlogsvoorberei
dingen en de koortsachtige bewapening als "redmiddel", in het 
bijzonder als geneesmiddel tegen de economische crisis zien, en 
lei waarschuwend, dat "de op een dwaalspoor brengende idee 
van de koortsachtige bewapening, de mensen tot de slotconclusie 
zal leiden, waar op alle diepere en om te beginnen nog verbor
gen overwegingen geen acht geslagen worden, in het bijzonder 
de overwegingen, die niet voorui~ t~ be:çe~er,ten zijn." 

Met een zinspeling op dègènen die het roér va.n de staat .in 
handen hebben, die de mogelijkheid van een vreedzaan'l :naast 
elkaar bestaan met het democratische kamp bestrijden en een 
koers voorgeschreven hebben, die doelt op de ontketening van 
een "tot zelfmoord leidende en nutteloze oorlog", stelde Kennan 
vast: . 

.,Ik vrees, dat in samenhang met deze afwijzing, of dit onbegrip 
de vooruitzichten kleiner worden, dat wij ons verder door alle 
moeilijkheden heen zullen slaan naar een verheugender toekomst ... " 

Kennan gaf toe, dat in geen geval "uiterlijke omstandigheden 
de zorgwekkende elementen van de toestand, in welke wij ons 
bevinden, uitbeelden"; met andere; woorden, de V.S. worden door 
niets en door niemand van buitenaf bedreigd. Kennan deed het 
voorkomen, alsof het uitsluitend gaat om "subjectieve factoren", 
om "stemmingen van zekere Amerikaanse burgers"; daarmee 
duidde hij onmiskenbaar op zekere invloedrijke vertegenwoor
digers van de heersende kringen. Deze bekende "stemmingen" 
hebben niets met het streven naar vrede te maken en het is niet 
te verwonderen, dat zij, zoals Kennan verklaarde, "de ernst van 
een situatie verscherpen, die zonder twijfel ernstig genoeg is" . 

.,Dit alles dwingt me," zei Kennan tot besluit, .,eerst eens wer
kelijk aan onze bekwaamheden te twijfelen, bij onze tegenwoordige 
mening en onze huidige houding, complicaties van onze interna.. 
tionale positie tot een uiterst gevaarlijk punt te vermijden." 
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Kennan sprak vanzelfsprekend niet direct over het doel van 
deze politiek; de stichting van de heerschappij van de U.S.A.· 
imperialisen over de hele wereld. Hij schetste dit soort plannen 
als plannen van het tot stand brengen van de "volledige veilig· 
heid" van de U.S.A. Hij zei: "Ik denk daarbij aan de eigenaardige 
vorm van het Amerikaans extremisme, die volledige veiligheid 
voor mogelijk houdt". Kennan herinnerde aan de politiek van 
de veroveringsoorlogen van de Ver. Staten op het westelijk haU· 
rond, met het resultaat dat zij tegen het eind van de vorige eeuw 
een aantal landen in dit gebied onder controle genomen en uit· 
gebreide gebieden veroverd hebben, waarbij hij echter toegaf dat 
het nu aanmerkelijk moeilijker geworden is, zo'n politiek te 
voeren. Hij zei: 

"Een belangTijk deel van het ongeduld d,at de oorzaak, voor de 
toenemende teleurstelling van zekere kringen toont, dat het alleen 
met gebruik van geweld mogelijk is op grote schaal met het wereld. 
communisme af te rekenen, vindt zijn reden, zoals mij lijkt, juist in 
de illusies die beslist voortvloeien uit onze opgedane ervaringen in 
de negentiende eeuw." 

Deze slotsom kan men slechts zien als een indirecte beken~ 
nis van onweerlegbare feiten, dat tegenwoordig de plannen tol 
grondvesting van de wereldheerschappij van de U.S.A. kennelijk 
in strijd zijn met de werkelijkheid van 1954. 

In het tweede deel van zijn rede sprak Kennan over de "be
zorgdheid" die hem de binnenlandse politiek van de heersende 
kringen van d U.S.A. inboezemt. Hij zei: 

"De tweede vrees, waaraan ik zou willen herinneren betreft 01111 
binnenlandse politieke situatie." 

Kennan herinnerde aan de bekende feiten die erop duiden, dat 
de laatste resten van de burgerlijk-democratische vrijheden inde 
Ver. Staten op elke wijze worden onderdrukt: 

"We hebben dingen ondervonden die bij alle denkende Amerikanen 
onrust moeten wekken ...... We hebben de ontbinding van ons open· 
baar leven meegemaakt; wij waren getuigen, hoe het vertrouwen 
van ons volk in grote en verdienstelijke landgenoten systematiscll 
ondergTaven werd; alle wetenschappelijke kringen in ons land zijn 
met zorg vervuld en terneergeslagen; onze bibliotheken en weten· 
schappelijke instellingen zijn gedwongen zich te beschermen tegen de 
inbreuk van zelfingenomen onderzoekbeambten en censors; een deel 
van de jeugd leert men bang te zijn voor ideeën, waarbij men doet 
alsof men ze tegen deze ideeën beschermen moet ....... Wij hebben 
meegemaakt hoe men ons volk geleerd heeft elkaar te wantrouwen. 
te bespionneren, elkaar in het oog te houden en in absolute tegen. 
stelling tot de Amerikaanse traditie, tegenover elkaar te staan" 

Kennan wees erop, dat de "chauvinistische hysterie", die op 
het ogenblik in de U.S.A. heerst, en de terzijdestelling van de 
burgerlijk-democratische vrijheden "ons in een omstandigheid 
kan brengen, waarin de onafhankelijkheid, die we willen ver· 
dedigen zijn zin verliest". 
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De rede van Kennan is zeer tekenend. Zij is een uitdrukking 
van het bankroet van de buiten- en binnenlandse politiek van de 
heersende kringen der U.S.A. 

Het is zeker geen toevallig verschijnsel, dat zelfs mensen zoals 
Kennan hun bezorgdheid l.:!iten over deze politiek, die zeer ge
vaarlijke gevolgen voor de Verenigde Staten zelf oproept, zodat 
mensen zoals hij over verloren illusies spreken. 

Het mandement en McCarthy 
Het mandement heeft terecht grote verontrusting gewekt in 

Nederland. Voortdurend wordt op het anti-democratische ka
rakter van het mandement gewezen en op de politieke ingreep 
van de bisschoppen. Oorspronkelijk trachtte de rooms-katholieke 
pers het mandement als een godsdienstig stuk voor te stellen, dat 
niets met politiek te maken zou hebben. De ontwikkeling heeft 
anders geleerd. Het mandement is een politiek stuk en het wordt 
als zodanig gehanteerd. 

Daarover behoeft men zich niet te verwonderen als men de 
praetijken van de rooms-katholieken in het buitenland ziet. Het 
is bekend dat de protestanten in Spanje net zo vervolgd worden 
als de socialisten en de communisten; als de roomsen aan de 
macht zijn kennen zij slechts het onderscheid tussen rooms en 
niet-rooms. 

In Amerika zien we een toenemende invloed en activiteit van 
de roomse kerk. Daar~is in de eerste plaats kardinaal Spellman, 
die zich voortdurend politieke uitspraken veroorlooft. Zo zei hij 
kort geleden, nadat Eisenhower over de mogelijkheid van het 
naast elkaar bestaan van de verschillende systemen had gespro
ken, dat er maar één politiek kan gelden en dat was de politiek 
van de "roll-back", het "terugdwingen" van het communisme 
(de Tijd, 25 Sept. j .1.). 

Het is ook niet toevallig dat McCarthy een rooms-katholiek is. 
Dat hij in. de gunst staat bij het Vaticaan en dat zijn optreden 
wordt goedgekeurd door officiële rooms-katholieke kringen, 
bleek uit het feit dat hij bij zijn huwelijk door de paus werd 
onderscheiden. Het blijkt verder uit het feit dat "The Tablet", 
een vooraanstaand rooms-katholiek weekblad dat te New-York 
verschijnt, een advertentie heeft opgenomen voor een campagne 
ten gunste van senator Joseph McCarthy, onder het motto "God 
zegene McCarthy". 

Een ander bewijs vinden we in de ontheffing van bisschop 
Bernard H. Sheil te Chicago uit zijn functie door aartsbisschop 
Stritch. 

Bisschop Sheil had critiek gehad op de onderzoekingsmetboden 
van McCarthy. 

Zulke methoden zouden ook in Nederland ingang vinden, als 
· de rooms-katholieken hun zin kregen. Maar de tegenst~nd van 

democratisch Nederland neemt toe. Het mandement is een toets
steen geworden voor een democratische of anti-democratische 
ingesteldheid. 
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Tegelijk zien we dat het mandement niets met godsdienst maar 
alles met bepaalde kapitaalsbelangen te maken heeft. Bruin Slot 
is Romme bij gevallen en heeft zich voor het mandement uitge
sproken. Dit laat duidelijk zien dat het mandement een richtlijn 
inhoudt van de politiek van het grootkapitaal tegen de arbeiders
klasse. 

Daarom is de grootst mogelijke eenheid tegen deze klasse
politiek van de grote ondernemers geboden. De strijd voor de 
eenheid moet er door versterkt worden. Deze eenheid is geboden 
op grond van de klassebelangen van de arbeidersklasse, en zij 
geldt dus evenzeer het belang van de socialistische als van de 
communistische arbeiders. 

De arbeidersklasse is de leidende kracht in deze strijd tegen 
de Romme-reactie. Zij vindt daarbij bondgenoten in andere krin· 
gen, want de tegenstand wordt met de dag groter. Thans komt 
er beweging in V.V.D., in C.H.U. en in A.R., zelfs tegen de offi· 
ciële leidingen in. Deze ontwikkeling zal verder gaan als de een· 
heid tussen de socialisten en de communisten toeneemt. De moge. 
lijkheden voor de eenheid van actie worden groter. Grote on· 
tevredenheid bestaat in de kringen van de P.v.d.A., maar in het 
bijzonder in het N.V.V. 

Dat bewijzen de grote aantallen acties voor de doorvoering van 
de 6 % loonsverhoging. De loonacties zijn talrijk en ze kenmer· 
ken zich door grote eensgezindheid. Het vertrouwen van de 
sociaal-democratische arbeiders in onze Partij neemt toe. 

Het neemt toe, omdat onze Partij voortdurend gelijk kreeg. 
Vooral de overwinning van het herstel van de 5de Mei is van 

grote betekenis. Het is onze Partij geweest, die daarvoor voort
durend fop de bres stond en tot het laatst toe, bij de algeme!le 
beschouwingen, de strijd voerde. 

Het neemt toe, omdat talrijke communisten in de bedrijven tot 
de actiefste strijders voor de dagelijkse belangen van de werkers 
behoren. 

Daarmee moet onze Partij doorgaan, maar thans moet zij naast 
haar taken van de behartiging van de directe belangen der arbei· 
ders de grote strijd tegen de Duitse herbewapening met alle 
krachten voeren. Zij zal de beslissende mobiliserende kracht van 
het volk moeten zijn, zonder onze Partij gaat het niet. Van haar 
activiteit, van haar daadkracht en initiatief hangt het verloop 
van de strijd af. Er is geen tijd te verliezen! 

Nederland neemt thans een bijzondere plaats in doordat ons 
land in de Londense overeenkomsten het gelag zal moeten be
talen, zoals uit de passage uit de redevoering van Mr. Blaisse 
bleek. · 

We moeten onze uiterste krachten inspannen om te bereiken 
dat deze gevaarlijke plannen van Londen definitief verworpen 
worden. 

H. VERHEIJ 

18 OctOber 1954. 
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37ste verjaardag October-revolutie 

DE HOOGSTE WET 
"Onze Partij zal ook in de toekomst onvermoeibaar 
voor de maximale bevrediging van de voortdurende 
groeiende behoeften van de Sowjet-mensen zorgen, 
want het welzijn van de Sowjet-mensen, het gedijen 
van he•t Sowjet-volk is de hoogste wet voor onze 
Partij.:' 

Met deze woorden besloot kameraad Malenkow het tweede 
gedeelte van zijn betoog op het 19e Congres van de Communis
tische Partij van de Sowjet-Unie. Dit tweede gedeelte handelde 
over de ontwikkeling van de binnenlandse toestand in de Sowjet
Unie. Na indrukwekkende cijfers gegeven te hebben over de 
groei der productie, de productiviteit en het nationale inkomen 
- waarbij de bestaande gebreken niet verzwegen, doch bloot
gelegd en ter discussie gesteld werden, met het doel ze zo snel 
mogelijk te overwinnen - zei kameraad Malenkow: 

"In tegenstelling met de kapitalistische landen, waar de klassen der uit
buiters zich meer dan de helft van het volksinkomen toeëigenen, is in de 
Sowjet-Unie het totale nationale inkomen gemeengoed van de werkers. De 
werkers van de U.S.S.R. beschikken ter bevrediging van hun persoonlijke 
materiële behoeften over ongeveer driekwart van het nationale inkomen, 
het overige deel wordt voor uitbreiding van de socialistische productie als
mede voor andere staats- en maatschappelijke behoeften aangewend." 

En verder: 
"Door de toeneming van het geldinkomen van de arbeiders en beambten, 

de vergroting van het geld- en inkomen in natura van de boeren, ten ge
volge van de prijsverlaging voor massa-verbruiksartikelen, en de toeneming 
van de overige uitbetalingen aan de bevolking uit de staatsmiddelen waren 
de reële inkomsten van de arbeiders en beambten, per werker omgerekend, 
in 1951 57 procent, en het reëele inkomen van de boeren, per werker om
gerekend, ongeveer 60 % hoger dan in 1940." 

Kameraad Malenkow gaf in deze rede als perspectief: 
"Het ontwerp-richtlijnen voor het vijfde Vijfjarenplan beoogt in de vijf 

jaren van het plan een verhoging van het nationale inkomen van de U.S.S.R. 
met tenminste 60 procent, een verhoging van de reële inkomsten van de 
arbeiders en beambten, met inachtneming van de verlaging van de klein
handelsprijzen, met tenminste 35 procent en een verhogl'ng van het geld -
en inkomen in natura van de kokhosboeren (in geld uitgedrukt) met ten
minste 40 procent." 

Ter gelegenheid van de tiende verjaardag van de roemrijke 
Octoberrevolutie schreef kameraad Stalin: 

"In het verleden eindigden de revoluties gewoonlijk met de vervanging 
aan het heersersroer van de ene groep uitbuiters door de andere. De uit
buiters wisselden, de uitbuiting bleef." 
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De Octoberrevolutie, schreef kameraad Stalin verder, onder
scheidt zich principieel van deze revoluties. Zij stelt niet de ver· 
vanging van de ene vorm van uitbuiting door de andere, van 
de .-ene groep van uitbuiters door de andere ten doel, maar de 
vernietiging van iedere uitbuiting van de mens door de andere, 
de vernietiging van alle mogelijke uitbuitersgroeperi, de instel· 
ling van de diktatuur van het proletariaat, de instelling van de 
macht van. de meest revolutionaire van alle tot nu toe onder· 
drukte klassen, de organisatie van de nieuwe, klasseloze socialis· 
tische maatschappij. 

Het woord van kameraad Stalin: ,,Men moet goed bedenken, 
dat van al het kostbare kapitaal ter wereld, het kostbaarste en 
meest beslissende kapitaal de mens is" vormt de beslissende 
karaktertrek van de roemrijke Octoberrevolutie van het jaar 
1917, die het Russische volk tegen het tsarisme, de oorlog en de 
uitbuiting van de ene (de grootste) groep van mensen, door de 
andere (de kleinste) doorvoerde. Het ging en gaat daarbij om de 
bevrijding van de mens! 

De bevrijding van de mens, van armoede en slavernij, van hon· 
ger en angst voor de crisis, van oor log en onderdrukking. Onder 
de leuze "Vrede, brood en land", op de grondslag van de marxis
tisch-leninistische wetenschap, en onder leiding van de commu· 
nistische partij, greep het volk van Rusland in 1917 naar de 
macht. Het heeft tegen alle aanvallen van de kapitalistische 
reactie die macht gehandhaafd en versterkt en niet alleen de 
mens in het socialistisch Rusland van uitbuiting bevrijd, maar 
een beslissende invloed uitgeoefend op de internationale on~ 
wikkeling die na 1917 plaats vond. 

Wanneer vandaag de krachten van het kapitalisme het nicl 
alleen meer voor het zeggen hebben, wanneer hun lust tot on~ 
ketening van een derde wereldoorlog door de zich steeds ve~ 
sterkende k;;racht van de vredelievende mensen in toom kon wo~ 
den gehouden, wanneer van Berlijn tot Peking de rode vlag van 
de Arbeid waait als het symbool dat de werkers op een derde 
deel van de wereld de macht in handen hebben, wanneer de 
strijd van de koloniale en half-koloniale volken voor hun bevrij· 
ding van de imperialistische overheersing thans sterker en su~ 
cesvoller gevoerd wordt dan ooit, wanneer de krachten van de 
vooruitgang zich in de hele wereld versterkt hebben en nog v~ 
sterken en steeds meer mensen beginnen in te zien dat vrijheid, 
nationale zelfstandigheid en welvaart het deel van ieder vo~ 
kan zijn en behoort te zijn, dan heeft de mensheid dat te danken 
aan de roemrijke Octoberrevolutie, wier 37ste verjaardag wij 
deze maand vieren. 

Op de bres voor de vrede 
Het decreet over het beëindigen van de eerste wereldoorlog, 

"Vrede zonder annexaties'', was de eerste daad van de October· 
revolutie: Gedurende haar gehele bestaan is de Regering en is 



het volk van de Sowjet-Unie trouw gebleven aan de doelstelling: 
de vrede tussen de volken te verzekeren en te handhaven. 

In zijn laatste werk "De economische vraagstukken van het 
socialisme" wijdde kameraad Stalin nogmaals aandacht aan de 
krachten in de wereld, die tot oorlog drijven. Maar de oorlog is 
geen wet der natuur, die de mensen zonder afweer over zich 
heen moeten laten komen. 

"De vrede," zei kameraad Stalin, "zal bewaard en versterkt worden, wan
neer de volken de zaak van de vrede in hun eigen handen nemen en deze 
tot het uiterste verdedigen." 

En in deze strijd voor het behoud van de vrede gaat de Sowjet
Unie aan het hoofd van alle mensen, die geen belang bij een 
nieuwe oorlogsbrand hebben, die de mens een te kostbaar pro
duct vinden om hem voor de belangen van de brandkast op de 
slagvelden of in de dorpen en steden door atoom- en waterstof
bom te laten vergassen of verbranden. 

De grondslagen van de vredespolitiek van de Sowjet-Unie be
rusten op: Erkenning van het recht der volken om naar eigen 
inzicht te leven; eerbiediging van elkanders recht op nationale 
onafhankelijkheid en zelfstandigheid; ontplooiing van vreedzame 
handelsbetrekkingen en uitwisseling van wetenschappelijke en 
culturele kennis en prestatie; het oplossen der internationale 
geschillen op vreedzame wijze, door overleg. 

Het gehele beleid van de Sowjet-Unie, sinds de eerste dag van 
haar bestaan was op de verwezenlijking van deze doelstellingen 
gericht. 

Daarom streefde de Sowjet-Unie naar uitbreiding van de han
delsbetrekkingen met alle landen die dit wensten, op grondslag 
van wederzijdse erkenning van het recht om in het eigen land 
over het eigen lot te beslissen en op grondslag van wederzijds 
voordeel. 

Daarom streefde de Sowjet-Unie naar uitbreiding van de 
wetenschappelijke, culturele uitwisseling en de uitwisseling op 
sportgebied. 

Daarom stelde de Sowjet"7Unie de zaak van de handhaving der 
vrede door een systeem van collectieve veiligheid voortdurend 
aan de orde. 

En daarom komt de Sowjet-Unie voortdurend en vastbesloten 
op voor het verbod van massa-vernietigingswapens, voor ont
wapening en het verminderen van de internationale spanning 
door overleg. 

De profiteurs van de bewapeningswedloop proberen de mensen 
wijs te maken dat deze bewapening nodig is, omdat de wereld, 

· zoals zij zeggen, in twee kampen verdeeld is, n.l. het kapitalis
tische en het socialistische. 

Zij beweren dat de gehele last, die op de volken wordt gelegd 
door de militaire uitgaven, zijn oorzaak vindt in de onmogelijk
heid van het vreedzaam naast elkaar bestaan der twee systemen. 
En zij doen het daarbij voorkomen alsof dit een stelling der com
munisten zou zijn! Het zou trouwens in geen enkel opzicht ver-
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Lenin en Stalin, de grote leiders van de Octoberrevolutie. 

klaren waarom de wapenfabrikanten vóór het bestaan van 11.! 

Sowjet-Unie hun zucht naar uitbreiding van de bewapening
inclusief de winsten die zij afwerpt - hebben verdedigd. 

Reeds in 1921 stelde Lenin de vraag: "Is het bestaan van een 
socialistische republiek in een kapitalistische omgeving echter 
wel denkbaar", - en hij antwoordde: "Dat dit zowel politie~ 
als militair mogelijk is, is reeds bewezen, het is een feit." Even· 
zeer is het een feit, dat de Sowjet-Unie nooit een oorlog
geen grote, zoals door de Amerikaanse reactie en haar helpen 
gesuggereerd werd, noch een kleine, zoals dr Drees het vofi 
probeerde wijs te maken - heeft ontketend om haar stelsel naar 
andere landen te exporteren. 

Toen de Sowjet-Unie in 1927 in de commissie van de Volken· 
bond het voorstel tot algemene en volledige ontwapening deed, 
riepen de vertegenwoordigers van het wapenkapitaal, dat dil 
voorstel niet oprecht was. 

Doch Stalin stelde de nuchtere vraag: 

"Waarom stelt men dan in dit geval de oprechtheid der Sowjet-voorstd· 
len niet op de proef en waarom gaat men niet aanstonds practisch over tot 
de ontwapening of op zijn minst tot een aanzienlijke beperking van de 
bewapening?" 

Dit antwoord zou ook voor vandaag kunnen gelden, als men de 
reacties hoort van de atoombom-aanbidders en wapenfabrikan· 
ten op de voorstellen van de Sowjet-Unie in de U.N.O., om tot 
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het verbod van massa-vernietigingswapens en vermindering van 
de bewapening te komen. 

In zijn onderhoud met Harold Stassen in 1947 heeft Stalin nog
maals zijn vertrouwen uitgedrukt in de mogelijkheid van het 
vreedzaam naast elkaar bestaan der twee systemen: 

"Als twee verschillende systemen in oorlogstijd kunnen samenwerken (het 
verbond van de grote Vijf tegen de fascistische staten, in de strijd voor de 
beëindiging van de oorlog - H. G.) waarom kunnen zij het dan niet in 
vredestijd?" 

En in zijn onderhoud met de diplomatieke correspondent van 
de New York Times, James Reston, zei kameraad Stalin enige 
maanden voor zijn dood, nl. in December 1952: 

"Ik blijf geloven, dat een oorlog tussen de Verenigde Staten en de Sow
jet-Unie niet als onvermijdelijk kan worden beschouwd en dat onze landen 
ook in de toekomst ~n vrede met elkaar kunnen leven.". 

Tijdens de grote worsteling der volken om de door de fascis
tische machthebbers ontketende tweede wereldoorlog te beëin
digen, een strijd waarbij de Sowjet-Unie voorop ging en waarbij 
zij er in beslissende mate toe bijdroeg, dat deze tot een zege
'vierend einde werd gebracht, stelde kameraad Stalin: 

"Het is niet alleen zaak, de oorlog te winnen, maar ook het ontstaan van 
een nieuwe agressie en van eeh nieuwe oorlog, zo al niet voor eeuwig, dan 
toch voor lange tijd onmogelijk te maken." 

Het hele optreden van de Sowjet-Unie na het beëil}digen van 
de tweede wereldoor log was en is daarop gericht. 

Haar voorstel tot het komen van een stelsel van collectieve 
veiligheid in Europa, tot het vreedzaam regelen der geschillen, 
zoals met zoveel succes dit jaar te Genève t.a.v. Viet-Nam plaats 
vond, de voorstellen om tot overleg op het hoogste niveau der. 
grootste vijf mogendheden te komen, het optreden in de U.N.O. 
en de machtige steun, welke de Sowjet-Unie verleent aan ieder 
land en volk dat opkomt voor vrede door overleg, vormen daar
voor het bewijs. 

Het is mede om deze redenen, dat op 7 November a.s. niet 
alleen de arbeiders, maar alle eerlijke vredelievende mensen het 
37-jarig bestaan van de Sowjet-Unie, dit vredesbolwerk, feeste
lijk zullen gedenken. 

De bron van de kracht 
Dat de Sowjet-Unie in haar 37-jarig bestaan een economische 

opbloei heeft doorgemaakt, die de ontwikkeling van de kapitalis
tische staten in hun topjaren ver achter zich laat, wordt in feite 
door geen redelijk mens meer ontkend. 

Dat sport en wetenschap, kunst en cultuur zich ontplooien in 
een mate, die in de kapitalistische maatschappij ondenkbaar is, 
wordt niet alleen door steeds meer mensen erkend, doch de resul
taten die op dit gebied behaald worden, vormen ook voor ieder 
eerlijk mens het waarneembaar bewijs. 

De reacties op het optreden der Sowjet-kunstenaars en spor-
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ters in ons land, de uitspraken van de onderwijs- en wetenschaps
mensen, die de Sowjet-Unie onlangs bezochten, en waarvan de 
meesten afwijzend staan t.a.v. de sOcialistische maatschappij· 
vorm, zijn in dit opzicht veelzeggend. 

De groei van de welvaart van het Sowjet-volk, met terzelfder· 
tijd een teruggang van het levenspeil der werkers in de kapitalis
tische landen, wordt door vele personen die tegenstanders zijn 
van het politieke systeem in de Sowjet-Unie, en door bepaalde 
organen zoals die van de Uno, erkend. 

Het feit, dat iedere Sowjetburger-jong of oud- onderwijs 
kan volgen, dat in overeenstemming is met zijn aanleg en behoef· 
ten, wordt door niemand meer betwist. 

Als de Sowjet-macht, ondanks het feit, dat het land zich na 
1917 drie jaar lang tegen de bloedige interventie heeft moeten 
verdedigen, ondanks de hongersnood en verwoestingen die van 
deze interventie het gevolg waren, ondanks de kapitalistische 
blokkade, die jaren lang plaats vond en die Amerika na 194i 
in feite opnieuw probeerde in te voeren, ondanks de grootste 
ofters aan mensenlevens en materiële verliezen in de bevrijdings
oorlog van de volken tegen het fascisme, als zij, ondanks dit alle~ 
in deze korte spanne tijds van 37 jaar bereikt heeft, wat zelfs 
door de uitgesproken tegenstanders - zij het schoorvoetend
moet worden toegegeven, dan rijst voor velen de vraag: Waar 
ligt de bron van deze kracht? Het antwoord is minder ingewik· 
keld dan velen proberen te suggereren. · 

De kracht van het Sowjet-volk ligt in het feit, dat het geleid 
wordt door de Communistische Partij, de partij die steunt op de 
marxistisch-leninistische wetenschap en die tientallen jaren ge

. leid door kameraad Stalin, haar kracht ontleende en ontleent 
aan haar verbinding met het volk, aan de behartiging van de 
belangen van het volk, en van niets anders. 

Kameraad Stalin zei: 
"Evenals Anteos zijn zij (de communistische partijen) sterk, doordat zij de 

verbinding met hun moeder, met de massa's, die hen hebben gebaard, g~ 
voed en opgevoed, bewaren. En zolang zij die verbinding met hun moeder, 
met het volk bewaren, hebben zij alle kans onoverwinnelijk te blijven." 

In naam van deze moeder, het volk, schafte de Octoberrevolu· 
tie de uitbuiting van de ene mens door de andere af. 

In naam van deze moeder, het volk, verdedigde en verdedi~ 
zij de vrede voor alle volken. 

In naam van deze moeder, het volk, schiep zij het vrije samen· 
gaan van de vele volken, die de Sowjet-Unie telt, op de basis van 
nationale zelfstandigheid en broederlijke internationale solidari· 
teit. 

In naam van deze moeder, het volk, ondersteunt zij alle volken 
in de strijd voor vrede en nationale zelfstandigheid, voor ver· 
hoging van de welvaart en sociale vooruitgang. 

Dit volk leidt de partij, de partij leidt dit volk, en van dit volk 
leert zij fouten en gebreken te overwinnen. Dit volk heeft zij, op 
de grondslag van de Stalinistische grondwet, in zijn geheel be-
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trokken in de reusachtige opbouw van de Sowjet-staat, die de 
wegnaar de communistische maatschappij-orde voor het Sowjet
volk geopend heeft. 

Steeds meer mensen, die dit erkennen, ook in ons land, begin
nen een vergelijking te trekken tussen de weg van de communis
ten en de weg die hun partij ging. 

En in het bijzonder trekken de leden der Partij van de Arbeid 
en het N.V.V., die zien dat in ons land, ondanks de gestegen 
arbeidsproductiviteit en het gestegen nationaal inkomen, het 
aandeel van de werkers in de nationale koek terug loopt en het 
reële levenspeil der werkers voortdurend daalt, deze vergelijking. 

Zij zien hoe hun leiders de herleving van de Duitse Wehrmacht 
in West-Duitsland helpen bevorderen en hoe zij Amerikaanse 
troepen, met het recht van bezetters, in ons land willen binnen 
halen. 

Zij zien dat de chaos op het gebied van het onderwijs voort
durend groeit, dat de woningnood ons volk blijft teisteren en dat 
de belasting, die voor de ondernemers werd verlicht, oudragelijk 
op het werkend volk drukt. 

In de rijen van de Partij van de Arbeid en het N.V.V. klinkt 
steeds sterker de vraag: Waarheen voert de leiding onze Partij 
of vakbeweging, welke resultaten heeft het tomeloze anti-com
munisme van onze leiders voor ons en ons volk opgeleverd? 

Zij zien enerzijds, dat de zwarte reactie in ons land, met 
Romme aan het hoofd, steeds brutaler wordt, zij zien anderzijds, 
dat de weg die de communistische partij van de Sowjet-Unie 
ging, welvaart en voorspoed aan het Sowjet-volk bracht. En het 
Is dit besef, dat hen tot nadenken stemt. 

Welnu, het is onze taak naar deze, door de internationale en 
nationale ontwikkeling tot nadenken gebrachte leden van de 
~artij !Van de Arbeid te gaan en hen te winnen voor pnze ge
meenschappelijke strijd, voor vrede, nationale zelfstandigheid, 
collectieve veiligheid en. welvaart voor het werkende volk. 

De successen, die het Sowjet-volk onder leiding van de com
munistische partij behaald heeft, en verder zal behalen, dienen 
voor ons een aansporing te zijn, onze kracht te vergroten om de 
verbinding met onze moeder, het Nederlandse volk, zo sterk te 

·maken, dat wij in de strijd voor vrede en welvaart ook in ons 
land onoverwinnelijk zijn. 

HENK GORTZAK 

12 Oct. 1954. 
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LENIN OVER HET ARBEIDERSLIED 
Wij publiceren hieronder twee artikelen, die Lenin iD 

1912 en in 1913 voor de Prawda heeft geschreven. 1A 
w~rden indertijd niet in zijn Verzamelde Werken ui~ 

gegeven; op grond van het materiaal uit de archieven 
van Krakau (1912-1913), dat aan het Marx-Engell. 
Lenin-Stalin Instituut te Moskou werd geschonken, 
thans vastgesteld worden. dat ze van Lenin zijn. 

Red. P. en C. 

Eugène Pottier 
(BiJ de 25ste verjaardag van zijn dood) 

In November van het vorige jaar was het 25 jaar geleden dat 
de Franse arbe1dersdichter Eugène Fottier, de schrijver van h~ 
beroemde proletarische lied De Internationale ("Ontwaakt ver
worpenen der aarde", enz.), is gestorven. 

Dit lied werd vertaald in alle talen van Europa, en niet alleeD 
in die van Europa. In welk land een bewuste arbeider .zich ook 
bevindt, waarheen het lot hem ook leidt, hoezeer hij zich ook 
buitenlander voelt, zonder de taal te kennen, zonder kennissen, 
ver van zijn land, kan hij toch kameraden en vrienden vinden 
dank zij de bekende wijs van De Internationale. 

De arbeiders van alle landen hebben het lied van de proleta
rische dichter, die in de voorhoede van hun strijd stond, over
genomen en zij hebben het tot het interp.ationale lied ván h~ 
proletariaat gemaakt. 

En de arbeiders van alle landen herdenken vandaag Eugène 
Pottier. Zijn vrouw en zijn dochter leven nog en zij lijden ge. 
brek, zoals dè auteur van De Internationale zijn hele leven g~ 
brek heeft geleden. Hij is 4 October 1816 in Parijs geboren. Hij 
was 14 toen hij zijn eerste liedje maakte, en dit lied heette Lem 
de vrijheid! In 1848 nam hij op de barricades deel aan de grote 
strijd van de arbeiders tegen de bourgeoisie. 

Pottier kwam uit een arme familie en hij bleef zijn leven 
arm, een proletariër, die zijn brood verdiende als kistenpakker 
en later als stofontwerper. 

Vanaf 1840 vinden alle grote gebeurtenissen in het leven van 
Frankrijk hun weerklank in zijn strijdliederen; hij maakt de 
achterblijvers bewust, roept de arbeiders op om zich te vereni· 
gen, geselt de bourgeoisie en de burgerlijke regeringen van 
Frankrijk. 

Tijdens de grote Parijse Commune (1871) werd Pottier tot lid 
gekozen. Van de 3600 stemmen werden er 3352 op hem uitge
bracht. Aan alle maatregelen van de Commune, deze eerste 
proletarische regering, heeft hij meegewerkt. 

De val van de Commune dwong Pottier naar Engeland en 
Amerika uit te wijken. Het beroemde lied De Internationak 
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schreef hij in Juni 1871, om zo te zeggen de dag na de bloed1ge 
onderdrukking van Mei ... 

De Commune werd verpletterd ... maar De Internationale van 
Pottier heeft haar idealen in de hele wereld uitgedragen en zij 
leeft vandaag krachtiger dan ooit. 

In 1876, in de verbanning, schreef Pottier zijn gedicht: "De 
arbeiders van Amerika aan de arbeiders van Frankrijk". Daarin 
beschreef hij het leven van de arbeiders onder het juk van het 
kapitalisme, hun nood, hun dwangarbeid, hun uitbuiting, hun 
onwankelbaar geloof in de spoedige overwinning van hun zaak. 

Pas negen jaar na de Commune kwam Pottier terug in Frank
rijk en hij werd meteen lid van de "Arbeiderspartij". In 1884 ver
scheen het eerste deel van zijn gedichten. In 1887 het tweede, 
onder de titel: "Revolutionnaire liederen". 

Na zijn dood werden nog verscheidene andere liederen van de 
arbeidersdichter gepubliceerd. 

8 November 1887 hebben de arbeiders van Parijs de as van 
Eugène Pottier begeleid naar het kerkhof Père Lachaise, waar 
de gefusilleerde communards begraven zijn. De politie provo
ceerde en sleurde de rode vlag mee. Een reusachtige menigte 
was aanwezig bij de begrafenis. Aan alle kanten hoorde men 
,,Leve Pottier!" roepen. 

Pottier is in armoede gestorven. Maar hij heeft een onvergan
kelijk monument nagelaten. Hij was een van de grootste propa
gandisten door het lied. Toen hij zijn eerste lied dichtte kon men 
de socialistische arbeiders hoogstens bij tientallen tellen. Op het 
ogenblik kennen tientallen millioenen proletariërs het histo
rische lied van Eugène Pottier ... 

N.L. 
Prawda nr. 2 (206), 3 Januari 1913. 

De ontwikkeling van de arbeiderskoren 

in Duitsland 

De arbeiderszangverenigingen van Duitsland vierden kort ge
leden een merkwaardig jubileum: het aantal arbeiderszangers 
heeft het getal100.000 bereikt, terwijl het totale aantalleden van 
de arbeiderszangverenigingen 165.000 is. Het aantal arbeidsters, 
die lid zijn van deze verenigingen, bedraagt 11.000. 

De arbeiderskoren hebben een eigen persorgaan, De Arbeiders
Zangers Courant, die sinds 1907 regelmatig verschijnt. 

Het eerste begin van de arbeiderszangverenigingen dateert van 
de jaren zestig in de vorige eeuw. In de Leipziger Bond voor 
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Cultuur werd een zangersafdeling opgericht, en August Bebel 
was een van de leden. 

Ferdinand Lassalie kende de oprichting van arbeiderskoren 
grote betekenis toe. Als gevolg van zijn aandringen richtten de 
leden van de "Algemene Duitse Arbeidersvereniging" in 1863 in 
Frankfurt am Main een arbeidersbeweging met de naam "Zan· 
gersbond" op. Deze bond kwam in de donkere, benauwde zij· 
kamer van een Frankfurts café bijeen. De kamer werd verlicht 
met vetkaarsen. 

De bond had twaalf leden. Toen Lassalie op een van zijn pr()o 
pagandareizen in Frankfurt moest overnachten, zongen deze 
twaalf arbeiderszangers hem in koor een lied toe van de beken· 
de dichter Herwegh, op wie Lassalie lange tijd aandrang had 
uitgeoefend om dit lied voor koorzang te dichten. 

In 1892, na de afschaffing van de socialistenwet, waren de ar· 
beiderskoren in Duitsland in 180 zangverenigingen met 4300 
leden verenigd. In 1901 was het aantal leden op 39.717, in 1907 
op 93.000 en in 1912 op 165.000 gestegen. 

In Berlijn tellen de arbeiderszangverenigingen 5352, in Ham· 
burg 1628, in Leipzig 4051, in Dresden 4700 leden enz. 

Onlangs berichtten wij hoe de arbeiders van Frankrijk en 
andere romaanse landen de 25ste sterfdag van Eugène Pottier 
(1816-1887), de dichter van de beroemde "Internationale" her· 
dachten. In Duitsland is het propageren van het socialisme door 
het arbeiderslied veel jonger, en de Duitse regering van de 
"jonkers" (grootgrondbezitters, Zwarte Honderd) legt deze p!()o 
paganda veel meer politiechicanes in de weg. 

Maar geen politiemaatregelen kunnen verhinderen dat in alle 
grote steden van de wereld, in alle arbeiderswijken en steeds 
veelvuldiger ook in de hutten van de landarbeiders, het prole
tarische lied van de nabije bevrijding van de mensheid uit de 
loonslavernij weerklinkt. 

(Geschreven in Januari 1913). 

Het marxisme is de wetenschappelijke uitdrukking van de levensbela 
gen van de arbeidersklasse. Om het marxisme te vernietigen, zou men 
de arbeidersklasse moeten vernietigen. De arbeidersklasse kan men echter 
niet vernietigen. Meer dan 80 jaar gingen voorbij sinds het marxisme op 
het toneel verschenen is. In die tijd hebben tientallen en honderdtallen 
burgerlijke regeringen getracht het marxisme te vernietigen. En wat Is 
het resultaat'? De burgerlijke regeringen kwamen en gingen, maar hel 
marxisme is gebleven. Nog sterker: het marxisme heeft bereikt dat het op 
een zesde deel van de aarde de volledige overwinning behaalde, en wel 
in het land waar men meende dat het marxisme voorgoed vernietigd was. 

(Stalin op het 17e Congres van de C.P.S.U.) 
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OVER DE VRIJHEID~ VAN KRITIEK 
IN DE SOWJET-UNIE 

De bekende Franse schrijver Jean-Pa u 1 Sart re 
heeft op uitnodiging van de Vereniging van Sowjet
schrijvers een maand in de Sowjet-Unie doorgebracht. 
Na zijn terugkeer werd hij geïnterviewed door een mede
werker van het blad Libération, die hem een aantal vra
gen stelde. Wij namen een gedeelte van de tekst over, 
daar de vraagstukken die hierin behandeld worden ook 
voor Nederlandse lezers van groot belang zijn. 

Redactie P. en C. 

Bestaat er werkelijk openlijke kritiek in de Sowjet-Unie? 

Men zou zich vergissen als men dacht dat de Sowjet-burger niet 
spreekt en zijn kritiek voor zich houdt. Dat is niet waar, hij kritiseert 
meer en op veel doeltreffender wijze dan wij. Een Franse arbeider zou 
zeggen: mijn baas is een schoft. De Sowjet-arbeider zal niet zeggen: de 
directeur van mijn fabriek is een schoft, maar hij zal zeggen: deze maat
regel is onzinnig. Het verschil is, dat de Fransman dit in een koffiehuis 
zal zeggen, terwijl de Sowjet-mens het in de openbaarheid zegt, hij neemt 
de verantwoordelijkheid voor zijn kritiek in een officiële vergadering op 
zich - bijvoorbeeld op een zitting van de sowjets, op de zitting van een 
technische groep, waar hij bij hoort, of op een partijvergadering - hij 
zal dikwijls heel scherpe kritiek uitoefenen, maar altijd in positieve zin. 
En wat voor de arbeiders geldt, geldt voor allemaal. 

Kan dat niet een zeker gevaar meebrengen, wanneer men de maatregelen 
en niet de mensen kritiseert? 

Zeker, ik neem aan dat men bijvoorbeeld tot de conclusie komt dat 
een fabrieksdirecteur zijn functie niet waardig is als er teveel maatregelen 
gekritiseerd worden, maar men heeft in de Sowjet-Unie bij voorbaat 
vertrouwen in de mens. Deze moet door zijn werk, door zijn voorbeeld 
en zijn onaantastbaarheid het vertrouwen rechtvaardigen. Zo denken en 
voelen de Sowjet-mensen. 

Hier staan wij dikwijls wantrouwig tegenover een mens omdat hij een 
regiem of een klasse vertegenwoordigt, daar heeft men bij voorbaat 
wrtrouwen. Als zich moeilijkheden voordoen gelooft men niet meteen, 
dat het aan goede wil ontbreekt, maar dat het niet juist was en dat men 
het niet goed heeft begrepen. Een mens kan zich vergissen, en de kritiek 
richt zich in de eerste plaats tegen de vergissing. Pas veel later, als de 
vergissing niet wordt hersteld, kan het tot een conflict komen, dat zich 
tegen de mensen richt. Het is opvallend dat men in de discussie met 
Sowjet-mensen werkelijk elke kant van hun regiem kan kritiseren. Zij 
zijn tot discussie bereid, zonder beledigd te zijn, en zij verlangen deze 
zelfs, wanneer zij een zeker vertrouwen in iemand stellen en wanneer de 
kritiek zich niet tegen vooraanstaande personen richt. Als men begint met 
te zeggen, "jullie leiders zijn slecht", dan zetten zij het gesprek niet voort. 
Maar als men zegt, "ik geloof dat in dit opzicht .•. , ik vind dat minder 
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goed ... " dan zijn zij enthousiast. Dat betekent niet dat zij automatisch 
je opvatting overnemen, maar zij zouden graag je mening over bepaalde 
vraagstukken leren kennen. 

Ik heb honderden keren met intellectuelen, b.v. over de moderne Sow· 
jet~schilderkunst S1esproken. Ik heb nooit onder stoelen of banken gesto
ken, dat deze me niet bevalt. Zij ontweken het onderwerp in geen enkel 
opzicht, waren tot discussie bereid, en terwijl zij niet vonden dat ik gelljk 
had waren zij toch zeer geïnteresseerd, dachten na en gingen in op de 
argumenten die ik bracht. 

Had u de indruk, dat er in de Sowjet~Unie een bizonder mensen-type 
is? Leken de mensen, die u daar ontmoette, op een overgangstype? 

Zij beschouwen zichzelf als zodanig. Het is zeker een type, dat zich 
onderscheidt en nieuw is, vergeleken met de mensen van de westerse 
democratieën. Ik zal proberen u uit te leggen wat mij bij hen is opgevallen.' 
Ik geloof dat het eerste wat mij opviel is, dat deze mens vanaf zijn 
kinderjaren wordt betrokken in het maatschappelijk leven. Het kind van 
een arbeidersechtpaar, waarvan beide partners werken, gaat eerst naar 
de kleuterschool, brengt het grootste deel van de dag daar met zijn 
speelgenootjes door. Hij heeft vacantie met een kindergroep. Dan komt 
de grote school. Maar in zijn vrije tijd is het kind in de pioniershulzen, 
waar het weer met zijn kameraden samen is. Dat wil zeggen dat het kind 
voornamelijk in het gezelschap van andere kinderen en niet van vo[. 
wassenen is. 

Het maatschappelijk stelsel eist dat het kind eerst in kleine en dan in 
grote gemeenschappen wordt betrokken. Er is geen onderbreking. Het 
betrekken in de gemeenschap geschiedt harmonisch en geleidelijk 

Heeft het kind in de loop van zijn ontwikkeling de mogelijkheid to.f een 
beroepskeuze? 

Voortdurend. In hun schooltijd doen hun leraren reeds hun best, hun 
alle mogelijkheden van een beroepskeuze te geven, door de verschillende 
aanleg te ontdekken. Dan zijn er ook de pioniershuizen, die met het 
onderwijs gelijk op gaan. Laten wij aannemen dat een kind, zoals het 
daar gebruikelijk is, van 8 tot I op school is. Van 's middags tot 8 uur 
's avonds kan het, als het wil - en dat willen ze allemaal - in het 
pioniershuis doorbrengen. Juist daar tracht men het tot een beroepskeuze 
op te wekken en het verschillende mogelijkheden te bieden. Als het kind 
belangstelling IVOor natuurkunde heeft, beschikt het daar over zeer goede 
laboratoria, waar het in een groep kan experimenteren en daardoor leren. 
Als het kind zich voor techniek interesseert zal het knutselen. In de 
cultuurhuizen kan men zien wat de kinderen geknutseld hebben, ook 
gecompliceerde electrische spoorwegen en zelfs modellen van kleine 
fabrieken. Hebben zij daarentegen een voorkeur voor muz~ek en dans, 
dan kunnen de kinderen daaraan zeer makkelijk uiting geven. Alle 
mogelijkheden staan tot hun beschikking. Een kind kan heel goed van 
mening zijn dat muziek iets voor hem is, en lid worden van een orkest, 
na zes maanden geen zin meer hebben, er nooit meer bij terugkomen 
en ontdekken dat het natuurkundelaboratorium of de sport hem beter 
bevalt. Wat men in laatste instantie altijd wil, is dat het kind zelf een 
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baluit neemt: in de school, in het pionierskamp ·enz. krijgt het kind dus 
ondervinding van wat ik de Sowjet~vrijheid zou willen noemen, dat wil 
zeggen het diepe verantwoordelijkheidsgevoel binnen de grenzen van een 
klein collectief, dat zelf een deel is Nan een grotere collectieve groep en 
daarna een nog grotere enz. Van dit ogenblik af staat het kind onder 
druk van de groep, het draagt echter tegelijkertijd ertoe bij deze op te 
wekken. Het wordt door de groep gecontroleerd en is tegelijk ook een 
tiement van deze controle en van de voortdurende kritiek van de groep. 
Ik zou u hier het voorbeeld van een kind in Leningrad willen geven, dat 
niet heel goed leerde, omdat het veel ziek was. Toen het slechte cijfers 
kreeg durfde het niet naar het pioniershuis te gaan. Bij ons is het om~ 
gekeerd. De deugniet wordt door zijn kameraden het meest op prijs 
gesteld. Daar niet, de kinderen eisen in zekere zin goede prestaties. 

Daar de Sowjet~mens een vast vertrouwen heeft in de voortdurende 
verbetering van zijn levenshouding, beschouwt hij zichzelf als steeds 
vooruitgaand en steeds verantwoordelijk voor de vooruitgang in het kadE'r 
van een maatschappij in ontwikkeling. 

Laten wij bijvoorbeeld een ambtenaar bij ons nemen. Hij zal aan zijn 
carrière als aan een vooruitgang denken, hij zal wensen dat hij zo mogelijk 
een hoger salaris en een hogere positie zal krijgen; maar hij weet tot 
hoever dit mogelijk is. De maatschappij om hem heen blijft de maat~ 
schappij die wij kennen. V oor de Sowjet~mens is dat echter helemaal 
niet zo. Zeker denkt de emloyé daar ook dat hij carrière ~oet maken, 
maar hij doet dit in een maatschappij die zich voortdurenà ontwikkelt. 
En door de ontwikkeling van deze maatschappij, waarin hij meeleeft en 
waaraan hij bijdraagt, zal zijn toestand voortdurend verbeteren. leder 
begrijpt dat op een duidelijke en eenvoudige manier. Zij geloven dat zij 
het communisme tegemoet gaan, zij zijn daar diep van overtuigd. Bij velen 
is het een eenvoudig geloof, bij anderen een uit het verstand <vOOrtkomende 
overtuiging; maar allen leven en den!ken aan de ontwikkeling van een 
maatschappij, die hen naar het communisme voert. Dientengevolge zien • 
zij zich allemaal in een toekomst, die tegelijk hun en de gemeenschap 
behoort en waarin zij ten nauwste betrokken zijn. Daarom vatten zij 
overigens ook elke kritiek heel rustig op. Men zegt hier vaak tegen de 
buitenlander: "Ja, dit of dat isnog niet in orde bij ons, maar het zal over 
drie jaar beter zijn.'' 

Wordt de mens geen robot, zodra hij op zijn werk is, zoals men dik
wijls zegt? 

Dat is nonsens. Integendeel. hij is ononderbroken met zijn aandacht 
erbij. Ik zei u al, dat hij het gevoel heeft van een voortdurende en har
monische vooruitgang Nan zijn eigen en het maatschappelijk leven. Hij 
leeft in een stelsel van wedijver, dat overal is ingevoerd. Ja, de Sowjet~ 
maatschappij is een maatschappij die op elk gebied wedijvert. Heel 
dikwijls zei men tegen mij: .,Gelijkheid betekent voor ons de mogelijkheid 
voor ieder, elk maatschappelijk werk te doen, en geen gelijkmakerij, 
waarbij ieder gelijk wordt aan ieder ander; zij is integendeel een hiër
archie, die door het werk en de prestatie wordt geschapen.'' 
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Wat is de aansporing tot de wedijver? 

Ik geloof dat dit de eerzucht is. Ik heb met een student gesproken,.d!e 
mij uitlegde: "Wij hebben zo goed als geen materiële zorgen (dat klopt. 
zij worden 6uitengewoon goed verzorgd), en wij weten dat ieder van ons, 
gezien de ontzaglijke behoefte aan gespecialiseerde krachten in de Sow· 
jet-Unie, de positie zal krijgen die hij door zijn werk verdient." Ik zei: 
"Maar wat zijn uw persoonlijke zorgen?" - "De beste te zijn, en dat 
mijn groep de beste wordt." 

Begrijpt u? Dat is eerzucht, maar een gezonde eerzucht, dat wil zeggen 
dat het persoonlijk belang van het individu en dat van de gemeenschap 
onverbre~elijk samen optreden. Beide zijn verbonden. Het belang van het 
indilvidu en het belang va de gemeenschap, dat is hetzelfde. Deze student 
zei tegen mij: "Men moet de beste zijn," maar hij voegde er aan toe: 
" ... en dat mijn groep de beste wordt". De beste, om de gemeenschap 
te dienen. De naam· van de beste wordt gepubliceerd, zijn foto wordt 
getoond. Ik wü hiermee zeggen dat het plichtgevoel tegenover de gemeen
schap en ile persoonlijke eerzucht volledig met elkaàr verbonden zijn, en 
dat het een het andere oplost. Ik zou er nog aan willen toevoegen dat 
het persoonlijke belang om meer te verdienen, beter te leven, en het werk 
in dienst van de gemeenschap eveneens met elkaar verbonden zijn. Daat' 
is de stachanow-beweging het duidelijkste bewijs van. 

Deze eerzucht is een voortdurend werken aan zichzelf. Men zou haat 
eerder een soort puritanisme voor de voeten kunnen werpen dan passivi
teit, verwekelijking of afwijzing van het regiem. 

U vertelde mij, dat u gedurende uw gehele reis in de Sowjet-Unie v~ 
kon discussiëren en dat uw kritische opmerkingen met belangstelling wer· 
den opgenomen. Hebben de Sowjet-burgers van hun kant veel vragen aan 
u gesteld? 

Elke keer als ik vragen stelde, werd ik uitvoerig ondervraagd. 

Welke vraagstukken hielden de mensen het meeste bezig? 
Veel vragen over Frankrijk. Ik zal u een grappig gesprek vertellen. 

dat ook antwoord geeft op een bepaalde kritiek op de Sowjet-Unie. U 
weet dat men vaak zegt dat Dostojewski' s werken verdwenen zijn. Nu 
vroeg mij een vijftienjarig meisje, dat ik in een school zag: Welke Rus
sische klassieke schrijvers worden in Frankrijk het meest gelezen] Il 
somde op: Tolstoj, Tsjechow, Toergenjew en Dostojewski, om te zien 
welke reactie dit oproept. Het meisj'e · kent Dostojewski, het heeft zijn 
boeken gelezen. Maar waarom bevalt u Dostojewski, vraagt zij geschokt 
Ik antwoord: Veel mensen hebben een voorkeur voor Tolstoj, anderen 
voor Dostojewski. Weer maakt zij zich bezorgd: Waarom deze vergelij· 
king met onze grote Tolstoj? Wat ik van Dostojewski heb gelezen, bevid 
mij niet bizonder gced. Zij dringt aan en wil van mij weten waarom de 
Fransen zo houden IVan deze vervloekte Dostojewski. 

Waarom wordt hij in de Sowjet-Unie niet graag gelezen? 

Niet iedereen zegt, dat hij hem niet graag mag. Velen zeggen integen· 
deel. ja, wij stellen hem op prijs, maar hij geeft ons niets. Later zal men 
hem weer graag lezen, maar op het ogenblik is deze lektuur voor ons 



eerder schadelijk dan nuttig. Weer anderen zeggen, hij is een grote 
schrijver, maar de inhoud van zijn werk is verouderd. Hier heeft u twee 
opvattingen, waarover. overigens vrij gediscussiëerd wordt. 

Gelooft u, dat er iets juists in zit, wanneer men zegt dat de inhoud 
verouderd is? 

Ik geloof niet, dat de inhoud verouderd is, en persoonlijk hou!i ik veel 
van Dostojewski. Maar op het ogenblik hebben de zorgen van de Sowjet
mensen geen aanrakingspunten met die van de schrijver ovan de .,Demo
nen". In zekere zin zullen zij ze nooit hebben, maar op een dag kunnen 
de Sowjet-mensen iets bij Dostojewski vinden dat hun interesseert. Zij 
zijn tegenstanders van het messianisme, van elke negatieve psychologie, 
en dat zijn juist de dingen waar zij zich tegen keren in hun dagelijkse 
leven. Daarbij is het echter interessant dat Dostojewski toch 'tamelijk veel 
gelezen moet worden, als een meisje van 15 jaar hem kent en een mening 
over zijn werk heeft. 

Nu u culturele vraagstukken hebt aangesneden, zou ik. u willen vragen 
mij iets over Oesbekistan te vertellen. Is daar een cultuur, die men natio
naal kan noemen? 

Er is iets heel interessants in Oesbekistan - een cultuur die helemaal 
van de katoen is uitgegaan. De cultuur en de katoenaanplant - ook IVan 
sociologisch standpunt is dat zeer interessant - hebben elkaar voort
durend beïnvloed. 

De emancipatie van de vrouwen, die in 1914 allemaal analfabeet en 
gesluierd waren, is tegenwoordig in Oesbekistan een feit. (Ik heb in 

·Samarkand maar vier gesluierde vrouwen gezien, terwijl Samarkand 
achterlijker is dan Tasjkent, omdat het niet zo industrieel is.) De eerste 
vrouw, die ik in Oesbekistan zag, was machinist op een locomotief ... 

Voor de oorlog van 1914 leverde Oesbekistan een fractie van de 
katoen van Rusland, tegenwoordig levert het 60 %· Daaraan ziet u de 
enorme groei van de katoenindustrie. 

De irrigatie, het mechaniseren van de landbouw, het automatiseren van 
de industrie vereist aanzienlijke kaders. Dat zijn voor het grootste deel 
Oesbeken, die ter plaatse hun opleiding krijgen. Omgekeerd heeft de 
ontwikkeling van deze kaders een voortdurende invloed op de verbete
ring van de industrie en de geïndustrialiseerde landbouw. 

Men zou kunnen vrezen, dat deze ontwikkeling tot een cultuur leidt. 
die nauw verbonden is met de industrie. Wat daar echter bizonder opvalt, 
is de ongekende inspanning, die gemaakt wordt, om deze cultuur, die zich 
op ~enschappelijk gebied tot een volkomen modern peil ontwikkelt, 
tegelijk in de volkskunst te laten wortelen. Er zijn een- of twee gebieden 
waar dit feit bizonder interessant is, vooral in de muziek. 

De oude instrumenten werden verbeterd, omgevormd, en dat heeft het 
mogelijk gemaakt het karakteristieke van hun volkskunst op te nemen in 
een werkeli}k moderne muziek. 

Er zijn Oesbèkische opera's. Zij hebben een Oesbekisch drama ge
schapen, waarin gezongen, gedanst en gesproken wordt. 

Een muziekacademie en een conservatorium werden opgericht, waar 
de klassieke zowel als het Oesbekische lied worden onderwijzen. 

577 



Welke inhoud hebben hun drama's, hun opera's? 

Men kiest populaire onderwerpen of thema's die met hun geschiedenis 
verband houden. Ik was bv. bij een uitvoering. van het volkstoneel. 
Kolchosooeren schrokken er niet voor terug 80 kilometer in vrachtwagens 
te rijden om dit stuk te zien. 

Een merkwaardig mengsel van volks- en moderne muziek over een 
tragisch thema: Het verhaal van een boerenopstand tegen de landheren 
in 1917. Het eindigt met de moord op een aantal boeren en met de dood 
van de jonge held, die overigens zelf edelman is en die de kant van het 
volk heeft gekozen. 

Ondanks optimisme doet men dus geen afstand van het tragische? 

Het optimisme van deze stukken bestaat daarin, dat er na de dood van 
de hoofdpersoon altijd een groep mensen optreedt, die verklaart: ,,Wij 
zullen de strijd voortzetten, wij zullen tot het laatst en tot de overwinning 
strijden." Het tragische van deze stukken is altijd op de een of andere 
manier .,positief". Het houdt steeds de hoop op de oplossing van de 
conflicten in. 

Staat en recht in de Sowjet-Unie 

In de Nieuwe Stem van Augustus proberert de Amsterdamse student, H .. 
Meijers, onder de titel .,Problemen van de wijsbegeerte des rechts in de 
U.S.S.R." nu eens wetenschappelijk aan te tonen, dat het met de rechts· 
zekerheid daar niet veel gedaan is, dat men sommige marxistische stand· . 
punten reeds heeft moeten loslaten en dat onder· Malenkow (die men zo 
graag als de gematigde tegenover de geweldenaar Stalin voorstelt) de 
kans komt, dat ,.ook zekerheid" wordt verschaft ,.aan de individuele 
burger". 

Er schijnen twee grondproblemen te zijn ,.waar de Russische rechts· 
philosophen mee worstelen". Dat van de rechtszekerheid en primair het 
afsterven van de staat .,na de geslaagde proletarische (lees: communis
tische) 1

) revolutie". Er is hier een klein misverstand in het spel: M. 
verwart zichzelf met Russische rechtsphilosophen. Dat hij de voor hem 
opdoemende problemen onder de knie heeft, kan niet gezegd worden. 

De schrijver laat zien, dat het begrip dialectiek hem niet vreemd is, 
maar dat is nog iets anders dan er mee te kunnen werken. Hij is niet 
tevreden met de .. vaagheid en simplificatie" van de begrippen staat en 
proletariër. Dat wil zeggen, dat hij voor deze bij uitstek zich ontwikke• 
lende begrippen een statische, metaphysische definitie verlangt. 

Hij haalt van Engels de uitspraak aan .. de staat is een bijzondere onder· 
drukking smacht": 

"Maar de door Lenin en zijn huidige volgelingen bewonderde sim· 
plificerende definitie houdt geen rekening met het andere facet der 
staatsactiviteit: de staat als leiding en hulp gevend orgaan op so. 
ciaal, economisch en cultureel gebied." 

t) Meijers laat zich niet vangen! 

578 



Een !Veel gehoorde, maar onnozele tegenwerping. De definitie van 
Engels drukt de kern van de zaak uit, het feitelijk doel van de staat. 
Maar zij begeeft zich niet in de gestadig wisselende middelen, waarmee de 
staat die taak vervuz.t. En de economische en culturele bemoeiïngen, 
waarop M. wijst, zijn gericht op de handhaving van de macht van het 
kapitaal over de arbeid, rekening houdend met aanwezig of te wachten 
verzet van de onderliggende klassen. Stalin "wijkt" ook helemaal niet 
"af van de opvattingen van zijn leermeesters" als hij de landsverdediging 
en het economische en culturele werk tot de taak van de Sowjet-staat 
rekent. Zowel omdat hij het 11Îiet OIV'er een kapitalistische staat heeft, als 
omdat dit kwesties van uitvoering zijn, die het begrip staat niet 
karakteriseren. 

Ten aanzien van het begrip proletariaat tracht M. Marx met zichzelf 
In tegenspraak te brengen door tegenover de definitie "ieder die in loon
dienst is (van verkoop van arbeidskracht spreekt hij liever niet) en zelf 
geen productiemiddelen bezit" te stellen de uitspraak "de klasse der 
moderne arbeiders, die slechts zo lang leven als zij arbeid vinden". 

Het is echter duidelijk, dat het eerste een definitie is en het tweede een 
constatering van de toestand, waarin de klasse zich bevond. Dat die 

· toestand door de strijd der arbeiders zekere wijzigingen zou ondergaan 
(zoals bijv. de werklozenuitkering, die de schrijver noemt) is heus Marx 
niet ontgaan, maar het schept evenmin onzekerheid van bedoeling als de 
uiteraard voorkomende grensgevallen. 

De tegenstelling Engels-Stalin over het afsterven, verliest elke prin
cipiële betekenis door de woorden die Meijers van de laatste aanhaalt: 
.. Engels ging bij zijn beschouwingen uit van de hypothese dat het socia
llsme in alle - of de meeste - landen had overwonnen. Zelfs als de 
eindphase (dus het: van ieder naar zijn kunnen, aan ieder naar ziJn be-/ 
hoeften) is bereikt, zal de staat nog bestaan, zolang de kapitalistische 
omsingeling niet is verbroken". 

Een conclusie, die in het licht der ontwikkeling duidelijk is. Maar voor 
M. wijst zij erop "dat de hui4ige bolsjewiki de idee van het inslapen van 
de staat geheel hebben laten varen". Ook al omdat zij haar, zolang het 
zo ;ver nog niet is, een aantal taken toekennen! 

"De vraag rijst nu: in hoeverre is het recht iets anders dan ge
formuleerde staatspolitiek, in hoeverre heeft het recht een onaf
hankelijk bestaan, in hoeverre heerst rechtszekerheid? Deze vraag 
wordt door de Sowjet-juristen, die op het ogenblik prominent zijn, 
niet duidelijk beantwoord." 

Deze vragen worden zeer duidelijk beantwoord door M. P. Karewa in 
haar Recht en moraal in de socialistische maatschappij 2 ). Maar dialec
tisch, en voor de formalist Meijers blijft dat misschien onduidelijk. Over 
de rechtszekerheid is zij anders positief genoeg. 

Dat M. niet veel flrgumenten heeft, blijkt wel uit het ~eit, dat hij aan 
komt dragen met het optreden van Pasjukanis in 1930, voor wiens (zoals 
later gebleken is kwaadwillige) zotheden spoedig een stokje is gestoken. 

"'Dlustrerend' is bijv. artikel 54 van het Strafwetboek hetwelk 
inhoudt, dat de rechter moet oordelen volgens twee maatstaven. 
Ten eerste volgens de regels, die zijn neergelegd in het wetboek, en 
ten tweede volgens zijn 'socialistisch rechtsbewustzijn'. Een wimkei 
begrip, dat stellig mede bepaald wordt door het politiek belang van 
het Russische volk." a) 

Ja zeker, maar het is met ZO, dat de tweede maatstaf in de plaats kan 

') 1951. Duitse vertaling 1954. 
•l Let wel: Het Russische volk en niet "de communistische partij"! 
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treden van de eerste. Er is geen veroordeling mogelijk dan op grond van 
een in het wetboek opgenomen vergrijp. Het socialistisch rechtsbewustzijn 
komt tot uiting in het aannemen van verzachtende of verzwarende omstan~ 
digheden, in de strafmaat (binnen de grenzen der wet), in het al dan niet 
vervolgen rvan een geringe overtreding. Zo gaat het ook in de kapitalisti· 
sche landen, met dit onderscheid, dat daar een burgerlijk rechtsbewustzijn 
beslist en dat het socialistische zich tegen geen enkele laag der bevolking 
keert. Lenin's uitspraak: .,Het recht mag de terreur niet verdrijven" slaat 
op de eerste jaren van de Revolutie. 

Tot zover toont M. wel weinig begrip, maar blijft toch binnen de 
grenzen 'Van wetenschappelijk fatsoen. Anders wordt het als hij schrijft 

"Het beglip 'contra revolutionnaire activiteit' en' derhalve het 
terrein, waarop de politieke politie alle macht in handen heeft, is 
zeer rekbaar." 

Waar haalt hij vandaan, dat er een terrein zou zijn, waar de politieke 
politie alle macht in handen heeft? De politieke politie kan een onderzoek 
doen, kan misdadig bedrijf stuiten, arresteren, maar niet straffen of von· 
nissen en zij is verantwoo·rding schuldig voor alles wat zij doet. Maar 
veel erger dan deze dwaze bewering is de daarin opgesloten insinuatie, 
dat de politieke politie een ingrijpende factor zou zijn in het maatschap· 
pelijk en persoonlijk leven, een onderdrukkende macht ten aanzien van 
gedachten en uitingen, dat er een levendige IV'l'ees voor haar zou bestaan. 
Dit is eenvoudig een verzinsel. Er is geen enkele beweging, waartegen zij 
moet optreden, er zijn slechts sporadische saboteurs en spionnen. De 
gevallen van sabotage uit persoonlijke wraakzucht of gemakzucht vormen 
echter de grote meerderheid - vandaar het verschil tussen politieke en 
niet~politieke gevallen. . 

Dat Malenkow nog eens de nadruk heeft gelegd op de eis van rechts· 
zekerheid betekent allerminst een verandering van systeem of theorie. 
Ook bij Karewa geldt die eis onvoorwaardelijk. Maar het g1eval van de 
negen artsen, dat men terecht zeer zwaar heeft genomen 4 ), heeft laten 
zien, dat de waarborgen rvoor naleving der voorschriften niet altijd vol· 
doende waren. Dat tekort moet verdwijnen. Dat daarnaast, in een zich 
snel ontwikkelende maatschappij ook andere herzieningen alweer wenselijK 
zijn, ligt voor de hand. Karewa noemt als een der grote verbeteringen, 
die de socialistische maatschappij meebrengt, dat het recht niet bij de 
ontwikkeling der productieverhoudingen achterblijft. 

Wanneer de schrijver de verklaring van 16 April, dat geen arrestatie mag 
plaats hebben zonder rechterlijk bevel "een essentiële beperking van 
Lenin' s terl'!eur" noemt, is dat een armzalige toepassing van het .,geef mij 
drie regels schrift en ik breng u aan de galg." Want de periode, waar· 
voor die uitspraak van Lenin gold, die van de burgeroorlog, ligt wel zeer 
ver achter ons en zelfs toen was de toepassing slechts bij uitzondering 
nodig. Over de slotsom rvan de schrijver, dat er toenadering is tot de 
kapitalistische opvattingen, kan men slechts de schouders ophalen. De 
hele herleiding van de strijdpunten tot vragen der wijsbegeerte des rechts 
heeft trouwens iets belachelijks. 

') De hoofdschuldige Rjoemin heeft de doodstraf gekregen. 
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OP BEZOEK BIJ PICASSO 

De hele wereld weet wie Picasso is. Het geheim van zijn roem ligt niet 
alleen in de opvallende oorspronkelijkheid van zijn kunst. De naam 
Picasso werd met de vredesbeweging verbonden. Hij wijdek zijn schit· 
terend talent, zijn ervaring van een halve eeuw, en zijn onuitputtelijke 
scheppende energie aan de grote zaak van de verdediging van de mensheid 
teg~n de verschrikkingen van een nieuwe wereldoorlog. Men zou nauwe
lijks een plekje op de aarde kunnen vinden waar Picasso' s vredesduif niet 
heengevlogen is. 

Mijn kameraden en ik, leden van een studentendelegatie die dit jaar 
Frankrijk bezochten, hadden het grote voorrecht een nieuw en monumen
taal werk van Picasso over het onderwerp oorlog en vrede te zien. 

In een oude kapel, van langwerpige vorm, zijn twee enorme fresco's, 
elk 55 vierkante meter groo·t, die van de vloer tot het gewelfde plafond 
reiken en daar bijelkaar komen om één compositie te vormen. In het 
schemerlicht 1Van de kapel wordt de bezoeker omringd door gestalten 
van de oorlog en de vrede: vreselijke spookgestalten, met zwaarden en 
pieken bewapend, die de duistere krachten van de oorlog voorstellen; 
meedogenloze strijdwagens die de vruchten van de menselijke cultuur 
verpletteren; tegenover hen een reusachtige krijgsman met een speer in 
zijn hand en het beeld van de duif op zijn schild. In lichte kleuren schil· 
derde Picasso ploegers aan het werk, vrouwen die kinderen onder het 
hart dragen, wuivende korenvelden. Deze symbolen van de vrede en de 
arbeid zijn een bevestiging van het leven. Men denkt daarbij aan de 
schone verzen van Paul Eluard: 

Opdat de aarde voortbrengt en de aarde bloeit 
Opdat vlees en bloed van het leven 
Nooit meer geofferd worden. 

De fresco's van Picasso zijn krachtig en expressief door de ste!Vige 
lijnen, het tegenover elkaar stellen van grote kleurvlakken, een bewuste 
vereenvoudiging van het beeld, de onconventionele vorm en een decora
tieve, monumentale stijl. 

Pablo Picasso heeft een lange, moeilijke weg afgelegd. Vanaf het eind 
van de vorige eeuw, toen hij als twaalfjarige jongen zijn eerste portret 
schilderde, tot de dag van vandaag, die ons zijn fresco .,Oorlog en vrede" 
gaf, heeft hij wortdurend gezocht naar een antwoord, in de taal van de 
kunst, op de dringendste problemen van onze tijd. Hij heeft veel perioden 
doorgemaakt: de blauwe periode, de roze periode, perioden toen hij in de 
Negerkunst, in het cubisme, in de oude kunst, in het werk van lngres 
opging, perioden toen hij meegesleept werd door een voorkeur voor ver· 
vorming, maar er ging geen dag voorbij of Picasso was op zoek naar 
nieuwe vormen, nieuwe uitdrukkingsmiddelen. 

Picasso's .,Guernica", dat in 1937 werd geschilderd, was een verrassing 
voor vele bewonderaars van de moderne kunst. Dit doek was het toornige 
antwoord van de kunstenaar op de wreedheden -van het fascisme. Het 
was een aangrijpende !Veroordeling van de oorlog. Het gaf de wereld-
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beschouwing weer van een kunstenaar die tegelijk een humanist en een 
verdediger van de zwakken was. Het individuele.protest, dat uit Picasso's 
vroeger werk opklonk, had zich ontwikkeld tot een krachtig maatschap
pelijk protest, en sinds die tijd ging het maatschappelijk thema het werk 
van Picasso meer en meer beheersen. 

Schilderen, zegt Picasso, is geen wandversiering zonder meer. Schil· 
deren is een wapen in de aanvals- en verde<ligingsstrijd tegen de vijand. 

Een lange moeilijke weg bracht Picasso, evenals Eluard, van het indi
vidualisme naar de massa's, van zwarte wanhoop naar hoop, van .verdiept 
zijn in wat abstract en afgesloten van het leven was, naar een bevestiging 
van het recht van de mens op het leven en het geluk. Hij werd een 
communist. 

Het werk van Picasso sinds de laatste wereldoorlog geeft de houding 
van de kunstenaar weer ten aanzien van de belangrijkste gebeurtenissen 
van onze tijd. Deze werken zijn onder andere .,De vredesduif", portretten 
van Nikos Belojannis, Henri Martin, Eluard, Julius en Ethel Rosenberg; 
zijn doek .,Massamoord in Korea", zijn tekeningen ,.Gezichten van de 
vrede" en zijn fresco ,.Oorlog en vrede". 

In Vallauris bezochten wij een museum voor pottenbakkerij. Dit 
museum en de Kapel van de V rede zijn de trots van een stadje, dat bekend 
staat als ,.de stad van de honderd pottenbakkers". Jarenlang is Vallauris 
een centrum voor de pottenbakkerij geweest, maar in de loop van de tijd 
werden deze ambachtslieden geruïneerd door de concurrentie van massa. 
productie. Picasso, die dank zij zijn talent de schoonheid van dit ambacht 
inzag, nam op zich het tot nieuw leven te wekken. Tegenwoordig wordt 
het werk van de beroemdste pottenbakkers van Vallauris - Derval. 
Capron, Innocenti, Laurènt, Picauit en zijn vrouw, en Picasso zelf - op 
zo hoge prijs gesteld dat het door alle musea in de wereld wordt gekocht. 
Half in scherts, half in ernst zei een l\lal1 de leden van de museumstaf in 
Vallauris: 

,.Dank zij Picasso heeft het langdurige conflict tussen de aarden pot 
en de ijzeren pot ttn onverwachte wending gèkregen. En het ziet er naar 
uit alsof de aarden pot gaat winnen." 

Gewoonlijk glazuurt en versiert Picasso zijn ceramiek. Met enkele 
penseelstreken· verandert hij het ronde oppervlak van een dikbuikige vaas 
in een gezicht, omlijst door twee handen. Op dezelfde manier wordt een 
melkkan in een uil, en een kruik met twee oren in een goedmoedige 
dikke man veranderd, die zijn hoofd in zijn handen houdt. 

De kunst van Picasso is ttn afspiegeling van het leven en de gewoon· 
ten van het volk. Op weg naar Nice stapten wij in Antibes uit om een 
brood te kopen. Toen wij de winkel !Verlieten hoorden wij een meisje 
zeggen: ,.Drie Picasso' s, alstublieft." 

fk kttrde mij om en zag de winkeljuffrouw dde broodjes inpakken. 
Ze hadden de vorm van handen met !Vier vingers en kandelaars met vier 
kaarsen. De juffrouw vertelde ons dat Picasso deze vormen had ont· 
worpen en dat de mensen de broodjes al zes jaar Picasso' s noemden. 

* 
Wij waagden het niet, onze buitengewoon hartelijke gastheren van de 

Nationale Studenten Vereniging van Frankrijk om een bijeenkomst met 
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Picasso te vragen. Maar een van de studenten deed zelf dit voorstel en 
natuurlijk gingen wij er gretig op in. ~ 

De weg slingerde door de bergen tussen de dichte naaldboomaanplan
tingen, waarvoor deze kust bekend is. Al gauw sloegen wij een kleine 
zijweg in en stopten voor een gewoon klein huis met een grijs houten hek 

· er omheen. Het hek was op slot. Na een korte aarzeling sprong onze gids 
over het hek en ging naar het huis. Na een paar minuten kwam hij terug 
met een lachend gezicht - Picasso was thuis. Even later kwam Picasso 
zelf. Alsof we het van te voren hadden afgesproken, begonnen we alle
maal te klappen. Dit is hij dus, de kunstenaar wiens vredesduif om de 
aarde gevlogen was! 

Hij was een man van middelbare lengte, die een wollen trui droeg 
en een grijs jasje, achteloos o~er zijn schouders geworpen. Zijn eenvoud 
en hartelijkheid namen ons direct voor hem in. Zijn levendige zwarte 
ogen straalden zo'n warmte uit, dat men wel moest voelen dat hij een 
groot en goed hart had. 

Picasso bracht ons naar zijn atelier. Eerst liet hij ons zijn beeldhouw~ 
werken zien: een meisje dat touwspringt, een zwangere vrouw, en de kop 
van een geit. Deze geit veroorzaakte een hele sensatie op de tentoonstel
ling van de Salon d' Automne in Parijs. De kunstenaar werd op dit onder~ 
werp gebracht door een oude legende over een geitje dat de weg wees 
naar een verborgen schat. 

Op zijn ezel stond een onvoltooid doek: een vrouw die zich over een 
meisje buigt dat zit te tekenen. De blauwe kleur overheerste hierin. Op 
de tafellag een map met schetsen en ontwerpen voor ceramiek. 

Onder de schetsen waren tientallen gewijd aan het onderwerp .,De 
kunstenaar en zijn model", dat Picasso filosofisch behandelt. Hier waren 
ontelbare vrouwenfiguren, die heel fijn getekend waren in de klassieke 
stijl. Bijna al de schetsen waren opvallend natuurgetrouw. Een potlood
studie van een vrouw in een leunstoel zou zelfs de strengste aanhanger 
van de realistische school hebben tevredengesteld. Er waren verscheidene 
versi~ van Qit zelfde onderwerp, en de laatste was zo verschillend van 
de eerste dat men had kunnen denken dat zij door verschillende kunste
naars waren gemaakt. (Zie een van deze schetsen op p. 616 .- Red.) 

lgor Bilibin, een student van het Leningrader Instituut IV001' Bouw~ 
kunst, vroeg wat de reden was van die tegenstellingen bij de tekeningen 
van een zelfde figuur. Picasso zei: 

"De natuur en de kunst zijn twee heel verschillende verschijnselen. De 
kunst geeft ons de gelegenheid om onze opvatting uit te drukken van 
datgene wat de natuur niet in een absolute vorm kan bieden. Eerst analy~ 
seer ik de natuur, bestudeer haar verschillende elementen, en dan tracht 
ik deze te fuseren tot één, waarbij ik het model weergeef in concrete 
termen die tegelijkertijd een veralgemening zijn." 

Picasso bladerde door de tekeningen terwijl hij verder sprak: 
"De huidige schilderkunst heeft de architectuur vergeten. Maar als 

grafische kunst zou het een synthese van beide moeten zijn." 
Wij gingen naar de binnenplaats om de pottenbakkerij te zien . .Picasso's 

aandacht werd getrokken door de gouden medaille die Galina Zoebina 
droeg. Toen hij hoorde dat zij wereldkampioen in het kogelstoten is, 
vroeg hij haar om te demonstreren wat zij kon. 
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Tekeningen van Picasso voor 
De Oorlog 
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"Maar ik heb geen kogel bij 
me," zei het meisje, een beetje 
verlegen. 

Met een lenigheid, die iemand 
deed vergeten dat hij bijna 73 
was, bukte Picasso zich en raapte 
een baksteen op. Galina kon 
moeilijk weigeren. Een kleine 
aanloop, een snelle en krachtige 
worp, en de steen zeilt door de 
lucht. Picasso was tevreden. Zijn 
ogen schitterden. 

"Oho!" zei hij, met zekere eer· 
bied, en hij /Voelde Galina's biceps. 

Maar zij was helemaal niet te• 
vreden met het resultaat. Ten· 
slotte was het een steen en geen 
kogel. die zij geworpen had. 

"Hij heeft niet de goede vorm," 
legde zij uit. 

"Niet de goede vorm," her• 
haalde Picasso nadenkend. ,.Ja, 
de vorm is belangrijk, ook in de 
kunst." 

In de werkplaats sloten wij ons 
bij de anderen aan. Een van de 
vaklieden van Vallauris toonde 
ons hoe hij werkte. Een electri· 
sche motor gonsde zacht; een 
geur van natte klei hing in de 
lucht. De pottenbakker legde een 
klomp grijze klei PR zHn wkJ. 
Een lichte armbeweging, een 
zachte druk van zijn vingers en de 
klei werd levend. Eerst groeide 
hij in de lengte, daarna plotseling 
in de breedte en een ogenblik 
later was hij hol. Een lichte tik 
van een metalen plaat en de vak· 
man nam een voltooide kom van 
het wiel. OngelVeer 30 seconden 



later verscheen een asbak naast 
de kom en daarna een sierlijke 
vaas. Ondertussen ging de tove~ 
naar door met zijn verbluHende 
voorwerpen te produceren, en ze 
kwamen allemaal uit dezelfde 
klomp klei. 

De tijd vloog voorbij. V oordat 
we het wisten, was het tijd om 
weg te gaan. Picasso haalde een 
albwn voor de dag. Met enkele 
potloodlijnen tekende hij een duif, 
die op het punt scheen van de 
bladzijde Op te vliegen. 

"Aan de Sowjet~studenten," 
schreef hij. "Ter herinnering aan 
hun bezoek aan Nice." En na een 
ogenblik voegde hij er aan toe: 
"Van de studenten van Frank~ 
rijk.' 

Halida Achtiamova, een ~ooi~ 
studente van het Moskouse Con~ 
servatorium, stak een grote rode 
roos in zijn knoopsgat. "U bent 
de jongste van alle Franse st"u~ 
denten," zei zij. 

Wij gaven Picasso een doosje 
met een reproductie van de "Drie 
ridders" van W asnetsow. Hij om~ 
helsde Raisa Ablova, het hoofd 

· van onze delegatie, én zei: 
"Ik groet alle Sowjet~studen~ 

ten in jouw persoon." 
Wij gingen in de bus. De mo~ 

tor sloeg aan en de wagen 
reed weg. Wij VIerdrongen elkaar 
bij het raam om de glimlach en de 
afscheidsgroet van Picasso te 
zien. 

G. SKOROW 

("Nieuwe Tijden", Aug. 1954) 

Tekeningen van Plcasso voor 
De Vrede 



DE SCHRIJVER IN AMERIKA 
Van Michael Gold, ook in Nederland bekend als de schrijver 

van "Joden zonder geld", werd onlangs een verzamelbundel 
uitgegeven bij International Publishers: "The Mike Gold 
Reader". Wij nemen hieruit een artikel over, dat in 1953 werd 
geschreven . 

. De bankiers en generaals beweren dat zij tegen Stalin vech· 
ten, maar het is Lincoln die getroffen werd en uit hun wonden 
bloedt. 

Alsof het socialisme en de arbeidersbeweging in Amerika pas 
begonnen bij de geboorte van de Sowjet-Unie! Deze leugen over 
de geschiedenis is even kenmerkend voor het fascisme als zijn 
leugens over rassenverschillen. 

Er was een socialistische beweging in Amerika honderd jaar 
voor de Russische Revolutie. Albert Brisbane en Bronson Alcott 
preekten utopisch communisme en Emerson en Thoreau hoorden 
hen. Onder de Abolitionisten waren mensen zoals Wendeli Phil· 
Ups die de loonslavernij wilden afschaffen en het kapitalisme 
wilden vervangen door een stelsel van broederschap en collec· 
tief bezit. 

De geschiedénis die door de arbeidersklasse werd gemaakt, 
haar vooruitgang en idealen, zijn te universeel om in de kleine 
aanklacht van "samenzwering" te worden opgesloten. Jaren voor 
de Russische Revolutie begon ik zelf deel te nemen aan de socia· 
listische beweging, toen het onmogelijk was om "uit Moskou 
gedirigeerd" te worden. Eugene V. Debs, BHl Haywood, John 
Reed waren onder de Amerikanen die mij voor het eerst tot het 
socialisme brachten. 

Ook het feit dat ik werkloos was! Het jaar was 1914, en er was weer 
een grote werkloosheidscrisis, waarvan ik een slachtoffer was. Ik was 
negentien jaar oud en had sinds mijn twaalfde jaar gewerkt. Mijn vader 
was al jaren lang ziek; ik was de kostwinner voor een gezin. Dus toen 
ik mijn werk kwijtraakte was dat een tragedie die mij groter voorkwam 
dan alle trotse skyscrapers. 

Ik had die morgen vele kilometers gelöpen op zoek naar werk en toen 
kwam ik toevallig terecht bij een grote werklozen-demonstratie in Union 
Square. Ik luisterde naar de sprekers. Een leger politie-agenten viel ons 
plotseling aan. Ik zag dat een arbeidster tegen de grond werd geslagen. 
Impulsief holde ik er naar toe om haar te helpen en werd met de gummi· 
stok bewerkt door een hijgende smeris met de ~en van een gangster. 

Ik kocht mijn eerste exemplaar van Masses op die vergadering, met 
een dubbeltje die ik voor een noodgeval bewaard had. Het tijdschrift was 
het begin van mijn socialistische opvoeding. Zijn romantische geest was 
aantrekkelijk voor de jleugd; zijn realisme verklaarde mijn leven voor mij. 
Het inspireerde mij om een gedicht over werkloosheid ·te schrijven, mijn 
eerste gepubliceerde bijdrage. Het verschijnen van het gedicht in Masses 
was mijn entrée in de literatuur. Ik wilde getuigen van het onrecht dat 
mijn volk, de Amerikaanse werkers, werd aangedaan. 

Maar misschien waren er "gezagsondermijnende" krachten in mijn 
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kinderjaren, die mij voorbereidden op het socialisme. Bijvoorbeeld de 
Openbare Leeszaal in New York. Ik was een hartstochtelijke lezer, en 
sommige van mijn lievelingsschrijvers waren CharLes Dickens, Victor 
'Hugo, Mark Twain - allemaal samenzweerders tegen het stelsel van 
winst en oorlog. • 

Ik geloof dat ik alles gelezen heb, wat Mark Twain ooit heeft ge~ 
publiceerd. Hij was populair onder mijn generatie; de hele East Side 
koesterde warme gevoelens voor deze vriend van de Russische Revolutie 
van 1905, die zijn naam en aanwezigheid aan vele protestvergaderingen 
tegen de tsaristische Jodenpogroms had gegeven. 

Hij vond het prettig de East Side te bezoeken, en ik heb hem eens 
gezien toen hij een voorstelling kwam bijwonen van zijn stuk De prins en 
de pauper in het Onderwijs Centrum, een gemeentehuis. De troep kleine 
paupers, die wij waren, maakten herrie bij de ingang van het gratis 
theater. Een rijtuig reed voor en een indrukwekkende oude man met een 
kroon IVan witte haren en een zeeroverssnor stapte er uit. Hij droeg een 
Wit pak en rookte een grote sigaar. Wij riepen hoera en hij lach~e en 
streek ons in.het voorbijgaan over het hoofd. 

Volgens de nu geldende definities was Mark Twain een samenzweer
der. Hij was een agitator voor de vrede, net als Paul Robeson en Howard 
Past. Hij was vóór de Russische Revolutie en het Amerikaanse volk. 

John Reed had een grote invloed op mij, zoals op zoveel van die 
generatie. Hij ligt begraven aan de voet van de Kremlin~muur, en de 
Russen eren hem zoals wij Lafayette eren. · 

Het staat wel vast dat John Reed tegenwoordig vèrvolgd zou worden 
als een .. buitenlandse samenzweerder". 

Van alle invloeden op mijn jeugd was die van Walt Whitman het 
sterkst. Ik heb hem op zoveel ogenblikken en in zoveel verschillende 
stemmingen gelezen, dat ik waarschijnlijk een hoek over hem zou kunnen 
schrijven zonder enige voorafgaande arbeid. Hij· is een deel van mij, met 
al zijn goede en minder goede eigenschappen. V anclaag zou er op Walt 
gejaagd worden. Horace Traubel. zijn vriend en biograaf, vertelt dat 
Walt een petitie ondertekende voor amnestile voor de Haymarket~slacht~ 
offers. Hij was /Verontwaardigd over dat proces. Als hij in onze tijd het~ 
zelfde zei . over de Rosenberg~zaak, zou hij een .. buitenlands agent" 
genoemd worden. 

Levende echo's van de burgeroorlog bereidden me ook voor op de 
socialistische ideeën. Die strijd tegen de slavernij was dicht bij mijn 
generatie. Het hoofd van mijn school was een indrukwekkende oude 
kolonel met een witte baard, die ons in de ochtendbijeenkomsten graag 
anecdoten Viertelde over de oorlog. Veel veteranen uit de burgeroorlog 
leefden nog, en de vader van een van mijn vrienden was . korporaal 
Michael Gold, een oprechte, heetgebakerde oude man, die nog niet zo 
lang geleden stierf in de leeftijd van 95 jaar. Toen ik een schrijversnaam 
nodig had, nam ik de zijne, en hij heeft me daar nooit een verwijt van 
gemaakt. 

38 jaar is het dus geleden, dat de blinddoek van mijn ogen viel en dat 
ik leerde dat dit wrede kapitalisme vergankelijk is en vervangen kan 
worden door een menselijker en doelmatiger maatschappelijk stelsel. In 
de jaren daarna zag ik in de burgerlijke literatuur talrijke cultus~groepen 
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komen en gaan ,....... vlucht-vereerders, abstractionisten, freudianen, en 
kunst-mystici, vage symbolisten, clowns en potsenmakers en geslachts
verdwaasde pigmeeën van de pen. 

Maar zelfs als zij op hun best zijn, in de hoogste uiting van de burger
lijke individualist, in een James Joyce of T. S. Eliot, volgt de nederlaag 
hen als een schurftige straathond op de voet. Zij bevinden zich in een 
historisch slop en zij hebben geen toekomst. Maar ik zag <van jaar tot 
jaar de grote· proletarische zonsopgang zich verder over de wereld uit
breiden en nieuwe menselijke wonderen in het licht stellen. De door 
zichzelf verbannen en zichzelf beschouwende burgerlijke schrijver, die 
het volk verwerpt, verwerpt de werkelijkheid en haar wonderen. Alleen 
in de werkelijkheid, met haar eindeloze verandering en groei, kan nieuw 
en inspirerend materiaal voor de kunst worden gevonden. 

Een nationale literatuur kan alleen gebaseerd zijn op de waarheid en 
het volk. Het zijn niet de bankiers en de generaals en de aan hen ver· 
knochte intellectuelen, die de natie vormen. De Amerikanen die staal 
maken, schepen bemannen, de grond ploegen, zieken genezen ........ die zijn 
de natie. En een schrijver die zich van hen losmaakt kan geen ware 
nationale schrijiVer zijn in de zin yan Tolstoi, Gorki, Dickens, Whitman, 
Sean O'Casey, Nexö of Theodore Dreiser. 

Zodra een schrijver in Amerika zijn talent bevestigt en succes heeft. 
wordt hij het slachtoffer van de grote corruptiemachine. Hemingway heeft 
dit proces beschreven in een uitspraak die hij eens ten aanzien van 
anderen deed. "Er is iets aan de hand met onze goede schrijvers in een 
bepaald stadium," zei hij. "Zij verdienen veel geld. Dan moeten zij hun 
levensstandaard verhogen en zij zitten vast. Zij moeten schrijven om hun 
huishoudingen, hun vrouwen en zo voort op peil te houden, en zij schrij· 
ven kitsch." 

Van Wyck Brooks heeft ;wrscheidene boeken geschreven om te be· 
wijzen dat geen schrijver in Amerika ooit de kans kreeg om tot volle 
wasdom te komen. "Onze literatuur is één lange lijst van geestelijke 
ongelukken," schreef hij. "De ·vernietigde carrière, de geremde carrière, 
de verdwaalde carrière zijn bij ons regel." 

Brooks legde iets mystieks in dit proces, daar hij de materiële grond
slag daarvan niet helder onderscheidde. Ook had hij de neiging om het 
verval te overdrijven en het gezonde proletarische zaad, dat steeds onder 
de stoffige bovenlaag ontkiemt, te negeren. Toch is het waar: onze meest 
bekende schrijvers vervullen in deze crisis niet hun taak IVan geestelijk 
leiderschap. 

Sommige van hen, zoals Hemingway en Caldwell, houden zich zo 
neutraal als het graf. Toch. kwam Hemingway zelf de literatuur binnen 
als een rebel tegen de kapitalistische oorlog. Hij was een van die "ver· 
dwaalde generatie", wi-er na-oorlogse desillusie als gevolg van het AmerJ.. 
kaanse imperialisme een pessimisme en defaitisme in de literatuur bracht, 
die deze nooit gekend had. In een latere periode stond hij aan de kant van 
de anti-fascisten, samen met de Loyalisten tegen Franco. Waar is de 
stem van deze zeer begaafde schrijver in de huidige strijd voor de vrede 
en tegen het fascisme in Amerika? 

Daar is ook Carl Sandburg. "Het succes bekomt Carl niet goed," 
merkte Frank Lloyd Wright lakoniek op. Je kan je tegenwoordig moeilijk 
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voorstellen dat Sandburg niet in de commerciële pers, maar in sociallsti
sche en I.W.W.-tijdschriften met schrijven begon. Het eerste gedicht van 
hem dat ik ooit las stond in de Internationale Socialistische R.evue. Andere 
vroege gedichten verschenen in Masses. 

Ik herinner me een lange wandeling met Sandburg door de arbeiders
wijken van Chicago op een donkere avond in de tijd van de depressie. 
Hij sprak met veel gloed op zijn langzame massieve manier o~er de 
arbeiders, hun moeilijkheden, hun geestelijke schoonheid. De arbeiders 
waren de belangrijkste klasse in Amerika, zei hij, en hij stond zonder enige 
terughouding aan hun kant. 

Ik moest hieraan denken toen de Luce-pers en andere bladen een 
reclame-tam-tam maakten naar aanleiding van Sandburg's 75ste verjaar
dag. Zij brachten allerlei foto's van hem, omringd door bankiers, gene
raals en andere steunpilaren van de monopolies; de dikke heren keken 
met een glimlach van trots naar de vroegere arbeidersdichter . 

.,Voor het volk", zong Sandburg eens. Maar waar staat hij vandaag 
in de strijd van het volk tegen het aansluipende fascisme? Overstemt het 
applaus van Luce de kreten van de moeders en kinderen die verbrand 
werden door de napalm, waaraan Luce zijn zege gaf? 

In een veel lagere categorie bevinden zich de jungle-kreten om een 
oorlog tegen de landen van het socialisme van Upton Sinclair en John 
Steinbeck. Jarenlang was Sinclair de meest vooraanstaande socialistische 
schrijver van ons land. De huidige generatie heeft bijna vergeten dat hij 
voor millioenen wel'kers in de gehele wereld de bekendste Amerikaanse 
schrijver was. Nu hebben de Lanny Budd boeken hem rijk gemaakt; hij 
heeft succes onder de burgerij; en hij heeft elk contact met of zorg voor 
het Amerikaanse volk verloren. Nee, hij zit vast in de krankzinnige 
plannen voor een atoomoorlog van zijn meesters. 

John Steinbeck is een ander voorbeeld van wat Van Wyck Braaks de 
.. verdwaalde carrière" noemt. Na jaren van mystiek rondzwalken, kwam 
Steinbeck één enkele maal dicht bij de waarheid en het volk. Hij slaagde 
erin ze realistisch uit te drukken in dat epos van de depressie, De druiven 
der gramschap. 

Ik herinner me een ontmoeting met hem een paar jaar voordat hij dat 
boek schreef. Ik kwam met Harry Carlisle in een auto in het begroeide 
Californische dal. waar Steinbeck zijn houten huisje had. (Carlisle, een 
Britse romancier, werd onlangs op de lijst geplaatst om gedeporteerd te 
worden, daar hij te democratisch is voor Am'erikal) Steinbeck begroette 
ons met uitbundige omhelzingen en vreugdekreten. Hij was een grote 
massieve kerel in een oude broek en overhemd. Op de tafel stond een 
vijfliterfles jenever. Hij en een buurman waren bezig daar korte metten 
mee te maken. Wij sloten ons erbij aan. 

De gelegenheid bleek een feestelijk en een somber karakter te hebben. 
Steinbeck liet ons het telegram zien dat hij die morgen van zijn uitgever 
had gekregen. Zijn Muizen en mensen was juist verschenen. Het was een 
denderend succes. 

Steinbeck jammerde boven zijn jenever: .,Het is mijn eerste succes! 
En ik ben er als de dood voor. Ik ben doodsbenauwd. Ik wil niet rijk 
zijn! Een schrijver moet arm en eerlijk blijven! Wat zal er nu met mij 
gebeuren?" 
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Het is gebeurd, helaas! De schrijver die in een hut woonde, is nu een 
bekende figuur in overdadige nachtclubs geworden. De goden van 
Wincheli zijn nu zijn/goden. Hij bezoekt Franco~Spanje en bezingt het, 
terwijl het bloed van de verzetshelden in de straten vloeit. Op de blad
zijden van Collier's is hij een nijvere propagandist voor atoom~imperia
lisme. Zijn boeken zijn van jaar tot jaar slechter geworden. 

De twee klassen die de doorslag geven in onze tijd zijn de grote 
kapitalisten en de arbeiders. Dit is een marxistische waarheid, die de 
burgerlijke intellectuelen heel moeilijk te accepteren vinden. Maar er is 
nóg een waarheid - dat ook de arbeiders de leraren en intellectuelen uit 
de middenstand, de kleine zakenlieden en kleine boeren nodig hebben. 
Zonder èeze bondgenoten in een verenigd front, kan het fascisme niet 
op tijd tegengehouden worden. 

Tegenwoordig drukt het sluipende fascisme vooral zwaar op de kun
stenaar, arts, leraar en andere intellectuele beroepen. Er zijn heel wat 
angsten en knimallen geweest. Maar ook heldhaftigheid en verzet. 

En het Amerikaanse volk zal groeien. Het heeft grote en onvergetelijke 
lessen geleerd in de crisisjaren. Het treedt een grotere periode binnen van 
nationale ervaring en opvoeding. 

Ik geloof dat de meerderheid in een toestand van afwachting en 
"shock" leeft. Zij wachten af om te zien wat er gebeuren zal. Dit is een 
stemming die in Frankrijk veel voorkwam in de eerste maanden van de 
nazi~bezetting. Ze werd "attentisme" genoemd - de ziekte van wachten 
tot er iets met je gebeurt. 

De Fransen zijn er over heen gekomen, evenals grote delen van onze 
eigen middenstand dat zullen doen. Zij zullen in beweging komen als de 
arbeidersbeweging tegen het fascisme optrekt. De literatuur zal weer 
streven en leven, zoals zij in de depressie deed. 

In de crisisjaren stond het volk op als "leeuwen uit hun slaap" (vol· 
gens de woorden van Shelley - vert.) . De arbeidersbeweging leidde 
de vloedgolf van strijd voor maatschappelijke vooruitgang. Dit vond zijn 
weerspiegeling in een culturele renaissance, niet van enkele genieën, maar 
van de hele natie, met haar wortels' in elk klein dorp en elke stad met 
skyscrapers. 

In de huidige hysterie, nu de reactie de harten van zoveel schrijvers 
heeft verdoofd, worden er pogingen gedaan om de renaissance van de 
hongerige dertiger jaren te kleineren en te belasteren. Maar de opportu· 
nisten kunnen de geschiedenis niet ongedaan maken, noch alle boeken 
en schilderijen uit die tijd verbranden. 

Wij komen nu in het moeilijkste en hoopvolste tijdperk van onze 
geschiedenis. Er zal verzet tegen het fascisme komen. Een nieuwe litera· 
tuur van het volk zal ontstaan. Er zijn minder proletarische schrijvers en 
kunstenaars dan tien jaar geleden. De onderdrukking heeft haar tol geëist, 
en de burgerlijke welvaart heeft veel werkelijk creatief schrijven gedood. 
Maar ik geloof dat de proletarische schrijvers van nu volwassener zijn 
dan die van een vorige generatie. Zij zullen in staat zijn betere leiding te 
geven aan de schrijrvers uit de middenstand die zich in toenemend aantal 
voor vrijheid en vrede zullen uitspreken. 

Laat mij een voorbeeld geven van wat ik bedoel. Eugene O'Neill 
begon zijn loopbaan met enkele stukken die op zeeschepen speelden, in 
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het kleine theater van de Provincetown Spelers. Ik maakte deel uit van 
die groep en zij voerden een van de stukken op die ik geschreven had. 
)k herinner me dat ik met O'Neill in een café zat en dat hij ons een 
krantenknipsel liet zien, waarover hij woedend te keer ging: "Ik zal hem 
ophangen, dat tuig! Ik zal hem ophangen." Het knipsel bracht verslag uit 
over een redevoering van de een of andere reactionair in de Senaat, die 
de I.W.W. ("Internationale Werkers van de Wereld" - vert.) "goril· 
la's" had genoemd. 

Het knipsel kreeg zijn belichaming in O'Neill's stuk over een stoker, 
De gorilla. Ik weet zeker dat hij dit stuk met anti-kapitalistische harts
tocht schreef. Maar als je het vergelijkt met een stuk van de laatste tijd, 
Lengtegraad 49, van de jonge Herb Tank, zie je dat O'Neill een toerist 
is die de dingen van de buitenkant beschrijft. Hij heeft geen stoker uit
gebeeld, maar zichzelf. In de gedachten van de stoker legt hij zijn eigen 
kleinburgerlijke vaagheid, decadentie, schuldgevoelens en defaitisme -
een metafysische hutspot die in existentialistische café' s thuishoort, niet 
in een Amerikaans kombuis. 

Herb Tank heeft jaren gevaren en hij is geen toerist. Zijn zeelieden 
horen op een schip en zijn menselijke wezens, geen marionetten voor een 
lilosofie. Hun drama is niet gefantaseerd, het betreft werkverhoudingen 
die door de schrijver uitstekend geobserveerd en begrepen zijn. 

Ik denk ook aan de romans 'Van Claude McKay, met wie ik als redac· 
teur jaren lang heb samengewerkt aan de Liberator. Hij was een goede 
lyrische dichter, en zijn 9'edichten over de bevrijdingsstrijd van de Negers 
zijn klassiek. Maar in zijn romans onderging Claude McKay de schade
lijke invloed van blanke schrijvers zoals Carl Van Vechten. Neger
schrijvers konden een groot lezerspubliek krijgen, maar alleen als zij de 
grieven van hun volk vergaten en zich concentreerden op sterke drank, 
sexualiteit en het cabaret. Hoewel Claude McKay jarenlang aan ons tijd
schrift meewerkte, kon hij geen proletarisch voorbeeld aan andere schrij
vers geven. 

Maar Lloyd Brown, een redacteur van het huidige Masses, is een vol
groeide proletarische schrijver. In zijn roman IJzeren Stad, die in een 
eenvoudige, krachtige stijl is geschreven, beeldt hij nieuwe mensen uit, 
de vooruitstrevende Neger-arbeider die hoop, moed, theorie en het ge
zicht van iemand die geschiedenis maakt bezit. Dezelfde volwassenheid 
en epische eenvoud vindt men in het werk van Phillip Bonosky, een 
metaalarbeider en de zoon van een metaalarbeider. Het werk van schrij
vers zoals Brown en Bonosky is diep in het leven van het volk geworteld. 
In deze nieuwe schrijvers is niets kunstmatigs, geen literair poseren. 

Ik begroet zulke schrijvers en kunstenaars met mijn hele hart. Zij zijn 
onze opvolgers in de oude strijd voor menselijke broederschap, voor 
vrede, creatief leven, socialisme. 

De proletarische schrijvers worden al vervolgd door de bloedhonden 
van het fascisme. Maar zij zullen doorgaan met schrijven en bijdragen 
aan het Volksfront dat onvermijdelijk moet ontstaan om Amerika te 
redden. De proletarische schrij1ver heeft een onwankelbaar vertrouwen 
In de massa's. Welk ander geloof kan de vloed van fascisme en oorlog 
keren? 

MICHAEL GOLD 
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Enkele kanten van de 

PARTIJ-AGITATIE 

I 

De agitatie van de partij onder de bevolking, waarover we in 
dit artikel spreken, speelt een grote rol in de strijd voor de ver
werkelijking van de partijpolitiek. 

Door middel van een diep inwerkende en steeds volgehouden 
agitatie poogt de partij steeds bredere groepen van de bevolking 
te mobiliseren voor de doelen, die in onze politiek worden ge
steld: eenheid van actie der arbeidersklasse, socialisten en com· 
rounisten voorop, vóór de verovering van de nationale onaf· 
hankelijkheid, vóór vermindering der bewapening en voor ver· 
hoging van het levenspeil. · 

En in de allereerste plaats eenheid van actie voor het verhinde
ren van een nieuwe wereldoorlog. De openbare opinie en de 
vredeswil van de gewone mensen is tegenwoordig een beslissen· 
de kracht geworden. Daarom is de voortdurende en steeds krach· 
tiger massa-actie en -agitatie voor de vrede en de collectieve vei· 
ligheid een der belangrijkste factoren ter verhindering van een 
nieuwe wer,eldoorlog. 

Hierbij is de strijd tegen de legering van Amerikaanse troepen 
in ons land en de strijd tegen de herbewapening van de West
Duitse nazi's in de tegenwoordige tijd het belangrijkste. 

Dat, ondanks vele gebreken, onze agitatie zijn uitwerking niet 
mist, moge blijken uit de alarmkreten, die van tijd tot tijd op· 
klinken uit het kamp dergenen, die in ons land de regerings· 
macht uitoefenen. Zo schrijft bijv. zekere Pastor in Romme's 
Volkskrant van 26 Juli j.l., dat de communisten in Amsterdam 
uitermate actief zijn. "Zij klagen in een weerzinwekkend pam· 
flet ... naar aanleiding van het mandement der Bisschoppen ... 
maar weten tegelijkertijd duidelijk te maken- en helaas nemen 
velen in Amsterdam dat klakkeloos over - dat de enige· drijf· 
veer van het mandement is: steun aan buitenlandse winst- en 
oorlogsmachten." 

De angst voor het eensgezinde optreden der arbeiders, vooral 
van socialisten en communisten, tegen Romme, spreekt uit deze 
regels. De K.V.P.-vergaderingen in Amsterdam worden slecht 
bezocht, klaagt "Pastor" verder; de katholieke kiezers, die er nog 
komen, luisteren maar half naar de tiraden over het commu· 
nisroe "omdat men dit tot vervelens toe gehoord heeft". 

Waarom werkt onze partij-agitatie in op de bevolking? 
Omdat ze de waarheid spreekt. Omdat ze het niet, zoals de 

propaganda van de Amerikanen en hun lakeien, moet hebben 
van een eindeloos gedraai, van een niet ophoudende stroom van 
leugens, van een voortdurend pogen de mensen te bedriegen. 

De communistische agitatie gaat uit van wat is. Ze is, naar 
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haar wezen, optimistisch, omdat ze de bevolking een concrete 
,uitweg uit de p1oeilijkheden biedt. De communistische agitatie 
trekt daarom de mensen áán, geeft ze nieuwe moed, wijst ze de 
ware vijanden van het volk aan en geeft oplossingen voor de 
hoofd problemen. Wilt U een voorbeeld? 

Neem bijvoorbeeld het vraagstuk van de prijsstijgingen. Onze 
partij heeft een eenvoudige en logische oplossing voor dit vraag
stuk gegeven in haar urgentieprogram, dat op 21 September j.l. 
werd gepubliceerd. In het kort komt het neer op een stelsel van 
subsidies, door de regering te verstrekken a a n d e b r o n, 
op de kolenprijzen, de broodprijzen, de prijzen van bouwmate
rialen enz. Waar moet het geld vandaan komen? Van de bewape
ning, zegt onze partij in haar urgentieprogram. Verminder die 
tot het peil van 1950 en je zult ruim 600 millioen hebben om er
voor te zorgen, dat de bevolking geen prijsverhogingen en 
nieuwe huurverhogingen behoeft op te brengen. 

Gewapend met deze juiste politiek kan onze agitatie duizenden 
en duizenden mensen bereiken, hun de waarheid over de duurte, 
over de oorlogsdreiging en het verband daartussen uiteenzetten, 
en ze kan de bevolking oproepen tot concrete acties om deze drei
.ging af te wenden en verbetering in haar lot te bereiken. Onze 
agitatie is dus de schrik van de "pastors", de Romme's omdat ze 
de spreekbuis is van een juiste politiek, die in de leuze "Eenheid 
tegen Romme" haar belichaming heeft gevonden. 

Het is daarbij het eerste doel onze socialistische mede-arbei
ders te bereiken, hen ervan te overtuigen, dat strijd tegen 
Romme geboden is en dat de capitulatie van de groep P.v.d.A.
leiders rond Drees, zoals we die bij de jongste begrotingsdebatten 
hebben gadegeslagen, tot steeds grotere brutaliteit van Romme 
en de groep kapitalisten waarvan hij de spreekbuis is, leidt. Het 
is noodzakelijk onze socialistische vrienden er op te wijzen dat 
ten gevolge van deze capitulatie het kabinet Drees-Luns voort
gaat met het uitvoeren van de Romme-politiek. 

Het is stellig nodig er op te wijzen, dat Romme verslagen kan 
worden en dat hij zich vergist als hij denkt de politiek van het 
Mandement in Nederland met succes te kunnen bekronen. 

II 

Wij hebben in de laatste maanden tal van goede voorbeelden 
gezien van wat in onze agitatie moet gebeuren. Daarbij is in een 
aantal gevallen sprake van een gelukkig en levend e i g e n 
initiatief van de afdelingen en districten. Het is niet goed altijd 
te wachten tot er "van boven" eens wat komt aanrollen, om dan 
aan de slag te gaan. Zeer goed is het, wat in sommige districten 
is geschied, namelijk het zelf vervaardigen van kleine affiches 
tegen de Amerikaanse bezetting van ons land, tegen de herbe
wapening van de Duitse revanchisten. 

In Den Haag zijn plakstrookjes uitgegeven, in Amsterdam 
kleine, met de hand gemaakte affiches, in Arnhem voortreffe
lijke manifestjes. Het is niet mogelijk om overal, meteen, een-
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traal in te voorzien. Onmiddellijk kunnen echter de afdelil:lgen 
en districten in actie komen, met gestencilde manifestjes en 
affiches, met geschilderde leuzen, met extra colportage, met een · 
nummer van de bedrijfs- en buurtkrant 

. Inmiddels zijn een aantal centraal geleide campagnes goed ge
slaagd. Het Waarheid-Zomerfeest is daarvan een bewijs. Het be
zoek aan onze filmvoorstellingen dat over de eerste 9 maanden 
van 1953 196.359 bedroeg liep over dezelfde periode in 1954 op 
tot 245.483. 

De grote omzet van de Romme brochure is een goed resultaat; 
de verkiezingsactie in de laatste maanden van 1953 in Utrecht 
en een aantal successen in de verkiezingsactie van 1954 beteken· 
den een vooruitgang. Enige openbare vergaderingen in Septem· 
her, met name die in Rotterdam en Den Haag zijn goed geslaagd. 
De financiële inzamelingsactie, die op het 8e Waarheid-Zomer· 
feest werd ingezet, ontwikkelde zich snel tot een nieuw bewijs 
van de juistheid van onze partijlijn en de bereidheid van velen 
om die lijn te ondersteunen. Op 7 October 1951 hadden we 
f 30.000,- aan inschrijvingen op onze voorlaatste Obligatielening 
binnen; op 7 October 1954 waren we al voorbij f 65.000,-. 

III 

Het voorgaande moet ons echter niet verhinderen de zwakke 
kanten van het werk te zien en deze daarna te verbeteren. 

We hebben een periode gekend in de partij, waarin we ervoor 
moesten vechten een zekere lichte vorm van agitatie, vooral ook 
op de nieuwe kiezers gericht, ingevoerd te krijgen. Inmiddels 
zijn er indrukwekkende reeksen filmvoorstellingen bijgekomen, 
worden en werden er bals en bonte avonden georganiseerd en 
andere "nieuwe" vormen van agitatie toegepast. Maar nu is er 
weer een ander gevaar. In de zitting van het Partijbestuur van 
22 en 23 Mei j.l. zei Paul de Groot (rede gepubliceerd in het Juni· 
nummer van dit tijdschrift): 

"Er is in de krant op .gewezen, dat onze verkiezingsagitatie lijdt 
aan oppervlakkigheid, dat er teveel het vermaakelement in over. 
heerste. Maar de ernstige politieke overtuigingsarbeid en discussie 
met de massa moeten overheersend zijn. Dit is vooral een ondexwerp 
met betrekking tot ons werk in de bedrijven ....... De hoofdzaak van 
ons bedrijfswerk als partij moet zijn politieke beïnvloeding onder·de 
werkers in de bedrijven te brengen." 

Het is waar, dat er nog altijd te weinig ernstige vergaderingen 
met discussie worden gehouden. In het district Amsterdam en 
ook elders heeft in de afgelopen zomer een hele reeks van kleine 
en betrekkelijk goed geslaagde openbare buurtvergaderingen van 
de partij plaats gehad. Dat is het bewijs, dat zo iets moet en kan. 
Wanneer er echter niet voortdurend aan wordt gewerkt, dan 
verdwijnt zo'n goed initiatief weer. 

Sommige van onze kameraden gaan zover, dat zij aan de revo
lutieherdenkingen bonte programma's willen verbinden, com· 
pleet met acrobaten en clowns, waarmee zij de betekenis van 
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deze vergaderingen omlaag halen en onze agitatie verder ver· 
vlakken. Het is de kunst om niet in de ene en ook niet in de 
andere fout te vervallen. Er moeten, vooral op naam van de 
krant, filmvoorstellingen, bals enz. worden georganiseerd. Het 
is bewezen dat dit een goed middel is om het eerste contact met 
andersdenkenden tot stand te brengen. Als we zo werken aan 
de vergroting van de b u i t e n c i r k e I, dan maken we tege
lijkertijd de kring van belangstellenden b i n n e n die cirkel 
groter, die door onze ernstige politieke agitatie en propaganda 
kunnen worden bereikt. De revolutieherdenkingen kunnen met 
een waardig program worden omlijst, maar ze mogen niet wor· 
den beschouwd als ontspanningsavonden "omdat er reden te over 
is om te feesten". Dat is er, in ruime mate. Maar het gaat er 
vooral om op die vergaderingen de blik voorwaarts te richten en 
tot onze socialistische vrienden te spreken over de betekenis van 
de Sowjet-Unie in onze eigen strijd. Dit moet in een daartoe ge
eigende atmosfeer gebeuren, die niet gevonden wordt temidden 
van variété-nummers, hoe verdienstelijk die ook mogen zijn op 
een groot persfeest of iets dergelijks. 

Echter: Paul de Groot maakte duidelijk dat de ernstige poli· 
tieke CllTertuigingsarbeid niet alleen een kwestie is van vergade
ren. "Dit is vooral een onderwerp met betrekking tot ons werk 
in de bedrijven", zei hij. 

Nu geloven wij, dat sommige feiten er op wijzen, dat in die 
richting nog niet altijd de juiste oriëntering is gevonden. Nemen 
we de verkoop van materiaal onder de bedrijfsarbeiders. Paul de 
Groot zei in zijn hierbovengenoemde rede ... "wij kunnen onze 
politiek alleen in de bedrijven brengen door middel van onze 
partijgenoten en sympathiserenden". Hoe gaat dit nu in de prae· 
tijk? 

We geven hieronder de bestellingen op een tweetal brochures, 
ten eerste uit een aantal Amsterdamse buurtafdelingen uit de 
onderdistricten Oost, Noord en West; ten tweede uit enkele 
Amsterdamse bedrijfsgroepen: 

Buurtafdeling Brochures Bedrijfsafd. Brochures 
,,Romm.e'' "Febr. "Romme" ,,Febr. 

staking" staking" 

Afdeling 701 525 100 A.D.M. 90 30 
703 400 200 N.D.S.M. 100 niets 
101 100 50 Verschure 5Q 50 
103 100 100 Ducro 55 30 

1001 250 200 Fokker 90 50 
1101 250 100 Bouwvakken 280 100 

De overheidsgroepen zijn wat beter, hetgeen een winstpunt is. 
Maar uit bovenstaande opstelling springt toch wel zeer duidelijk 
de geringe lectuurverkoop naar voren in de bedrijven van de 
Amsterdamse grote metaalindustrie, vergeleken met de soms 
zeer verdienstelijke verkoop van ons materiaal in de buurtaf· 
delingen. 
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Dezelfde tendens spreekt uit de taken voor de Obligatielening. 
Het onderdistrict Amsterdam-Metaal heeft een taak van f 320,-. 
Verschillende buurtafdelingen echter hebben alléén al taken van 
/300,-, f 400,- of f 500,-. 

Het komt er dus op neer, dat in bedrijven met in totaal duizen
den en duizenden arbeiders de activiteit op dit gebied van "een
voudige" partij-agitatie gering moet zijn. 

Denk nu niet dat wij hier triomfantelijk zullen uitroepen: 
"Vergroot de taken zonder meer; dit is onhoudbaar!" Het is een 
kleine moeite de bedrijfsgroepen vol te stoppen met materiaal, 
waardoor we aanzienlijke papiervoorraden, doch weinig strijd
lust kweken. 

Wat er echter o.i. aan hapert, dat is de oriëntering van de be
drijfsgroepen op dit werk, door de verantwoordelijke leidingen, 
waaronder ook die voor de partij-agitatie bij het partijbestuur. 

Er zijn ook voortreffelijke voorbeelden van agitatiewerk onder 
bedrijfsarbeiders. Zo is daar de opmerkelijke abonnéwinst onder 
de arbeiders van "Junius" in Rotterdam, die in staking hebben 
gestaan en die hun staking wonnen mede door de steun, die de 
Waarheid hun heeft gegeven. Werving onder hen leverde bijna 
40 nieuwe abonné's op. 

Onder de Amsterdamse bouwvakarbeiders is regelmatig ge
agiteerd door partijsprekers, die in de schafttijd naar de keten 
trokken, de arbeiders toespraken aan de hand van actuele ge
beurtenissen, .geld inzamelden voor uitgezet materiaal enz. Ja, 
er is zelfs al eens een filmvoorstelling in een schaftkeet gegeven 
door de Waarheidfilmdienst, met toestemming van de onder
nemer. 

In Amsterdam kan voorts worden gewezen op agitatiewerk op 
de bootjes, die de arbeiders van de scheepsbouwbedrijven naar 
hun werk brengen; er is agitatie gevoerd voor de Waarheid bij 
het aanlopen en uitlopen van bedrijven. 

In hoofdzaak moet echter de beïnvloeding van de arbeiders in 
onze geest tot stand komen "door middel van onze partijgenoten 
en sympathiserenden" en vormt het werk van buitenaf, dat hier
boven is opge,somd, een ondersteuning voor dit werk, bereidt het 
de bodem voor het werk in het bedrijf voor. 

We denken dat het nuttig is hier te waarschuwen tegen een 
zekere vorm van "bedrijfsromantiek" die ons af en toe dwars zit. 
Zo komt het wel voor, dat openbare vergaderingen van de partij 
worden voorbereid door de verspreiding van manifesten aan de 
bedrijven, met verwaarlozing van de buurtafdelingen. Dat is niet 
juist. We hebben gezien, dat het voornaamste werk van binnen 
ttit in de fabrieken moet geschieden, dat het optreden van buiten 
af de onmisbare steun vormt voor het eerste. Daarom moet, hoe 
belangrijk de verspreiding van ons materiaal aan de bedrijven 
ook is, de betekenis daarvan niet worden overdreven. Ook in de 
woonbuurten der arbeiders moet het materiaal komen. In het 
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geroezemoes van de bedrijven, onder dreiging met broodroof ook, 
worden manifesten niet altijd gelezen. In veel gevallen natuurlijk 
wel, maar vaak ook niet. In de woonbuurten is de bereidheid tot 
het aanpakken van materiaal dikwijls groter, omdat de druk 
van de broodheer wat minder wordt gevoeld. Het een moet daar· 
om worden gedaan, het ander niet gelaten: de verspreiding moet 
zowel aan het bedrijf plaats hebben (al is de oplage dan wellicht 
wat minder) als in de woonbuurten. 

IV 

De hoofdzaak is thans, dat de partij met volle kracht naar bui· 
ten werkt. Allerlei organisatorische moeilijkheden en ook poli· 
tieke kwesties worden beter opgelost in een sfeer van activiteit 
en success~n, dan in de bedompte sfeer van passiviteit. 

Er is geen enkele objectieve reden tot passiviteit aanwezig. 
Het eenvoudige agitatiewerk, mits taai volgehouden, is van de 
grootste betekenis. De vijanden herhalen hun leugens dag in, dag 
uit, maar hun wapens stompen af op de hardnekkige feiten. Onze 
taak is het dag in, dag uit de waarheid te herhalen, in telkens 
andere vormen, met telkens betere argumenten. Elk stukje pa· 
pier, dat een buurtafdeling uitgeeft of opplakt met een kortere 
of langere uiteenzetting van onze juiste politiek is voor ons goud 
waard. Wees niet bang fouten te maken. Alleen wie niets doet 
en passief blijft schijnt een garantie te hebben verworven tegen 
"fouten maken". Maar hij maakt de ernstigste fout die denk· 
baar is, hij doet n i e t s ! Hij staat op de plaats rust en opent 
in feite het front. 

We hebben, geloven wij, veel eigen initiatieven der afdelingen 
nodig. De leidingen op elk niveau moeten in die richting strij· 
den. Zo zullen ook nieuwe krachten naar voren komen, die ons 
weer verder kunnen brengen. 

De strijd tegen Romme, tegen Amerika en de West-Duitse 
revanchisten belooft goede successen. De snelle intekening op 
onze Obligatielening bewijst hoezeer het anti-Amerikanisme toe
neemt in ons land en hoe het dus mogelijk en noodzakelijk is de 
politieke vruchten daarvan te oogsten in verscherpte strijd tegen 
de Amerikaanse bezetting en tegen de herbewapening der Duitse 
nazi-strijdkrachten, met of zonder laarzen. De hele ontwikkeling 
gaat in onze richting, onweerstaanbaar. De Volkskrant klaagt 
kwaadaardig over onze activiteit. "De . kinderen der duisternis 
zijn dikwijls verstandiger dan de kinderen des lichts", zegt de 
reeds eerder genoemde Pastor. Romme is echter hoogstens een 
dwaallicht; het is te veel van onze verbeeldingskracht gevergd 
hem als een "kind des lichts" te zien! 

Integendeel - aan ons de taak hem in de vergetelheid van de 
duisternis te dringen en het licht van onze partijkoers naar een 
onafhankelijk en daardoor welvarender Nederland helder te 
laten schijnen. 

G. GEELHOED 
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Crisisverschijnselen in de economie der USA 

en hun invloed 

op andere kapitalistische landen 

De onderstaande studie van prof. E. Varga is verschenen in no. 1 van 
het tijdschrift "Internationaal Leven" (Moskou), dat aan de wetenschap~ 
pelijke bestudering van internationale problemen is gewijd. 

De door prof. Varga vermelde cijfers en verdere gegevens hebben 
uiteraard betrekking op een periode die reeds weer enkele maanden achter -
ons ligt (in hoofdzaak tot MaartjApril j.l.). Inmiddels zijn over de econo~ 
mische ontwikkeling in Amerika talloze nieuwe geget•ens bekend gewor~ 
den, die de gevolgtrekkingen van de schrijver volledig bevestigen. De 
grote betekenis van het onderstaande artikel, waarvan in dit nummer het 
eerste gedeelte wordt gepubliceerd, ligt dan ook in de theoretische uiteen~ 
zettingen en het voorbeeldige gebruik, dat prof. Varga - steunende op 
deze theoretische inzichten - van de uit burgerlijke bronnen afkomstige 
gegevens maakt~ (Redactie P. en C.) 

Gedurende de twaalf maanden van Maart 1953 tot Maart 1954 is de 
industriële productie der U.S.A. onophoudelijk gedaald 1 ), terwijl zij in het 
tweede kwartaal van het lopende jaar bleef schommelen om en nabij het 
sterk verlaagde niveau van Maart. Gedurende deze gehele periode, dus 
van het voorjaar van 1953 af, is er een vermindering in de bezetting van 
de industrie waar te nemen, neemt de werkloosheid toe, verminderen de 
nieuwe orders en daalt het aantal onuitgevoerde orders, maar de Ameri~ 
kaanse economen en zakenlui rvoeren nog steeds een hevige discussie over 

. de vraag, of er al dan niet van een overproductie-crisis in het land mag 
worden gespro~en. 

De overgrote meerderheid van hen beweert dat er in de U.S.A. geen 
overproductie~crisis heerst; een belangrijke meerderheid meent, dat er ook 
geen crisis zal komen, mits de regering de nodige maatregelen neemt. 
Daarbij hoort men zakenlieden, regeringspersarren en burgerlijke econ~ 
men niet zelden verklaren, dat de objectieve wetmatigheid van het 
kapitalistische productiestelsel boven het bevattingsvermogen ligt en 
dat het onmogelijk is de ontwikkeling van een cyclus vooraf te bepalen. 
In het rapport van president Eisenhower aan het Congres oiV'er de econo~ 
mische toestand in de U.S.A. in 1953 wordt dan ook gezegd: "Het is niet 
mogelijk om, met de statistische gegevens over de huidige situatie als 
grondslag, de toekomst te voorzien, of om zulk een theoretisch perspectief 
af te leiden uit de ervaring van het verleden. Alleen de voorstanders van 
een mechanische kijk op de geschiedenis en op de gedragingen van de 
mens ... kunnen dergelijke illusies koesteren". 2 ) (Cursief van mij. E.V.) 

1) Indien men het oude indexcijfer over de industriële productie der 
U.S.A., gepubliceerd door het Bestuur van het Federale Reserve Systeem, 
als grondslag voor zijn berekeningen neemt. In October 1953 werd dit 
indexcijfer "gecorrigeerd" en volgens deze nieuwe index zou het niveau 
van de industriële productie in het land in Juli 1953 gelijk geweest zijn 
aan dat van Maart van hetzelfde jaar. 
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Terwijl president Eisenhower aldus de theoretische ,.wijsheid" van zijn 
raadgevers, dw.z. van vOOraanstaande burgerlijke economen, weergeeft, 
loochent hij derhal!Ve de mogelijkheid zelf van een wetenschappellik 
vooruit bepalen van de conjunctuur, van het verloop van een cyclus en 
van crisissen. 

De marxistische economen nemen een ander standpunt in. De marxis· 
tische, economische theorie verschaft volledige mogelijkheid tot weten• 
schappelijk vooruitzien, in het bijzonder tot het vooruitzien van het 
verloop van een kapitalistische cyclus en van crisissen. Theoretisch is de 
onvermijdelijkheid IVan periodieke overproductie~crisissen reeds honderd 
jaar geleden door Marx bewezen. Laten wij de lezers zeer beknopt en 
schematisch zijn voornaamste stellingen in herinnering brengen. 

De kapitalistische productiewijze wordt gekenmerkt door het aanwezig 
zijn van diepe tegenstellingen. De voornaamste dier tegenstellingen is die 
tussen de maatschappelijke productie en haar particuliere toeëigening, 
waarin de diepere oorzaak is gelegen van de overproductiecrisissen. In de 
kapitalistische maatschappij heeft de productie een maatschappelijk karak· 
ter aangenomen, maar zij vindt niet plaats ter bevrediging van de maat• 
schappelijke behoeften, zoals bij ons in de U.S.S.R., doch ter wille van 
het maken IVan winst. Als er geen winst is, dan is er ook geen productie. 
ledere kapitalist streeft er naar, niet om winst te maken zonder meer, 
maar om een zo groot mogelijke winst te maken. Ter bereiking van dit 
doel streven de kapitalisten er naar om enerzijds de productiemogelijk· 
heden zoveel mogelijk uit te breiden - nieuwe fabrieken te bouwen. 
nieuwe, dure machines aan te schaffen, de productie te vergroten .
allemaal om nog meer goederen~te kunnen •verkopen, terwijl zij ander· 
zijds hun best doen de productiekosten te verlagen, inzonderheid de 
uitgaven voor lonen en salarissen, hetgeen leidt tot een verlaging van 
het inkomen der arbeidersklasse, evenals van dat van de employé's en de 
boeren. Maar daardoor vrermindert ook de koopkracht en dientengevolge 
het verbruik van brede kringen der bevolking. De tegenstelling tussen 
productie en verbruik wordt tot een verschijnsel van de voornaamste 
tegenstelling in het kapitalisme. 

Waarom nu roept deze t~genstelling tussen productie en verbruik niet 
een permanente overproductie~crisis in het .leven? Waarom komt zij tot 
uiting in de cyclische gang van het productieproces, in de periodieke 
afwisseling der vier fasen van de kringloop: depressie, opleving, hausse 
en crisis? 

De zaak is deze, dat overproductie~crisissen zelf de voorwaarden 
scheppen voor hun beëindiging: de goederen~overschotten, die geen afzet 
vinden, verdwijnen geleidelijk tenge!VOlge van een daling der productie 
beneden het verbruik, als gevolg van bederf, van vernietiging van een 
deel der goederen en van prijsdalingen. De crisis gaat dan over in een 
depressie. In hun jacht naar winst beginnen de kapitalisten opnieuw hun 
productiemogelijkheden uit te breiden. Terwijl na het einde van de crisis 
deze expansie van het grondkapitaal plaatsvindt, er dus nieuwe fabrieken, 
electriciteitscentrales worden gebouwd, nieuwe machines etc. worden 
aangeschaft en ook het aantal tewerkgestelde arbeiders toeneemt, elVenals 

') "Economie Report of the President", Januari 1954, pag. 59. 
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de aan hen uitbetaalde arbeidslonen, vinden de nieuwe consumptiegoede~ 
ren, ontstaan als resultaat van de expansie en de vernieuwing van het 
grondkapitaal in de industrie, nog niet hun w-eg naar de markt. Deze 
marktgesteldheid, die bepaald wordt door een stijging van de reëele vraag 
naar consumptiegoederen en een ontbreken van een daaraan overeenkom~ 
stig aanbod, verzekert de kapitalisten van het maken van grote winsten, 
hetgeen een prikkel vormt voor een verdere expansie van de productie~ 
mogelijkheden, ten doel hebbende een rvergroting der productie van 
consumptiegoederen. 

Echter, de expansie van het grondkapitaal, welke na de crisis was 
begonnen, en de bouw van nieuwe fabrieken nemen geleidelijk een einde. 
De nieuwe fabrieken beginnen de nieuw gefabriceerde massa's goederen 
op de markt te werpen, maar tengevolge van het aflopen van de nieuw~ 
bouw dalen de inkomsten van de arbeidersklasse. De markt is niet meer 
in staat de aangeboden goederen op te nemen en er begint opnieuw een 
crisis. 3 ) Zo voert dan de tegenstelling, die bestaat tussen het streven 
van de kapitalisten naar een onbegrensde uitbrdding van de productie en 
de enge grenzen, waarbinnen de koopkracht zich in de kapitalistische 
maatschappij beweegt als gevolg van de proletarische positie der massa 4 ), 

ten slotte onvermijdelijk naar periodieke overproductie~crisissen, welke na 
korte tijd deze tegenstellingen opheffen en zodoende de voorwaarden 
scheppen voor een nieuwe kringloop. 

Al deze processen ontwikkelen zich in de kapitalistische maatschappij 
overeenkomstig objectieve wetten, welke aan het gegeven productiestelsel 
eigen zijn. De kapitalisten zijn genoodzaakt hun grondkapitaal uit te 
breiden en te vernieuwen: de wetten der concurrentie noodzaken hen 
daartoe op straffe van ondergang. Diezelfde concurrentie noodzaakt hen 
hun productiekosten te verminderen, arbeiders door machines te vervan~ 
qen, teneinde de uitgaven wegens arbeidsloon te drukken, enz. Daarom 
zijn onder het kapitalisme periodiE".ke overproductiecrisissen onvermijdelijk. 

Deze belangrijkste theoretische stellingen van Marx behouden in het 
tijdperk van het imperialisme en in de periode van de algemene crisis 
van het kapitalisme hun volle waarde. Op de grondslag van deze weten~ 
schappelijk .juiste, marxistische crisis~theorie is het onder het kapitqlisme 
altijd mogelijk de afwisseling in de cyclische fasen meer of minder nauw~ 
keurig vooruit te bepalen. 

De ervaring der geschiedenis heeft de theoretische gevolgtrekkingen 
van Marx volkomen bevestigd. Reeds honderd jaar lang herhalen zich 
regelmatig de overproductiecrisissen van internationaal karakter. Naar~ 
mate het kapitalisme zich ontwikkelt, en in het bijzonder gedurende de 
periode van het imperialisme en van de algemene crisis van het kapitalis~ 
tische stelsel, verdiepen zich de overproductie~crisissen, ~den zij van 
een steeds vernietigender en langduriger karakter, terwijl de fa~en van 

a) Zoals in het rapport van president Eisenhower op naïeve wijze wordt 
gezegd: "de directe oorzaak voor de inkrimping (contraction) ... was het 
ontbreken van een evenwichtstoes'and (balance) tussen productie en 
goederenverkoop". (blz. 20). 

•) Het spreekt vanzelf, dat de productiemiddelen uiteindelijk dienen 
voor de productie van verbrui~sgoederen. Daarom bepaalt de afzet van 
verbruiksgoederen ook uiteindelijk de mogelijkheid voor de afzet van 
productiemiddelen. 
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opleving en hausse in de kringloop van steeds kortere duur worden. 
Onder de huidige verhoudingen stre.eft de kapitalist er naar om niet 
slechts een zo hoog mogelijke winst te maken - zoals dat in de vóór· 
imperialistische periode het geval was - maar om ten koste van alles een 
maximale winst te bemachtigen. Daarbij hoeft men te9'enwoordig niet 
meer noodzakelijk de maximale winst te verzekeren doo·r een stijging van 
de productie en een verruiming van de afzet. De heerschappij van de 
monopolies over de productie en de afzetmarkten, de directe onderwer· 
ping van het staatsapparaat der kapitalistische landen aan de monopolies, 
waarborgt niet zelden een maximale winst zelfs hij een inkrimping van de 
productie, en wel door een toeneming van de arbeidsintensiteit en door 
willekeurige prijsverhogingen. Maar het is juist deze heerschappij van de 
monopolies, het is de monopolistische praktijk die door het verscherpen 
van alle tegenstellingen in het kapitalistische productiestelsel naar een 
verscherping van de crisissen NOert, deze een bijzonder VE:rnietigend karak· 
ter verleent, ze van steeds langere duur en steeds moeilijker te overwinnen 
doet zijn. 

De ervaring toont aan dat ·daarbij geen sprake kan zijn van een 
.. Amerikaanse uitzondering": alle economische wereldcrisissen hebben 
steeds ook de U.S.A. aangetast en in de periode van de algemene crisis 
van het kapitalisme zijn de economische crisissen in de U.iS.A. heviger 
en van ·langere duur dan in het merendeel van de andere kapitalistische 
landen. De crisis van 1929-1933 is. daarwan een duidelijk voorbeeld. De 
grote economische hulpbronnen van het Amerikaanse kapitalisme, waarop 
zijn apologeten steeds wijzen, sluiten de overproductie-crisissen niet uit, 
ze verlenen deze integendeel een bijzonder scherp karakter. 

In dit artikel stellen wij ons tot taak te bewijzen: 
1) dat er tháns, in 1954, in de U.S.A. onmiskenbare tekenen van een 

overproductie-crisis aanwezig zijn; 
2) dat de regering der U.S.A. met haar maatregelen de monopolies kan 

en zal helpen, maar dat zij niet bij machte is te verhinderen dat de 
crisis zich verder ontwikkelt; 

3) dat de overproductie-crisis in de U.S.A. een funeste uitwerking heeft 
ep de economi•e der andere kapitalistische landen. 

I. Tekenen van een overproductie-crisis in de U.S.A. 

Iedere overproductie-crisis betekent een etappe, die het kapitalisme 
dichter naar zijn onvermijdelijke, historische ondergang voert. De crisis 
omvat alle geledingen der kapitalistische economie: de productie, de 
binnen- en de buitenlandse handel, het proces van de prijsvorming, het 
crediet, de ~ldomloop, de beurs, de staatsfinanciën, enz. Maar niet iedere 
crisis tast deze geledingen in gelijke mate aan; er zijn b.v. crisissen, die 
niet gepaard gaan met een beurskrach of met een ineenstorting IVan het 
bankwezen. De omvang en de intensiteit der crisisverschijnselen op elk 
willekeurig gebied van de economie hangt in hoofdzaak af van de hevig· 
beid der crisis op het gebied van de productie. 

Onder de talrijke crisisverschijnselen zijn er vier fundamentele, die 
kenmerkend zijn voor alle crisissen en bij het ontbreken van welke er in 
het geheel ni<et van een crisis kan worden gesproken. Deze zijn: een 
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overproductie van goederen, een inkrimping van de productie, stijging 
van de werkloosheid en daling IVan de prijzen. 

Laat ons thans zien, in welke mate de hier opgesomde, essentiële ken~ 
merken van een crisis op dit tijdstip in de U.S.A. aanwezig zijn. 

a) Een overproductie aan goederen. 
Vroeger was het moeilijk, de maatstaf voor een overproductie aan 

goederen vast te stellen. Thans is er echter in de U.S.A. een statistiek 
omtrent de goederenvoorraden bij de industrie en de handel. Wlelke bij al 
haar onnauwkeurigheid de dynamiek der ontwikkeling voldoende helder 
karakteriseert. 

Accumulatie van goederenvoorraden in de U.S.A. 5) 

(in milliarden dollars aan het einde. van het jaar, resp. van de maand) 
1939 1945 1948 1949 1951 1952 1953 1954 

Jan. Febr. Mrt. April 

20.0 30.9 55.6 52.1 75.2 77.1 81.1 80.7 80.4 80.0 80.2 

De voorraden aan landbouwproducten, opgeslagen in de regerings
pek!huizen en bij de boeren, die credheten ontvangen tegen onderpand van 
deze producten, worden op ongeveer aéht milHard dollar geschat. 

Ook dient rekening te worden gehouden met de gestegen voorraden 
bij het Amerikaanse leger, die volgens de woorden IVan de heer Johnson, 
onderminister van defensie der U.S.A. op 35 à 40 milliard dollar berekend 
worden 6 ), evenals met de voorráden bij de marine en de luchtmacht, die 
ongeveer gelijk aan de eerste zijn. Deze omstandigheid noopt het ministe
rie van oorlog om zijn aankopen sterk in te krimpen en zelfs om nu en 
dan een deel van de onder dit departement geaccumuleerde goederen te 
verkopen. 7 ) 

In de laatste jaren zijn de voorraden bij de industde en bij de landbouw 
van maand tot maand gestegen. 

Hierbij moet men er op letten, dat bij het geven van een antwoord op 
de vraag of er overtollige voorraden zijn, d.w.z. of men IVan een over
productie aan goederen kan spreken, niet mechanisch te werk mag worden 
gegaan. Bij een grote omzet en een hoog productieniveau kunnen voor
raden van eenzelfde omvang normaal zijn, terwijl zij bij vermindering van 
de omzet en bij een laag productiepeil op een overproductie aan goederen 
kunnen duiden. 

In Mei 1954 werd er aan industriële goederen voor 2.1 milHard dollar 

5) "Economie Report of the President", pag. 197; "Survey of Current 
Business", Juni 1954, pag. S.-3. 

De waarde der goederenvoorraden is gebaseerd op de lopende prijzen, 
die in de na-oorlogstijd voortdurend en snel stijgen. Dit geldt in het bijzon.. 
der voor 1953, t.oen zij, overeenkomstig de officiële index van de groot
handelsprijzen, bijna eens zo hoog waren als het niveau van 1939. Doch 
ook op basis van de -ongewijzigde prijzen zijn de goederenvoorraden zeer 
aanzienlijk gestegen. 

e) "U.S. News and World Report", December 25, 1953. 
7) In het hierboven bedoelde interview zei Johnson, dat het leger we.gens 

de buitengewone accumulatie van voorraden in. Juli-September 1953 voor 
80% minder aan goederen heeft gekocht dan' in de maanden Juli-Sep
tember 1952 en dat het voornemens is tot verkoop van overtollige goederen 
over te gaan tot een bedrag van 2.5 milliard dollar, o.a. door verkoop tot 
1/8 van hetgeen voor deze goederen was betaald. 
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minder verkocht dan in Mei 1953. Volgens de gegevens van .,U.S. News 
and World Report" van 26 Februari 1954 waren bij een gesteldheid !Van 
de afzetmarkt, zoals deze was aan het begin van 1949, 1953 en 1954, de 
op die tijdstippen aanwezige goederenvootraden voldoende voor het 
dekken van het verbruik gedurende de volgende aantallen dagen. 

Begin 1949 
Begin 1953 
Begin 1954 

in de bij de bij de 
industrie groothandel kleinhandel 
52 dagen 
55 dagen 
59 dagen 

32 dagen 
36 dagen 
38 dagen 

45 dagen 
46 dagen 
50 dagen 

Hierbij wordt door genoemd tijdschrift erkend, dat er aan het begin 
van 1949 een overproductie van goederen plaats had. 

Bij hef vaststellen van de betekenis van deze voorraden moet nog met 
een andere, belangrijke omstandigheid rekening worden gehouden. Ge· 
durende de laatste jaren is de verkoop van verbruiksgoederen op crediet, 
in het bijzonder de verkoop op afbetaling, sterk gestegen. Dit getuigt op 
zichzelf reeds van een overproductie aan goederen. 

Omvang van het consumptie-crediet 8) 
(in milHarden dollars aan het einde van het jaar, resp. van de maand) 

'39 '45 '48 '52 1953 1954 
Jan. Dec. Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei 

Totaal cijfer 7.2 5.7 14.4 25.8 25.7 28.8 28.1 27.5 27.1 27.3 27.5 
Bedrag der 
termijnverkopen 4.5 2.5 9.0 18.7 18.9 21.8 21.4 21.1 20.9 20.9 20.9 

Van eind 1945 tot eind 1953 is dus het totaal van het consumptieerecUet 
met ruim 23 milHard dollar gestegen, waarvan meer dan 19 milüard op 
rekening van de termijnverkopen komt. Tot aan het einde van 1953 is het 
totaal der eredieten gestegen, zij het ook langzaam, pas in Januari van dit 
jaar begonnen zij in een zeer langzaam tempo te dalen. 9 ) Het spreekt 
vanzelf dat die categorie van verbruikers, die hun vroeger op crediet o! 
tegen afbetaling gekochte goederen thans uit hun afnemend arbeidsinko
men moeten betalen, over minder mogelijkheden voor nieuwe aankopen 
zullen beschikken, hetgeen van invloed is op de diepte en de duur van 
de crisis. · 

Een bijzonder aspect van de overproductie leveren die productiemid· 
delen, die weliswaar verkocht en geheel betaald zijn, maar overbodig 
blijken, d.w.z. niet volkomen worden benut. De onvoldoende bezetting 
der bedrijvén is in de jongste tijd sterk toegenomen, hetgeen het vinden 
van een uitweg uit de crisis onvermijdelijk bemoeilijkt. 

b) Daling van de productie. 
In zijn rapport aan het Congres erkent president Eisenhower, dat de 

productie in industriële bedrijven der U.S.A. in het tweede halfjaar van 
1953 met 7.2% is gedaald. 

Half Februari 1954 werd reeds een daling van 10 % officieel toe· 
gegeJVen. 

8) .,Economie Report of the President", pag. 204; "Federal Reserve 
Bulletin", Juli 1954. 

o) Inmiddels zijn de afbetalingscredieten tot Aug. j.l. tot 27.8 mill. dollar 
gestegen. (Red. P. en C.) 
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Index van de kwantitatieve omvang der productie. 1o) 

Oud indexcijfer: Nieuw indexcijfer: 
Jaren en maanden 1935-1939 = 100. 194 7-1949 = 100. 

1939 ..••••••••••••••••••••.•••• 109 58 
1943 • . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • . • • .. 239 127 
1948 • . • . • • • • • • . • • • . • • • • . • • .. • .. 192 104 
1949 .•••••.••....•••••••••••••• 176 97 
1950 • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • 200 112 
1951 • • . . . • • • • • • . • • • • • • . • • • .. • .. 220 120 
1952 • • . . • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • 219 124 
1953 . . . . . • . • . • • • • • • • • • • • • • . • • • • 235 11) 134 
1953 Maart.................. 243 (max.) 135 

Juli ..................... 232 137 (max.) 
October . . .. . .. . . . . .. . . 239 132 
November .. .......... 130 
December . . . . . .. . •• . . 127 

1954 Januari ............... 125 
Februari .. . .. .. .. .. . 124 
Maart ................. : 123 
April .. . .. . . • . .. .. . .. .. 222 123 
Mei..................... 125 
Juni .................. 12412) 

Er dient echter rekening mee te worden gehouden, dat de methoden 
van berekening van het indexcijfer omtrent de kwantitatieve omvang der 
productie, waarop de hierboven vermelde percentages (7.2% en 10 %) 
zijn berekend, aan het eind van 1953 in belangrijke mate werden ver
anderd. In het bijzonder werd op willekeurige wijze het gemiddelde van 
die takken van industrie verhoogd, waar de groei der productie nog 
voortduurde. 

Het doel dier verandering is om de hevigheid der crisis minder en om 
de groei der productie van de laatste jaren groter te doen schijnen dan in 
werkelijkheid het geval is geweest. 

Zodoende gaf de ,.correctie" van het indexcijfer de volgende uitkom
sten: de crisis van 1948/49 bleek minder diepgaand, dan door het oude 
indexcijfer werd aangegeven; de productie van 1953 overtreft wolgens het 
nieuwe indexcijfer, het oorlogsmaximum; in 1953 werd het productie
maximum volgens het nieuwe indexcijfer niet in Maart, maar in Juli 
bereikt. 

De initiatiefnemers tot deze ,.correctie" van het indexcijfer trachten de· 
crisissen als minder hevig voor te stellen en de indruk te vestigen van een 
meer gelijkmatige ontwikkeling der productie in de U.S.A. Voordehuidige 
crisis is dat echter niet gelukt. Integendeel. de verplaatsing van het in 
1953 bereikte maximum der productie 'Van Maart naar Juli heeft er alleen 
maar toe geleid, dat de nieuwe index een sneller tempo van de daling der 
industriële productie is gaan aanwijzen dan het oude zou hebben gedaan. 
Het oude indexcijfer toch zou in een jaar tijds (van Maart 1953 tot 
Februari 1954) een daling van 8.6% te zien hebben gegeven. Het nieuwe 

10) Gegevens van het ,.Federal Reserve Bulletin". 
11) Door ons berekend; de daling der productie in October 1953 is be

rekend op basis van de procentuele daling, die door het nieuwe indexcijfer 
wordt aangegeven. 

12) Ook in Augustus was het indexcijfer nog steeds 124. (Red. P. 
en C.) 
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indexcij~er toont daarentegen een daling van 10 procent in slechts 7 maan· 
den tijds (van Juli 1953 tot Februari 1954). 

De betekenis van de nieuwe index als een aanwijzing voor de economi· 
sche toestand der U.S.A. mag natuurlijk niet worden overschat. Hij is 
sterk "gemanipuleerd". Daarom halen wij enkele gegevens aan, die betrek· 
king hebben op een aantal afzonderlijke, belangrijke warengroepen. 13 ) 

Daling in procent: 
1952 1953 1953 1954 min. vergeleken 
Nov. maximum Nov. Jan. Febr. Mrt met maximum 

Steenkoolprod. 
(millioen. t.) 41.2 41.4 35.4 33.3 28.8 30.4 30 

(Sept.) 
Steenkoolverlbr. 
in de industrie 
(millioenen t) 31.9 33.4 30.4 31.4 26.4 27.9 21 

(Jan.) 
Gesm. staal 
(millioenen t.) 8.6 9.2 7.9 7.2 6.4 6.6 30 

(Maart) 
Verlading van 
machines 
('45-'47 = 100) 343 376 320 319 323 326 15 

(Maart) 
Prod. van pers. 
auto's (in duiz.) 405 599 378 455 447 532 35 

(Juli) 
Schoeisel 
(mil!. paren) 38.9 48.7 33.5 40.1 41.4 47.1 31 

(Maart) 
Synth. rubber 
(in duiz. t.) 60.5 85.3 57.2 57.2 53.3 55.8 39 

(Mei) 
Wolverbruik 
(in millioenen 
Amer. ponden) 28.5 31.4 19.0 18.5 19.7 24.6 41 

(Mei) 
Aant. geladen 
goederenwagons 
(in millioenen) 3.14 4.02 2.80 2.97 2.46 2.41 40 

(Oct.) 

Zoals men ziet, is de productie van de voornaamste goederensoorten 
in veel grotere mate gedaald dan het totale volume van de productie 
1\Tolgens de nieuwe index. Een bijzondere betekenis heeft de scherpe daling 
in het aantal geladen goederenwagons bij de spoorwegen: voor het tijdvak 
tussen October 1953 en Maar·t 1954 met 40 %· Het goederentransport bij 
de spoorwegen weerspiegelt de algemene economische toestand der 
U.S.A. beter dan het indexcijfer omtrent de omvang der productie. 14 ) 

c) Stijging van de werkloosheid. 
De Amerikaanse bladen van medio 1953 doen dagelijks mededeling van . 

het ontslaan van duizenden arbeiders uit de verschillende bedrijven. De· 
genen die aan het hoofd staan van de officiële Amerikaanse statistische 

13) "Survey of Current Business", Januari, Mei, 1954; "Monthly Bul. 
letin of Statistics", Mei 1954. 

14) Inmiddels heeft zich de daling in de belangrijkste categorieën, zoals 
staal, kolen en auto's verder doorgezet. (Red. P. en C.) 
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organen streven er echter hardnekkig naar de werkelijke stijging van de 
werkloosheid te verbergen. De cijfers die zij over het a;j!ltal werklozen 
publiceren, kunnen over het algemeen moeilijk als een werkelijke statistiek 
beschouwd worden. Deze cijfers zijn namelijk gebaseerd op periodieke 
enquêtes onder een zeer klein aantal gezinnen (maximum 25.000), waar~ 
van het resultaat dan geëxtrapoleerd wordt over het totale aantal arbei~ 
àers. Zodoende wordt iedere fout in de gegevens van de oorspronkelijke 
enquête meer dan 2000 maal vergroot! 

Bovendien houdt deze werkloosherdsstatistiek, zoals men weet, geen 
rekening met de volgende groepen: a) arbeiders, die zonder werk zijn 
gekomen, maar die zogenaamd niet meer nieuw werk zoeken; b) ar bei~ 
ders, die niet werken (en ook geen loon ontvangen), maar die een 
"arbeidsplaats" bezitten, in het bijzonder diegenen, die als "tijdelijk" 
ontslagen beschouwd worden en aan wie werk is beloofd niet later dan 
ower een maand; c) arbeiders die maar èèn uur per week werken; c) 
jeugdige arbeiders, die nog nooit hebben gewerkt. 

Zodoende kan men de officiële Amerikaanse arbeidsstatistiek slechts 
benutten als een aanwijzing voor de richting, waarin de toestand zich 
ontwikkelt; haar absolute cijfers geven echter kennelijk een onjuist beeld. 
Volgens de officiële gegevens waren er in de U.S.A. in Juni 1953 
1.562.000 geheel werklozen, welk cijfer in December van dat jaar tot 
1.850.000 was gestegen. 

De toenemende protesten van de arbeiders en van de vakbondsleiders 
tegen deze kennelijk vervalste cijfers noodzaakte het "Bureau of Census" 
van het ministerie van Handel om in Februari 1954 met een verklaring 
te komen, volgens welke de officiële gegevens aangaande de werkloosheid 
in Januari op grond van de .,nieuwe berekeningen" rvan dat Bureau met 
ongewer 700.000 beneden de werkelijkheid bleven en dat, na een dien~ 
overeenkomstige correctie, het aantal geheel werklozen in Januari ruim 
3 millioen man beliep. 

Maar ook dit cijfer was nog sterk gedrukt, getuige de onderstaande 
gegevens van het ,.Bureau of Census" aangaande het loontrekkende deel 
der bevolking van de U.S.A. (in millioenen personen) 15 ): 

Jaren en maanden 
1953-Augustus 
1954-Januari 
Verschil 

Totaal der Aantal Aantal der niet-
tewerkgestelden werklozen tewerkgestelden 18) 

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

63.4 1.24 4 7.0 
59.8 2.36 i7) 50.1 

min. 3.6p -1=-u-s-1=-.-=-12::- plus 3.1 

Het beeld is duidelijk: tussen Augustus 1953 en Januari 1954 vermin~ 
derde het werkende deel der bevolking met 3.6 millioen, doch het aantal 
werklozen zou in datzelfde tijdvak met slechts 1.1 milHoen gestegen zijn. 
De vraag rijst: waar zijn de 2lh millioen gebleven, die vroeger gewerkt 
hebben? Men kan ze vinden onder de "niet~tewerkgestelden", dat is onder 
degenen, die door de statistiek buiten het loon~ of salaristrekkende deel 
der bevolking worden gehouden. De vermeerdering in het aantal der 

15) "Survey of Current Business", Maart 1954, p. S-10. 
te) "Not in labor force": d.w.z. arbeidsbekwamen, die zich in de een of 

andere afhankelijke positie bevonden. 
17) Voor de "correctie", waarvan hierboven sprake is. 
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"niet-tewerkgestelden" met 3.1 millloen, in een half jaar tijds, komt dus 
in de eerste plaats voor rekening van deze groep van personen, die tot 
arbeid in staat zijn en ook inderdaad werk zoeken, maar die op wille· 
keurige wijze van het loon- en salaristrekkende deel der bevolking zijn 
buitengesloten, 

Derhalve was het feitelijke aantal der geheel werklozen in Januari 1954 
op zijn minst genomen: 
Officiëel aantal werklozen . . . . • • . . . 2.36 mUiloen 
Toeneming van aantal "niet-tewerkgestelden" tussen 
Augustus 1953 en Januari 1954 . . . . . • . . 3.10 milliaen 

Totaal 5.46 milHoen 

In dit aantal zijn dan nog niet begrepen de vele millioenen arbeide!! 
die l tot 14 uren per week werken en die practisch gesproken ook werk· 
loos zijn, daar zij slechts nu en dan loon ontvangen. 

In het tijdvak Januari-Maart 1954 is het aantal werklozen, zelfs volgens 
de officiële gegevens, met 700.000 gestegen. In April is het, als gevolg 
van seizoensinvloeden (landbouwarbeid, het bouWJVak) enigszins gedaald. 
Kenmerkend is evenwel, dat het aantal werklozen in de zware industrie 
ook in April gestegen is, volgens de gegevens van de vakbonden met nog 
255.000. In Mei verminderde in de industrie het aantal werkenden ... 
zelfs volgens de officiëLe gegevens ...- opnieuw en wel met 193.000. Naar 
de woorden van Burns, de voornaamste economische raadgever van 
Eisenhower, moest het aantal werklozen in de U.S.A. in Juni de 4.000.000 
hebben bereikt. 
d) De prijsdaling. 
In de periode van het kapitalisme, die aan de monopolietVorming is voor· 
afgegaan, vond er in crisistijden steeds een scherpe prijsdaling plaats; 
daardoor rustte de last van de crisis ten dele ook op de kapitalisten. 
Onder het imperialisme en in het bijzonder in het Amerika van tegen
woordig, waar de monopolies veel machtiger zijn dan in enig ander land 
en in enige wiUekeurige periode in de geschiedenis het geval is geweest, 
trachten de monopolistische magnaten ...- en niet zonder zeker succes ... 
door kunstmatige methoden de prijzen op het hoge niveau van vóór de 
crisis te handhaven. Dit blijkt uit de officiële prijsindex 18 ). 

Groothandelsprijzen 
Prijzen der ver-

Prijsindex (1947-1949 = 100). 
1952 1953 1954 
Dec. -sepr.--:Dec. 

109.6 111.0 110.1 

bruiksgcederen 114.1 115.0 114.9 115.2 115.0 114.8 114.6 
In weerwil van de crisis bleven de groothandelsprijzen dus vrijwd 

onveranderd. De index verdoezelt echter de grote afwijking tussen de 
prijzen rvan de goederen, welke de monopolles verkopen en de door deze 
monopolies bestede aankoopprijzen voor de productie der "onafhanke· 
lijke" ondernemingen, d.w.z. die takken van productie, welke niet of In 
geringe mate gemonopoliseerd zijn, De monopolies streven er naar, de 
eerstbedoelde prijzen op een hoog niveau te houden, terwijl zij trachten 
de aankoopprijzen te drukken. 

18) "Survey of Current Business", Januari, Juni, 1954. 
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Prijzen voor typische monopolie-producten te) 

1952 1953 1953 Stijging in een jaar 
Nov. Max. Nov. in % 

Staal (in dollars per ton) 66.0 80.6 80.6 23 
Alumin. (in cts p. pound) 20.0 21.5 21.5 7 
Koper (in cts per pound) 24.2 29.9 29.7 23 
Benzine (in cts per gallon) 12.9 14.2 14.2 10 

Zoals men uit deze tabel zou afleiden, handhaafden de prijzen zich 
lot November 1953 op het hoogste niveau. In feite ligt de zaak echter 
geheel anders. Ofschoon de monopolies de prijzen officiëel niet hebben 
verlaagd, verkochten zij hun goederen in feite dikwijls beneden de officiële 
prijzen. Zo moesten b.v. de staalverbruikers vroeger de spoorweg
transportkosten voor het product zelf betalen, thans echter geschiedt dit 
door de staalfabriekien. V oorheen verlangden de staalmonopolies van de 
kopers een speciale toeslag boven de officiële prijzen, en wel wegens 
snelle levering of voor "goede kwaliteit" e.d. Nu echter geschiedt het 
tegendeel: onder allerhande voorwendsels wordt thans een korting op 
de officiële prijzen verleend. De grote automobieltrusts hebben de 
fabrieksprijzen voor personen-auto's nog niet verlaagd, maar in de auto~ 
mobielhandel worden de wagens reeds lang een 300 à 500 dollar beneden 
de officiële prijzen verkocht. Het verscherpen .;van de crisis noodzaakt de 
monopolies om ook de officiële prijzen gdeidelijk te verlagen. 20 ) 

Een volkomen ander beeld toont het prijsverloop van goederen, die 
door de monopolies worden gekocht: 

Prijzen voor typische niet-gemonopoliseerde goederen tt) 

Staalschroot (in dollars per ton) 
Ruwe huiden (in cents per pound) 
Rundvlees (in cents per pound) 

1952 1953 1954 
Nov. Dec. Maart 

44.0 
17.0 
54.5 

33.5 
12.3 
42.4 

25.5 
10.8 
39.2 

Daling 
in% 

42 
36 
29 

In weerwil van de scherpe prijsdaling voor de door de farmers ver
kochte producten 22 ) zijn de kleinhandelsprijzen voor de verbruikers tot 
nu toe niet gedaald. Het verschil tussen de prijzen, die de boeren voor 
hun producten ontvangen en die, welke de verbruikers in de steden voor 
die producten betalen, wordt steeds groter. De monopolies, die deze 
producten opkopen, ze bewerken en vervolgens in bewerkte toestand 
aan de stedelijke bevolking verkopen, heffen zowel van de farmers als 
van de verbruikiers een steeds hogere cijns. Ook in het rapport van de 
President wordt dit feitelijk toegegeven, ofschoon daarbij getracht wordt 
de monopolisten te ontheffen 'Van de verantwoordelijkheid voor de toe
nemende duurte. "De prijsdaling voor de producten der farmers", wordt 
In het rapport gezegd, "gaf, naar het scheen, reden te verwachten, dat de 
kosten voor het levensonderhoud zouden dalen. Dit is evenwel niet ge~ 

ID) "Monthly Bulletin of Statistics", Januari, April 1954. 
10) Reeds in October 1953 verlaagde Chrysler de automobielprijzen met 

27 tot 169 dollar; de U.S. Steel Corporation verlaagde begin Februari de 
.. toeslag" op de prijzen met 4 dollar per ton, enz. 

11) "Survey of Current Business", Januari, Mei, 1954. 
") Als men geen rekening houdt met de producten, welker prijzen 

kunstmatig worden gesteund tengevolge van regeringsaankopen (tarwe, 
katoen). 
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schied". 23 ) De oorzaak: verhoging IVan de huren en stijging van de 
uitgaven wegens lonen en die van het transport tijdens het verwerkings
proces van landbouwproducten. Daaruit zou dus moeten volgen, dat niet 
de monopolisten maar de arbeiders de schuld dragen voor de hoge prijzen! 

In werkelijkheid missen de klachten naar aanleiding van de z.g. hogere 
uitgéllven wegens arbeidsloon iedere grond. Van het ogenblik af dat de 
U.S.A. binnen de crisis~zone geraakte, is het inkomen van de Amerikaanse 
arbeidersklasse sterk gedaald. Het indexcijfer van het totaal der in de 
Amerikaanse industrie betaalde lonen, berekend op basis van 1947- 19-49 
= 100, liep terug van 154.0 in Augustus 1953 tot 134.7 in April 1954.K) 
Met andere woorden, het totaal van de aan de industrie~arbeiders be· 
taalde lonen daalde met 12lh %· Deze daling werd veroorzaakt door de 
werking van drie factoren: door een vermindering van het aantal wer· 
kenden, door een vermindering van het overwerk, dat naar een hoger 
tarief betaald wordt en door een rechtstreekse verlaging van het arbeids
loon. Zo werden in Juni 1954 de lonen van de textielarbeiders in de 
noordelijke staten van het land met 9.5 dollarcent per uur, dat is met 
8 %. verlaagd. n) 

Aldus houdt het Amerikaanse monopolilekapitaal de prijsdaling voor zijn 
· goederen tegen en laadt het de volle zwaarte van de crisis op de werktts, 
waardoor het een uitweg uit de crisis tegenhoudt. 

* * * 
In weerwil van de overproductie aan goederen, de vermindering in de 

productie, de toeneming van de werkloosheid, de daling van de prijzen 
en ondanks ande;e crisisverschijnselen beweren de Amerikaanse econo
men, zakenlui en politici hardnekkig, dat er in de U.S.A. geen crisis is! 

Laat ons slechts enkele voorbeelden aanhalen. A. W. Zelomek, de 
schrijver van het boek ,.In onze tijd zullen er geen crisissen meer zijn", 
schrijft aan het einde van 1953: "Misschien zullen wij tijdelijk 3 à 5 
millioen, hoogstens 7 millioen werklozen hebben. Maar dat is geen crisis 
en zelfs niet het begin van een crisis." 26 ) Op 19 Januari, toen in Delrolt 
reeds tienduizenden arbeiders in de automobielindustrie werkloos waren, 
verklaarde de heer Cartis, president van General Motors: "De pessimis
ten hebben zich weer eens vergist. Ik zie geen crisis ("depression" heet 
dat, in de Ameri!kaanse terminologie - E.V.). Ik ben er van overtuigd 
dat de economie van het land in de loop van dit jaar (1954 -E.V.) sterk 
en gezond zal zijn." 27 ) In een op 16 Maart 1954 gehouden radiorede 
beweerde Eisenhower opnieuw: "Er is geen crisis". 

In de meeste gevallen hebben dergelijke verklaringen een zeer bepaald 
doel: de stemming onder de mensen te verbeteren. Terwijl zij de werking 
van de objectieve wetten loochent, beweert de bourgeoisie dat de econo
mische toestand afhankelijk is van subjectieve factoren. Als de mensen 
maar geloven, dat er geen crisis komt, kopen zij meer goederen en in· 
vesteren zij meer kapitaal; als gevolg daarvan komt er dan ook geen 
crisis, heet het. Juist dat gepraat over crisis kan op zichzelf een crisis in 

23) "Economie Report of the President", p. 37. 
24) "Federal Reserve Bulletin", Mei 1954, p. 505. 
25) ,.New York Times", 5 Juni 1954. 
2o) ,.Commercial and Financial Chronicle", Dec. 24, 1953. 
27) "New York Times", 20 Jan. 1954. 
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het leven roepen. 28 ) Daarom moet dagelijks worden herhaald, dat er 
geen crisis zal komen! 

Er dient op te worden gewezen, dat de grootste Amerikaanse mono
polies, ondanks het voorhanden zijn van crisisverschijnselen in de U.S.A .• 
in 1953 winsten boekten die de hoogste in de geschiedenis zijn. 

Winsten van alle vennootschappen to) 
(in milliarden dollars) 

1953 
1929 1939 1943 1950 1951 1952 (op basis van de 

eerste 3 kwartalen) 
9.8 6.5 25.1 41.0 43.7 39.2 44.2 

Winsten en dlvldenden van 200 der grootste vennootschappen 30) 

(in mUllarden dollars) 
1947 1950 1951 1952 1953 

Winsten 4.2 8.0 
Uitgekeerde dividenden 2.3 

8.7 
2.0 

7.1 
2.0 

8.3 
2.1 

Tijdens de tweede wereldoorlog en in het bijzonder in de na-oorlogse 
jaren hebben de- grote monopolies zulke hoge open en stille reserves ge
vormd, dat zij gedurende enige jaren achtereen hoge dividenden kunnen 
betalen, zelfs wanneer de lopende winsten inkrimpen. 

Bovendien heeft de republikeinse regering - de regering van de negen 
miJlionairs - een ,.belastinghervorming" ten uitvoer gebracht. die de 
belastingen op monopolies met enkele milliarden dollars per jaar ver
llchten. 11 ) Op het ogenblik worden nieuwe, soortgelijke maatregelen ten 
voordele van de monopolies onder ogen gezien (een in het begrotingsjaar 
1954j55 door te voeren verlaging van de belasting op aandelenbezit, 
nieuwe belastingverlichting op het motief van versnelde afschrijving op 
nieuwe kapitaalsinvesteringen, etc. 12 ) 

'") Keizerling, die Truman's voornaamste economische adviseur was, 
verklaarde b.v. dat onder de invloed van pessimistische voorspellingen van 
economen een .,neergaande bewging" mogelijk is. 

Fireless, president van de U.S. Steel Corporation, de staaltrust, ver
klaarde eveneens dat het gepraat over crisis een crisis zou kunnen veroor
zaken. 

Ch. Adams, vice-president, verklaarde begin Februari 1954 dat de .,po
litieke sadisten met hun gepraat over crisis proberen, het land naar een 
crisiS te drijven". (.,Times", 10 Febr. 1954) 

n) "Eoonomic Report óf the President", p. 213. 
ao) "Federal Reserve Bulletin", Maart 1954, p. 287. 
at) Alleen reeds de sedert begin 1954 doorgevoerde verlaging der in

komstenbelasting met 10% wordt in het rapport van de President (pag. 64) 
op 3 milliard dollar geraamd; 90% hiervan vertegenwoordigden belasting
verlichting voor de monopolies. Daarbij moet dan nog de afschaffing van 
de belasting op de overwinst gevoegd worden, ingegaan op 1 Februari 1954. 

12) Dat is de reden waarom de aandelen der bekendste monopolie
concerns, ondanks de scherpe, algemene koersdaling van aandelen in het 
vorig jaar, öfwel niet terugliepen, öfwel, na te zijn gedaald, zich snel weer 
herstelden tot hun vorig peil en soms zelfs daarboven. Aangezien de koers
Index van aandelen bekend wordt op basis van de koersbeweging voor de 
aandelen der grote monopolies, is hij sedert het midden tot het einde van 
1953 maar weinig veranderd. In dit jaar lopen de koersen der aandelen van 
de grote monopolies op, betgeen niet slechts door de belastingmaatregelen 
van de regering wordt verklaard, maar ook door de hoopvolle verwachtin
gen, die men in monopolistische kringen koesterde ten aanzien van een 
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Tenslotte maken de grootste monopolies van de crisis gebruik om con· 
currenten in het nauw te brengen of volkomen te :vernietigen. Zo prodt~~
ceerden de drie grootste automobiel-monopolies ( General Motors, Ford 
en Chrysler) in 1952 86% van alle auto's in de U.S.A.; in 1953 was dit 
percentage reeds 91 % en thans is het 96% van de gehele productie in 
deze branche. 

Zodoende hebben de grootste monopolies voorshands nog niet van de 
crisis te lijden. 

Volkomen verschillend is de positie van de minder sterke ondememln· 
gen, !Van handelaren en boeren. Die gaan te gronde. Het aantal faillisse· 
menten neemt snel toe. 33 ) 

1952 1953 1954 1954 
Dec. Dec. Febr. Maart 

Aantal faillissementen in industrie en handel 583 813 926 1.102 
Totale schulden der gefailleerde ondernemingen 
(in millioenen dollars) 23.4 43.8 47.8 57.3 

In deze cijfers zijn dan nog niet begrepen de talrijke faillissementen 
onder de boeren, hij de kleine banken, etc. Er dient op te worden gewezen, 
dat van het failleren der grotere ondernemingen gewoonlijk niet in het 
openbaar melding wordt gemaakt; die worden .,gesaneerd" door de ban· 
ken of de grote, concurrerende monopolies. · 

• * * 
De beweringen van de .,optimisten", als zou een wending ten goede 

spoedig ·moeten aanbreken, missen iedere wetenschappelijke grond. 
In de pers verschenen berichten, volgens welke de Amerikaanse kapi· 

talisten .,van plan zijn" om in 1954 tot investeringen· over te gaan van 
dezelfde omvang als die van 1953. Maar tot nu toe is dit ijdel gepraat 
gebleken. De feiten laten wel wat anders zien. 34 ) 

Terwijl toch de waarde der onuitgevoerde orders aan productiemidde· 
len in Januari 1953 op 73 milliard dollar werd geschat, bedroeg deze 
waarde in Maart 1954 nog slechts 51.4 milHard dollar. 36 ) Wanneer de 
bestellingen voor productiemiddelen in het begin van het jaar dus 21 
milliard dollar lager waren dan een jaar geleden, welke betekenis kan 
men dan hechten aan het gepraat, dat de kapitalisten van plan zouden zijn 
nieuwe investeringen te doen tot eenzelfde bedrag als het vorig jaar? 38) 

Laat ons er ook aan herinneren dat de bedrijfsbezetting der staalfabrie· 
ken, de fabrieken dus die de belangrijkste ruwe grondstof voor de ver• 
vaardiging van productiemiddelen leveren, geleidelijk is achteruitgegaan 
en in Juli 1954 tot 60% van de capaciteit was gedaald. Een andere be· 

uitbreiding van de oorlog in Indo-China en die men er blijft koesteren teD 
aanzien van de bewapeningswedloop (in het bijzonder .waar het atoom. 
wapens betreft). De koersen der aandelen van de niet-monopolistische be. 
drijven daalden gevoelig. 

33) "Economie Report of the President", p. 218; "Survey of Current 
Business", Mei 1954, p. S-4. 

34) In de eerste 3 kwartalen was de omvang der beleggingen 6% lager 
dan in dezelfde periode van 1953. (Red. P. en C.) 

as) "Survey of Current Business", Mei 1954, p. S-4. 
au) De jongste gegevens bevestigen deze opvatting. De orderportefeuille 

bedroeg in Aug. j.l. nog slechts 47,3 milHard dollar. (Red. P. en C.) 
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langrijke conjunctuur-aanwijzing is deze: in April 1954 lag het niveau der 
nieuwe orders op machines 48% lager dan in April 1953. 37

) 

De onuitgevoerde orders in de boeken der Amerikaanse machine-in
dustrie moeten aan het einde van 1953 slechts voldoende zijn geweest om 
ten productie van 6 maanden te dekken. 38 ) 

Tenslotte zijn er de contracten voor nieuwbouw in de industrie, die in 
1952 in totaal 2.6 milHard dollar beliepen en in 1953 slechts 2.1 milliard. 
De totale waarde der in December 1952 gesloten contracten beliep 313 
millioen dollar, die der in December 1953 gesloten contracten slechts 136 
millloen dollar. 39 ) 

De beweringen 0/Ver de vooruitzichten op belangrijke investeringen in 
1954 worden zodoende door de feiten volkomen gelogenstraft. 40 ) 

De ,.optimisten" proberen nog een andere ,.troef" uit te spelen. Zij 
beweren, dat het totaal der aankopen van de verbruikers in 1954 ongeveer 
gelijk zal zijn aan het totaal van 1953. Maar dat is onmogelijk. Deze be-

1 wering negeert het feit, dat de toeneming der massale werkloosheid de 
Inkomsten van arbeiders, kantoorpersoneel etc. met vele milHarden ver
mindert. En de verscherping van de landbouwcrisis vermindert de inkom
sten van de boeren. Kan men nu aannemen, dat de koopkracht der be
volking, bij een vermindering van haar inkomsten, dezelfde zal blijven als 
in 1953? 

De ,.optimisten" wijzen op de bestaande hoge spaartegoeden en op het 
feit, dat in 1953 de spaartegoeden 7 % IVan het individuele inkomen 
uitmaakten. Wanneer nu het Amerikaanse volk dit jaar niets naar de 
spaarbanken brengt, zo redeneren zij, en een deel van de aanWiezige 
spaargelden benut voor de aankoop van goederen, dan kan en zal er geen 
crisis zijn. Men dient echter in het oog te houden, dat het spàartegoed 
in hoofdzaak niet het bezit is van het ,.volk der U.S.A.", doch van be
paalde en zeer begrensde maatschappelijke groepen. De ,.spaarpennin
gen", waarvan de ,.optimisten" spreken, zijn vóór alles de geaccumuleerde 
winsten van kapitaalbezitters; dergelijke spaarpenningen worden uitgege
ven als kapitaal, d.lw.z. in de vorm van beleggingen in nieuwbouw en 
nieuwe installaties voor de bedrijven, tenminste wanneer er uitzicht 
bestaat op een behoorlijke winst. Onder crisisverhoudingen kan er echter 
geen uitzicht bestaan op grote investeringen. 

De Amerikaanse statistiek verschaft niet de mogelijkheid tot het vast
stellen van de totale som der spaartegoeden van de arbeiders. 41 ) Maar 
zo die spaargelden er zijn, dan zullen de arbeiders, de kantoorbedienden 
clc,, bij een steeds toenemende werkloosheid zich niet haasten, ze uit te 

17) .,Survey of Current Business", Juni 1954, p. S-34. 
Is) .,New York Ti.rp.es", 10 Jan. 1954. 
so) .,Federal Reserve Bulletin", Januari 1954, p. 83. 
40) De gegevens doen zien, dat de nieuwe investeringen in dit jaar 

la.ger zullen zijn dan in het vorig jaar. In het eerste kwartaal van 1954 
werden zij op 6.8 milliard dollar geschat, tegen 7.7 milHard in het vierde 
kwartaal van 1953. Volgens de jongste officiële berekeningen moet de 
totale som der investeringen in 1954 4.5% beneden die van het jaar 1953 
liggen. (.,Times", 14 Juni 1954). 

u) Met verwijzing naar de gegevens van het Federale Reserve Systeem 
wijst het "Labour Fact Book 11" (jaargang 1953) er op, dat aan het 
begin van 1952 van de 50 millioen gezinnen in de U.S.A. er 16 millioen 
In het geheel geen spaargeld bezaten. 
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geven. Bovendien staat tegenover deze spaargelden het consumenten· 
crediet van 27 milHard dollar, waarvan een groot deel verplichtingen van 
arbeiders e.d. vertegenwoordigt. Reeds thans is het duidelijk merkbaar, 
dat er moeilijkheden ontstaan bij het voldoen van de nieuwe afbetalingen 
der op crediet gekochte goederen, in het bijzonder waar het goederen 
betreft die ·volgens het afbetalingssysteem zijn aangeschaft. 

De verdedigers van het Amerikaanse kapitalisme bazuinen rond, dat er 
thans in de U.S.A .• anders dan in de crisisperiode 1929~1933, een werk· 
loosheidsverzekering bestaat. Zij gaan er prat op, dat in het fonds tegen 
de werkloosheid meer dan 8 milliàrd dollar aanwezig is. 42 ) Dat zou dan 
volgens hen de koopkracht der werklozen moeten steunen. Het is echter 
volkomen duidelijk, dat het totaal van de werkloosheidsondersteuning 
aanzienlijk lager is dan het totaal, dat de arbeiders verliezen wanneer ze 
werkloos raken en geen arbeidsloon meer ontvangen. Het .,National 
Bureau of Economie Research", een burgerlijke instelling tot wetenschap· 
pelijk onderzoek, heeft uitgerekend dat in 1949 (bij een korte en niet\ 
zeer hevige crisis) het totaal der uitbetaalde werkloosheids~ndersteunin· 
gen niet meer dan een zesde deel uitrnaakte van het vroegere arbeidsloon 
van degenen, die als gevolg van de crisis werkloos werden. Thans zal dit 
deel nog minder zijn, omdat er meer werklozen zullen zijn en de werk· 
loosheid van langere duur zal blijken dan in 1949. De schamele werkloos• 
heirlssteun IVan 19 tot 25 dollar per week (de steunnormen lopen in de 
verschillende staten uiteen) komt volgens de wet slechts aan een kleine 
groep arbeiders ten goede (in December 1953 ontvingen niet meer dan 
808.000 personen in de U.S.A. werkloosheidssteun) 43 ) en dan nog maar 
gedurende 14 tot 25 weken (al naar gelang de wetgeving van de betref· 
fende staat). Na afloop van die termijn ontvangt de werkloze hoegenaamd 
geen steun meer! 

Bezien uit het oogpunt van verzachting van de crisis, is het duidelijk 
dat een dergelijke steun niets geeft. Van de 20 dollar per week gaat min· 
stens de helft af voor huur, verlichting en verwarming. Wat er overblijft, 
is in het gunstigste geval voldoende voor een gebrekkige voeding, d.w.z. 
voor de aankoop van een bedroevend minimum aan verbruiksgoederen. 
De mogelijkheid tot aanschaffing van industrie~producten komt daarbij 
niet eens ter sprake. 

Daarom mist ook de bewering, dat de uitgaven voor consumptiegoe• 
deren in 1954 niet lager zouden zijn dan in 1953 iedere wetenschappelijke 
grond. 44 ) 

E. VARGA 

(Het slot van dit artikel verschijnt in het December-nummer.) 

42) Het fonds wordt gevormd uit bijdragen van arbeiders en onder. 
nemers. 

u) .,The Labour Market", Januari 1954, p. 4. 
u) Op 10 Februari 1954 hadden de automobielhandelaren in de U.S.A. 

640.00.0 nieuwe auto's mèèr in voorraad dan op enig ander tijdstip in de 
laatste jaren. Daarbij hadden in Detroit, het centrum van de Amerikaanse 
automobielindustrie, 8% van de arbeiders geen werk. (.,New York Times", 
10 Febr. 1954). 
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URGENTIEPROGRAM CPN 

Naar aanleiding van de Troonrede en de MIDioenen-nota legt het Dagelijks 
Bestuur van de CPN het volgende program van urgente eisen aan het 
Nederlandse volk voor: 

L Verplichte verhoging van de werkelijk betaalde lonen met ten Îninste 
6% voor alle loon- en salaristrekkers, vanaf 20 Sept. 1954. 

2. Onmiddellijke regeringsmaatregelen teneinde te verzekeren dat de so
ciaal gesteunden, pensioentrekkers en kleine renteniers hun volledig 
deel krijgen in de loonronde vanaf 20 September 1954. 

S. Maatregelen tot het voorkomen van prijsstijgingen der voornaamste 
levensbehoeften: 
- afkondiging van een prijzenstop aan de bron. in het bijzonder voor: 
a. kolen, benzine en andere brandstoffen;· b. bouwmaterialen; c. textiel 
en schoenen; d. gefabriceerde levensmiddelen; e. alle tarieven openbare 
vervoersmiddelen. 
- Intrekking van de reeds afgekondigde prijsverhogingen voor kolen 
en brood. 
- Streng toezicht op het maken van prijsafspraken door de grote 
ondernemers. 
- Herstel van de subsidies, zoals zij begin 1951 golden, in het bijzon
der voor melk en broodgraan, grondstoffen voor margarine en kolen. 
- Teneinde de huidige loonsverhoging voor de boeren en tuinders op 
te vangen: garantieprijzen voor melk, vlees en akkerbouwproducten 
en verhoging van de minimumprijzen voor tuinbouwproducten, te fi
nancieren door subsidies uit het landbouw-egalisatiefonds. 

4. Spoedige afhandeling van de wettelijke regeling voor de ouderdoms
voorziening. 
Directe toepassing van de verbetering in het betreffende advies van 
de S.E.R. van Januari 1954, t.w.: een ouderdomsrente van 1260 gulden 
voor man en vrouw en 756 gulden voor alleenstaanden In het gehele 
land, te vermeerderen met ten minste 6%. 

S. Geen "vrije loonvorming''. 
8. Geen huurverhoging. Bouw van 75.000 woningen per jaar. 
7. Terugbrenging van de militaire uitgaven tot het peil van 1950, d.w.z. 

vennindering van. de huidige begrotingsnitgaven tot 850 millioen 
gulden. 

S. Verwel1ling van be1l plan-Staf tot ~tbreiding van het leger tot 
li divisies. 
Terugbrenging van de dienstplicht tot 12 maanden. 

9. Teneinde verhoging van de koopkracht der bevolking verder te ver
zekeren en de middenstand en kleine ondernemers in hun gerecht
vaardigde wensen tegemoet te komen, stelt het Dagelijks Bestuur de 
volgende .belastingmaatregelen voor: 
a. Verlaging van de Inkomstenbelasting voor inkomens beneden de 

15.000 gulden en van de Loonbelasting met 20%. 
Afschaffing van de navorderingen op inkomsten van gehuwde 
vrouwen, waarvan de echtgenoot in loondienst werkt. 

b. Afschaffing van Omzetbelasting voor textiel en diensten der Over. 
held en semi-Overheid (Gas, Electriciteit, Tram enz.), halvering 
van de overige Omzetbelastingen. 

c. Afschaffing van de Vereveningsheffing voor kleine ondernemers. 
d. De gelden voor deze belastingmaatregelen, alsmede voor herstel 

van de subsidies zijn te verkrijgen door verlaging van de bewa. 
peningsuitgaven tot 850 millioen gulden, invoering van een oor
logswinstbelasting op alle militaire orders, verhoging van de ven-
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DOOtschapsbelasting voor ondernemingen met winsten boven de 
f 100.000.-. 

10. Maatregelen tot verbetering van het Onderwijs: Bouw op grote schaal 
van scholen en gymnastieklokalen, verbetering van de salarlsregeliDI 
der onderwijzers, vrijstelling van alle onderwijzers van milltaire diens~ 

11. Viering van de 5e Mei, een vrije dag voor de gehele bevolking. 
12. Overdracht van West-Iria.n (Nienw-Guinea) aan de Indonesische 

Republiek. 
18. Een politiek van internationale ontspanning: 

- Geen Duitse herbewapening, in welke vorm ook. 
-Geen Amerikaanse bezettingstroepen in Nederland. 
-Onbelemmerde uitbreiding van de Oost..West-haodel. 
-Voor onderhandelingen over cofiectieve veiligheid met de Sowjet. 
Unie. 

U. Voor een Dieuwe regering, zonder de Romme-richting. 

21 Sept. 1954. 
HET DAGELLJKS BESTUUR VAN DE C.P.N. 

(Picasso) 

RECTIFICATIE 

In het Octobernummer (pag. 530, 7e regel van onderen) wordt gesproken over 
een overeenkomst die Franco in 1933 heeft gesloten. Dit moet 1 9 5 3 zijn. 
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0innen enkele u·eken Z'erJcf.?ijnen: 

Theun de Vries - De Friese Postkoets 

een bundel verhalen in twee deeltjes 
(Ooievaarreeks) per deel f 1.45 

Emile Zola - Thérèse Raquin 

Emile Zola - Nana 

geheel nieuwe, onverkorte Nederlandse uitgave 
in linnen band .f 4.95 

geheel meuwe onverkorte Nederlandse uitgave 
in linnen band geb . ./4.95 

deze fraaie geschenken voor de aanstaande feestdagen 

zijn te bestellen bij BOEKHANDEL PEGASUS 

LEIDSESTRAAT 25 AMSTERDAM 
HOSBEMASTRAAT 57 DEN HAAG 

een uniek boek: vertellingen 
over 

mao tse-toeng 
verzameld door N. BogdanoU' 

op wel bijzonder levendige en boeiende WIJZe 

wordt in dit prachtig geïllustreerde boek iets 

verteld over het leven van Mao Tse-toeng. Een 

bock vol schoonheid, wijsheid en humor, dat 

door N. Aenmij uitstekend in het Nederlands 

werd vertaald. 

Juk dit is een prachtig geschenk voor de feestdagen! 

Lnxe PEGASUS-11itgal't f. 3.25 
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Tot en met 1 December 1954 hebt u gelegenheid in te tekenen 

op de nieuwe, grootse roman van 

llja Ehrenburg 

De negende golf 
luxe editie in 2 delen tez . plm. 80D blz. 

beide delen worden ieder in casene geleverd. 

deze overigens geheel zelfstandige roman kan beschouwd worden als het vcrvolg op 

DE VAL VAN PARIJS en STORM. 

tot en met 1 December geldt de intekenprijs 
deel 1 f 7.90 (daarna f. 8.50) 
deel 2 f 6.90 (daarna f. 7.50 
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P E G A S U S biedt U een uitgebreide 
aan uitstekende romans I 

Alexander Rutter - N 0 MADEN 
Een a vontuurlijk verhaal, dat zich afspeelt in de Mon· 
goolse Volksrepubliek. 
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9de JAARGANG (Nieuwe reek•) No. 12 DECEMBER 1954 

Politie/a 
en Cultuur 

Maàndblad gewijd aan de theorie en practijk van het marxi&me·lenini&me 
onder leiding van het Partijbestuur der C.P.N. 

Verklaring van het .Dagelijks Bestuur van de C.P.N. 

REGERING, NEEM DE UITNODIGING AAN! 

De regering van de Sowjet-Unie heeft in haar nota van 
13 November j.l. de bijeenroeping van een conferentie van alle 
Europese landen, de Verenigde Staten en, als waarnemer, de 
Chinese Volksrepubliek voorgesteld. 

Naar aanleiding hiervan richt zich het Dagelijks Bestuur van 
de CPN tot het Nederlandse volk om het te wijzen op de zeer 
ernstige gevaren voor de vrede in Europa, die sinds enige weken 
opnieuw gerezen zijn. 

Deze gevaren worden teweeg gebracht door de poging van de 
agressieve kringen in Amerika en hun Europese dienaren om de 
herbewapening van de nazi-Webrrnacht alsnog op korte termijn 
te forceren. 

Een enorme weerstand breekt zich in West-Europa en niet het 
minst in West-Duitsland tegen dit avontuurlijke plan baan. 
Immers, hierdoor zou een Westduitse bende oorlogsmisdadigers 
kunnen steunen op een groot leger, een luchtmacht en een vloot, 
uitgerust met atoomwapens. De gevolgen zouden voor West
Duitsland zijn: de vernietiging van elke vorm van democratie, 
waartoe het voorgenomen verbod van de KPD de sinds Hitier 
bekende inleiding vormt, Jodenvervolging en andere terreur. 

Voor de buurlanden dreigt nieuwe overweldiging. De her
oprichting van de nazi-Webrrnacht leidt regelrecht naar een 
derde wereldoorlog. 

Doch zulk een ramp kan nog voorkomen worden en wel door 
onmiddellijk te onderhandelen met de Sowjet-Unie! 

Deze gedachte wint elke dag meer veld onder de volksmassa's 
en de regeringen moeten er rekening mee houden. Juist daarom 
pogen zij, die de Parijse aceoorden ondertekend hebben, de vol
ken voor ·een voldongen feit te stellen en de herbewapening van 
de nazi-Webrrnacht vóórdien door de kleine meerderheden, 
waarover zij in de parlementen van de belangrijkste landen nog 
beschikken, te doen ratificeren. 
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Om het volk in slaap te sussen, beweren ze tot onderhandelin· 
gen bereid te zijn, evenwel eerst na de ratificatie. Dat is bedrog. 
Want de onderhandelingen zouden geen ander onderwerp kun· 
nen hebben dan het gevaar van de herleving van het Duitse mili· 
tarisme. Is deze echter een voldongen feit en is West-Duitsland 
eenmaal bij een Westelijk militair blok aangesloten, dan zijn 
verdere onderhandelingen waardeloos. 

De Westelijke regeringen beweren verder, dat de termijn tot 
voorbereiding van deze conferentie te kort zou zijn. Doch zij 
hebben zelf besloten om de Parijse aceoorden in vliegende haast 
te laten bekrachtigen, o.a. in begin December in het Franse parle· 
ment. 1 

Er wordt beweerd, dat er in de Sowjet-nota niets nieuws staat. 
Dit is een grove vergissing. De nota van de Sowjet-Unie brengt 
de strijd voor de collectieve veiligheid in een nieuw stadium. 
Zij is een uiterste poging om de verscherping van de internatio· 
nale toestand te voorkomen, die het onvermijdelijk gevolg moet 
zijn van EDG nr. 2. 

Het wordt algemeen erkend, dat de Sowjet-Unie grote conces· 
sies gedaan heeft aan de Westelijke verlangens, waardoor een 
redelijke en voor alle betrokkenen aanvaardbare basis voor 
onderhandelingen geschapen werd. Terecht heeft de voorzitter 
van de Westduitse sociaal-democratische partij, Ollenhauer, ver· 
klaard, dat het volgens hem "onmogelijk is dat de Westelijke 
regeringen het Sowjet-voorstel verwerpen zouden". 

Zou dit echter toch gebeuren, dan zouden alle door de nazi· 
Wehrmacht opnieuw bedreigde volken niet alleen het volste 
recht, maar ook de dwingende plicht hebben om afweermaat· 
regelen te nemen. 

Het Dagelijks Bestuur van de CPN drukt het Nederlandse volk 
en in het bijzonder de aanhangers van de PvdA en de leden van 
het NVV op het hart zich rekenschap te geven van de gevolgen, 
die zulk een ontwikkelingsgang meebrengt. 

Door sommige leiders van de PvdA wordt de herbewapening 
van de nazi-Wehrmacht goedgepraat met het schijnargument, 
dat ook Oost-Duitsland een leger zou hebben en men het dus 
West-Duitsland niet zou kunnen onthouden. 

Oost-Duitsland, de Duitse Democratische Republiek, beschikt 
thans niet over een leger. Maar het is onvermijdelijk, dat elke 
maatregel tot oprichting van de nazi-Webrrnacht in het Westen, 
in het Oosten met een nog krachtiger maatregel tot het vormen 
van anti-fascistische verdedigingskrachten en andere beveili· 
gingsmaatregelen wordt beantwoord. De keuze is daarom: in het 
raam van een stelsel van Europese collectieve veiligheid beide 
delen van Duitsland zonder oorlogsstrijdkrachten te laten- of 
Duitsland wordt tot een kruitvat, waarv:an de ontploffing ook 
ons land in een woestenij kan veranderen. 

Vele socialistische kameraden hebben zich in een berustende 
stemming laten brengen en menen, dat er "toch niets tegen te 
doen is." 
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Maar hebben zij vergeten hoe in de tweede wereldoorlog de 
Sowjet-Unie en de verzetsbeweging in West-Europa sterker 
waren dan de Hitlermacht? Op het ogenblik verzetten zich tegen 
de wederoprichting van de nazi-Wehrmacht zulke enorme krach
ten, dat het gelukken moet deze te verijdelen. 

Zou het niet onverantwoordelijk zijn, wanneer de PvdA en 
het NVV zouden weigeren de Duitse sociaal-democratische partij 
en de Duitse algemene vakbeweging, welke in dit verzet een 
voorname plaats innemen, te ondersteunen? 

De PvdA, die een beslissende stem heeft in de Nederlandse 
regering, heeft daarom de plicht voor aanvaarding van het Sow
jet-voorstel op te treden. 

Er wordt beweerd, dat de voorgestelde conferentie niet nodig 
.zou zijn, omdat het vraagstuk der Europese veiligheid in de Ver
enigde Naties thuis hoort. 

Doch de Verenigde Naties zijn niet bevoegd dit te behandelen, 
aangezien een groot aantal der betrokken Europese staten, als
mede de Volksrepubliek China, de toegang tot dit lichaam ont
zegd wordt. Het door de Sowjet-Unie voorgestelde veiligheids
stelsel, als regionale, doch in tegenstelling tot de Westeuropese 
Unie g e h e e 1 Europa omvattende organisatie, zou boven
dien berusten op het Handv:est der Verenigde Na ties. 

Het Dagelijks Bestuur van de CPN roept alle vaderlands
lievende en vredelievende Nederlanders op tot een uiterste in
spanning ten einde de regering te bewegen aan de conferentie 
over de collectieve veiligheid op 29 November deel te nemen. 
De tijd dringt! 

Nederlanders, laat U niet in slaap wiegen, zoals in 1939 door 
de toenmalige regering onder voorzitterschap van de pro-Duitse 
jonkheer De Geer. 

Het bestaan van Nederland, van elke man, ·vrouw, kind, van 
huis en haard, staat op het spel .. 

De aanwezigheid van een Amerikaanse oorlogsbasis op 
Soesterberg maakt het gevaar voor ons land bijzonder groot. 
Verheft Uw stem tegen de instelling van deze basis, welke met 
overtreding van de Grondwet is geschied. 

Helpt mee de vorming van de nazi-Wehrmacht te verhinderen! 
Communisten, vertienvoudigt Uw inspanningen voor vrede en 

veiligheid! 

16 November 1954. 

HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE 
COMMUNISTISCHE PARTIJ VAN NEDERLAND 
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De aantasting van de 
nationale onafhankelijkheid 

en het Nederlandse staatswezen 

De vraagstukken van het staatswezen, van het karakter van de 
staatsinrichting, hebben altijd een buitengewoon belangrijke 
plaats in de internationale arbeidersbeweging ingenomen. Daar 
de arbeidersklasse onder de kapitalistische verhoudingen bij 
iedere stap, die zij tot verbetering van haar positie doet, op de 
burgerlijke staatsmacht stuit, is het karakter van deze staats
macht, de meel'dere of mindere mate van vrijheid en volksinvloed 
daarbij, van de grootste betekenis voor de strijd van de arbeiders· 
klasse. Vandaar de jarenlange strijd, die de Nederlandse arbei· 
dersbeweging van het begin van haar ontstaan af gevoerd heeft 
voor het benutten, uitbreiden en - in het imperialistische tijd· 
perk - verdedigen v·an de democratie. 

Onder de tegenwoordige verhoudingen van de Amerikaanse 
overheersing heeft het vraagstuk van het staatswezen echter een 
nieuwe en bijzonder belangrijke inhoud gekregen. Ging vóór 1940 
de strijd op het gebied van de staat in hoofdzaak om de verdedi· 
ging van de binnenlandse democratie tegen fascistische aansla
gen, thans gaat het niet alleen meer om de democratische vorm 
van ons staatswezen, maar gaat het daarboven uit om het bestaan 
van Nederland als onafhankelijke staat zelf. Tegelijkertijd neemt 
de strijd om de -binnenlandse democratie onder invloed van de 
bedreiging en aantasting der nationale onafhankelijkheid nieuwe 
en scherpere vormen aan. 

Wij willen een en ander in dit artikel aan de hand v·an voor
beelden aantonen. 

Geschiedenis en klassekarakter van de Nederlandse staae 
Marx, Engels, Lenin en Stalin hebben er steeds op gewezen, dat 

de staat als historisch verschijnsel onverbrekelijk samenhangt 
met de verdeling der maatschappij in elkaar bestrijdende klassen 
en dat hij naar zijn wezen een instrument is, waarmee de heer
sende klasse h~ar heerschappij tracht te handhaven. Deze ge· 
dachte wordt bevestigd door de geschiedenis van de Nederlandse 
staat, die in haar verschillende perioden de geschiedenis van de 
ontwikkeling der klassen in Nederland weerspiegelt. 

De nationale ona:fuankelijkheid, het ontstaan van Nederland 
als zelfstandige staat, was het resultaat van de nationale strijd, 
die onder leiding van de opkomende Nederlandse handelsbour· 
geoisie in de 16e en 17e eeuw tegen het Spaanse absolutisme 
gevoerd werd. Deze strijd wekte de bewondering van alle toen· 
malige vooruitstrevende krachten en de nationale Nederlandse 
staat, die er de vrucht van was - de Republiek der Verenigde 
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Nederlanden- was de eerste burgerlijke .staat ter wereld. Stellig 
nog geen burgerlijke democratie, want de regeringsmacht was in 
~Nederlandse Republiek het monopolie van de kleine laag van 
handelsbourgeois en ging vrijwel buiten elke volksinvloed om; 
maar toch was deze staat een geweldige stap vooruit verge
leken met de absolute monarchie, die de vorm was, waarin 
andere volken in die tijd hun staatkundige onafhankelijkheid · 
verwezenlijkten. 

De burgerlijke democratie dateert in Nederland van 1848 en 
was het resultaat van de strijd van de opkomende industriële 
kapitalistenklasse tegen de dictatuur van Willem I en Willem 11, 
die zich steunden op de handelsbourgeoisie. 

De voornaamste bepalingen van de Grondwet van 1848 waren: 
een direct gekozen Tweede Kamer (hoewel nog niet volgens 
algemeen kiesrecht gekozen), een door de Provinciale Staten 
gekozen Eerste Kamer (in plaats van de benoemde van voor 
1848), recht van amendement voor de Tweede Kamer, grotere 
invloed van het parlement op de buitenlandse politiek en op de 
koloniën, door de burgers gekozen Provjnciale Staten en Ge
meenteraden, vrijheid van vereniging en vergadering, vrijheid 
van onderwijs, volledige godsdienstvrijheid, briefgeheim en on
schendbaarheid van de woning. 

Deze Grondwet verwezenlijkt het vrijheidsideaal van de toen
maals opkomende industriële bourgeoisie, welk ideaal in de 
eerste plaats betekende: vrije concurrentie, zonder staatsingrij
pen, en invloed van de bourgeoisie op de regering, ten einde de 
maatschappij volgens haar belangen in te richten. 

Zoals overal, was ook hier de burgerlijke democratie dus in 
de eerste· plaats de uitdrukking van de belangen der bourgeoisie 
en een instrument van haar klasseheerschappij. De grote leer
meesters van het marxisme hebben er echter steeds op gewezen, 
dat de burgerlijke democratie tevens de staatsvorm is, waaronder 
de arbeidersklasse onder de economische verhoudingen van het 
kapitalisme het best haar klassestrijd kan voeren. Dit heeft de 
Nederlandse arbeidersbeweging steeds begrepen en van het begin 
af aan heeft zij enerzijds de mogelijkheden, die de democratie 
haar vanaf 1848 bood (vrijheid van drukpers, vereniging en ver
gadering, enz.), ten voile benut, anderzijds hal'dnekkig strijd 
gevoerd voor uitbreiding van de democratie in het belang van de 
werkers, met name voor uitbreiding van het kiesrecht. 

711 

De invloed van het imperialisme 
Naarmate deze strijd van de arbeidersklasse meer resultaat 

opleverde, veranderde de burgerlijke democratie meer en meer 
van een instrument van de bourgeoisie in een wapen tegen de 
bourgeoisie. Dit verklaart dan ook, dat de bourgeoisie zich lang
zamerhand van haar eigen schepping, de 'burgerlijke democratie, 
begon af te wenden. 

Het definitieve keerpunt is ook op dit terrein de overgang van 
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het kapitalisme naar zijn hoogste stadium, het imperialisme. De 
overgang van de maatschappij van vrije concurrentie naar de 
heerschappij der monopolies deed tevens het politieke vrijheids· 
ideaal der bourgeoisie verbleken. Aan de andere kant dreef het 
imperialisme de tegenstelling tussen kapitaal en arbeid op de 
spits, wat eveneens ertoe leidde, dat de bourgeoisie steeds meer 
naar anti-democratische regeermethoden ging zoeken. 

Omstreeks 1900 zette ook in Nederland de periode van afbraak 
van de democratie of van pogingen daartoe in. De Grondwets· 
herzieningen van 1917 en 1922, die de burgerlijke democratie 
voltooiden - algemeen kiesrecht, evenredige vertegenwoordi· 
ging, volledige controle van het parlement op de buitenlandse 
betrekkingen- kunnen met deze ontwikkeling in strijd schijnen. 
In werkelijkheid waren zij echter tijdelijke concessies van de 
bourgeoisie, gedaan onder druk van de volksbeweging, die het 
resultaat was van de 1ste wereldoorlog en vooral van de October· 
revolutie. Spoedig na 1922 zette de anti-democratische afbraak 
dan ook opnieuw in. 

Deze uitte zich vóór 1940 vooral in de volgende vormen: 
1. Een tendens om zoveel mogelijk staatszaken aan de Staten· 

Generaal te onttrekken en deze te laten behandelen door vaste 
commissies en colleges, die door de regering benoemd worden, 
het volk geen verantwoording schuldig zijn en niet in het open· 
baar vergaderen. Vóór de oorlog bestonden er reeds tal van zulke 
colleges (Hoge Raad van Arbeid, Onderwijsraad, Middenstands· 
raad, Radioraad, Zuiderzeeraad enz.), dikwijls nog slechts advi· 
serend van bevoegdheid, maar in feite van grote invloed op de 
l'egeringspolitiek. Ook de P.B.O., waarvoor de Grondwet in 1938 
"opengebroken" werd, heeft - naast het aantasten van de vak
verenigingsvrijheid en het stakingsrecht - ook tot taak om 
belangrijke politieke beslissingen aan het parlement te kunnen 
onttrekken en door niet-gekozen, niet-verantwoordelijke en in 
het geheim vergaderende colleges te kunnen doen beslissen. 

2. Een tendens om bij de wetgeving zoveel mogelijk aan de 
regering over te laten en de rol van de Staten-Generaal te be
perken. Dit zien we vooral bij de zgn. machtigingswetten, waarbij 
de wet aan de regering onbeperkte volmacht geeft om een be
paald onderwerp te regelen. De crisiswetgeving van Colijn telt 
vele voorbeelden van dit soort wetten. 

3. Het streven naar vervalsing van de volkswil bij de samen· 
stelling van de Staten-Generaal. Vooral tegen de evenredige 
vcrtegenwoo~diging wordt sinds tientallen jaren een krachtige 
propaganda gevoe~d en door de Grondwetsherziening van 1938 
is aan het beginsel van de evenredige vertegenwoordiging de 
mogelijkheid van beperking toegevoegd. Ook het voorstel betref· 
fende de zgn. "revolutionnaire volksvertegenwoordigers" (zie 
hieronder) werd al in 1937 voor het eerst ingediend. 

4. Aantasting van de democratische burgerlijke vrijheden. 
Onder Colijn werd reeds het ambtenarenverbod ingevoerd, ter· 



wijl in 1937 voor het eerst voorgesteld werd om de mogelijkheid 
\'an een verschijningsverbod voor bepaalde publicaties in de 
Grondwet vast te leggen, dus de vrijheid van drukpers te ver
nietigen. 

De aantasting der nationale onafhankelijkheid 
Het bovenstaande geeft een beeld van de veranderde houding 

van de bourgeoisie tegenover de democratie; wat van belang is 
roor een goed begrip van de tegenwoordige situatie. 

Een nieuwe periode, ook voor de ontwikkeling van ons staats• 
wezen, begon met de 2e Wereldoorlog. Deze had tot gevolg, dat er 
in het imperialistische kamp slechts één sterke macht, Amerika, 
overbleef, die andere landen aan zich onderwerpt. Daarmee krijgt 
het vraagstuk van het staatswezen in de door Amerika onder
drukte landen, waaronder Nederland, een nieuwe inhoud: niet 
slechts de interne democratie komt in gevaar, maar.het bestaan 
van de Nederlandse souvereine staat zelf. Anders gezegd: het 
g~vaar is niet slechts, dat staatkundige bevoegdheden overgaan 
uit de handen van door het volk gekozen organen in handen van 
ongecontroleerde, dictatoriale binnenlandse oJ"ganen (zie boven), . 
maar daarbovenuit gaat het gevaar van de overgang van politieke 
bevoegdheden uit de handen van Nederlandse staatsorganen in 
handen van buitenlandse (al of niet "supranationale") organen. 

Men dient hierbij te bedenken, dat de aantasting van de natio
nale onafhankelijkheid in het staatswezen slechts één aspect is 
van de algemene aantasting van de nationale onafhankelijkheid, 
en wel een secondair aspect. 

De politieke verschijnselen, dus ook de staat, behoren tot de 
bovenbouw, die een afspiegeling is van de onderbouw, het mate
riële leven van de maatschappij. V oor ons onderwerp betekent dit, 
dat de aantasting van de nationale onafhankelijkheid niet begint 
op het terrein van de staat, maar op dat van de economische 
verhoudingen, terwijl deze aantasting zich pas later op het terrein 
van de staat gaat afspiegelen. T.g.v. de overheersende economi
sche positie, die Amerika in de kapitalistische wel'eld inneemt, 
is de feitelijke nationale onafhankelijkheid reeds aangetast voor 
dat dit op staatsrechtelijk gebied tot uiting kwam. Het Marshall
plan bv. betekende in feite het verloren gaan van een groot deel 
van onze nationale onafhankelijkheid; als "normaal" verdrag 
tussen Nederland en Amerika bracht het echter geen verande
ringen op het terrein van het staatswezen. 

Daarmee is echter niet gezegd, dat de verschijnselen van het 
staatswezen van ondergeschikte betekenis zijn. Het marxisme 
leert ons, dat de verschijnselen van de bovenbouw - hoewel 
secondair, afgeleid van karakter - tevens op de ontwikkeling 
van de onderbouw kunnen inwerken, deze kunnen remmen of 
bevorderen. De aantasting van de nationale onafhankelijkheid 
op het terrein van het staatswezen is dan ook niet alleen een 
afspiegeling van de aantasting op het terrein van de feitelijke 
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materiële verho'!ldingen, maar moet tevens dienen om op dit 
terrein nieuwe aantastingen mogelijk te maken. Dit zal uit de 
hieronder gegeven voorbeelden ook blijken. 

Welke aantastingen van de nationale onafhankelijkheid hebben 
er nu op het terrein' van het staatswezen reeds plaats gevonden? 

In de eerste plaats is er de "Mutual Security Act", die in 1951 
in Amerika werd aangenomen en die in 1952 de Marshall-"hulp" 
verving. Op grond van deze Amerikaanse wet is aan Nederland 
een verbod opgelegd om zgn. "strategische goederen" aan de 
Sowjet-Unie en de volksdemocratische landen te verkopen. De 
Nederlandse regering accepteerde dit verbod (en de reaction· 
naire parlementsmeerderbeid berustte erin), waarmee de Neder· 
landse staat afstand deed van een zijner belangrijkste souvereine 
rechten, n.l. vrijelijk handelsverdragen met andere mogendheden 
te sluiten. 

Nog verder gaan de door Nederland mede-ondertekende ver· 
dragen, waarbij zgn. "supra-nationale" organen worden gescha· 
pen. Door zulke verdragen worden de souvereine rechten van de 
Nederlandse staat niet alleen beperkt, maar zelfs gedeeltelijk 
overgedragen aan buitenlandse organen. 

Tot dusver is er één dergelijk supra-nationaal orgaan tot stand 
gebracht, n.l. de Europese Kolen- en Staalgemeenschap ("plan· 
Schuman"), die in 1952 in werking trad. De daarbij aangesloten 
landen (waaronder Nederland) hebben afstand gedaan vim hun 
souvereine bevoegdheden op het gebied van de kolen- en staal· 
productie en deze overgedragen aan de organen van de K.S.G. 
Het voornaamste. K.S.G.-orgaan is de "Hoge . Autoriteit", die 
bestaat uit 9 leden, welke door de deelnemende regeringen be
noemd worden en waarvan er hoogstens twee dezelfde nationali· 
teit mogen hebben. Deze Hoge Autoriteit- waarin uiteraard de 
stem van West-Duitsland, de sterkste kolen- en staalmogendheid, 
het hardst klinkt - kan beschikkingen treffen op het gebied van 
de kolen- en staalprijzen, productie en investeringen (dus pil'()o 
ductie- en investeringsbeperkingen opleggen, kartels ontbinden 
enz.); de zes deelnemende landen zijn aan deze beschikkingen 
gebonden, ook als zij in strijd zouden zijn met hun nationale 
wetgeving. Wel kunnen de landen vernietiging van beschikkin· 
gen van de Hoge Autoriteit vragen bij het Hof van Justitie van 
de K.S.G., maar deze vernietiging kan alleen plaats vinden we
gens strijdigheid van een beschikking met het K.S.G.-verdrag, 
dus niet wegens strijd met nationale belangen. 

Om de K.S.G.-constructie een democratisch kleurtje te geven, 
bestaat er naast de Hoge Autoriteit een "Algemene Vergadering' 
van 78 leden (waaronder 10 Nederlanders). Dit lichaam, dat 
overigens slechts adviserende bevoegdheid heeft, wordt als "par· 
lement" betiteld, maar de leden ervan zijn niet door het volk 
gekozen, doch worden dooi' de reactionnaire parlementsmeerder· 
heid in de verschillende aangesloten landen benoemd, natuurlijk 
met zorgvuldige uitsluiting van de communisten. 
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Theoretisch bepe~kt de afstand van de nationale souvereiniteit 
zich bij de K.S.G. tot het terrein van de kolen- en staalproductie. 
Het is echter duidelijk, dat de prijzen van kolen en staal van 
invloed zijn op alle prijzen van industriële producten en van het 
vervoer en daarmee tevens op het levenspeil in de betrokken 
landen. Daar met het levenspeil tevens de mogelijkheden van 
belastingheffing samenhangen, i'S dus in feite de Nederlandse 
wetgevende macht in heel zijn politiek beleid gebonden door de 
beslissingen van een buitenlands orgaan. 

Aanpassing van de Grondwet 

De aanvaarding van de K.S.G., het prijsgeven van souvereine 
rechten van de Nederlandse staat door de regering en de reac
tionnaire Kamermeerderheid, waren in lijnrechte strijd met het 
wezen van de Nederlandse Grondwet. Daarom moest de Grond
wet door deze reactionnairen worden aangepast aan hun anti
nlltionaal streven en moesten de bepalingen, die het prijsgeven 
van de nationale souvereinite,it belemmerden, onschadelijk ge
maakt worden. 

Dit is gebeurd bij de Grondwetsherziening van 1953. Daarbij 
werden de bepalingen van de Grondwet, die over de buiten
landse betrekkingen handelen, volledig herzien. Naast nieuwe 
regels over de tot-stand-koming van overeenkomsten met vreem
de mogendheden - waarover hieronder - werd allereerst 
art. 67 in de Grondwet opgenomen, dat bepaalt: 

,.Aan volkenrechtelijke organisaties kunnen bij of krachtens een 
overeenkomst bevoegdheden tot wetgeving, bestuur en recht
spraak worden opgedragen." 

Daarmee moest het ongrondwettige K.S.G.-verdrag dus acht.er-
af gedekt worden. Nog ingrijpender echter is het nieuwe art. 63: 

,.Indien de ontwikkeling !Van de internationale rechtsorde zulks 
vordert kan in een overeenkomst worden afgeweken van bepalin
gen van de Grondwet. In zodanig geval geschiedt de goedkeuring 
der overeenkomst niet dan door een uitspraak van de Staten
Genera~!. met twee derden der uitgebrachte stemmen in elk der 
Kamers. 

Deze bepaling betekent in feite, dat de Grondwet volkomen 
ondergraven wordt: vooftaan kan de reactionnaire parlemep.ts
meerderheid door het sluiten van overeenkomsten met vreemde 
mogendheden elke Gro~wetsbepaling ongedaan maken. De tekst 
van de Grondwet blijft in zo'n geval ongewijzigd, maar de feite
lijk geldende toestand wordt niet bepaald door de Grondwet 
doch door overeenkomsten. Ook de door de Grondwet voorge
.schreven herzieningsproceduren (behandeling van herzienings
voorstellen in twee lezingen, met tussentijdse Kamerontbinding. 
waarbij in tweede lezing een 2/3 meerderheid noodmkelijk is) 
wordt tot een dode letter, daar thans· de parlementsmeerderbeid 

625 



in één lezing, wnder tussentijdse volksuitspraak, elke afwijking · 
van de Grondwet kan goedkeuren. . 

Art. 63 is speciaal met het oog op de E.D.G. ingevoerd. Deze 
E.D.G. is op het verzet van de volken gestrand, maar daar van 
de zijde van de Nederlandse regeerders alles gedaan is om het 
E.D.G.-verdrag tot werkelijkheid te maken, is enige kennis van 
dit verdrag toch goed om te zien, hoe ver de regerende partijen 
in ons land bereid zijn te gaan Öij het afbreken van de nationale 
souvereiniteit. 

Evenals de K.S.G. zou de E.D.G. betekend hebben, dat Neder· 
land zijn souvereiniteit op een bepaaLd terrein zou hebben afge
staan. Terwijl echter dit terrein bij de K.S.G. nog vrij beperkt is, 
zou de E.D.G. betekend hebben, dat Nederland zijn souvereiniteit 
zou hebben verloren op het beslissende terrein van de defensie, 
dus van de voorwaarde tot verdediging van het zelfstandig 
staatsbestaan. De taak van de Nederlandse strijdkrachten, zoals 
de Grondwet die omschrijft ("mede te werken tot handhaving 
der onafhankelijkheid van het Rijk en tot verdediging van zijn 
grondgebied") zou vervallen zijn, het opperbevel van de Koning 
over onze strijdkr~chten zou zijn vervangen door dat van de 
Amerikaanse N.A.T.O.-bevelhebber, een speciale E.D.G.-straf· 
wetgeving ~ou onze nationale rechtspraak hebben uitgehold. 
Voorts zou er feitelijk een eind gemaakt zijn aan het budgetrecht 
van de Staten-Generaal (het recht om de begroting bij de wet 
vast te stellen), daar de militaire uitgaven zouden zijn vastge
steld door het Commissariaat van de E.D.G.; waar de militaire 
uitgaven ongeveer een derde van onze hedendaagse begroting 
uitmaken en dus direct alle andere begrotingsposten beïnvloeden, 
is het duidelijk, dat zodoende onze gehele begroting zou zijn be
paald door het buitenlandse E.D.G.-orgaan. 

De Londense en Parijse besluiten over de Duitse herbewape
ning hebben het "supra-nationale" plan losgelaten, maar overi~ 
gens houden zij evenzeer een bedreiging voor de nationale onaf· 
hankelijkhetd in als de E.D.G. dat deed, met name t.a.v. de 
taakomschrijving van de NederLandse strijdkrachten, de vast
stelling van hun omvang en het opperbevel. Bovendien bestaan 
er 'Plannen voor een "wapen pool", die dus een zeiLde soort beheer 
over de wapenproductie zouden invoeren als de K.S.G. is over de 
kolen- en staalproductie. 

De voorstellen, die dit jaar zijn ingediend door de Staatscom· 
missie tot Herziening van de Grondwet (onder voorzitterschap 
van de K.V.P.-er Van Schaik en met vertegenwoordigers van alle 
burgerlijke partijen als leden), beogen een verder aanpassing 
van: de Grondwet aan het prijsgeven van de nationale onafhan· 
kelijkheid. (Zoals men weet, zullen deze voorstellen dit jaar niet 
in behandeling gebracht worden, maar daar het voo•rstellen zijn 
van de regerende partijen, blijft grote waakzaamheid geboden). 
Wij noemen met name de volgende voorstellen: 

1) De Commissie wil in de taakomschrijving van de defensie, 
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· llllla.St "het verdedigen van het Koninkrijk" opnemen: "het mede
werken aan collectieve rechtshandhaving" (art. 195). Dit voorstel 
moet het mogelijk maken, dat Nederlandse dienstplichtigen inge
schakeld worden in elk Amerikaans oorlogsavontuur, in de geest 
van Korea. 

2) Terwijl de huidige Grondwet alleen uitlevering van vreem
delingen toelaat, wil de Commissie het mogelijk maken, dat er 
verdragen gesloten worden over de uitlevering van Nederlandse 
burgers aan vreemde mogendheden. 

Nationale onafhankelijkheid en democratie 
Wij moeten thans nog ingaan op één belangrijk punt in de 

staatsrechtelijke ontwikkeling. Wij zagen al dat de afbraak van 
de: burgerlijke democratie door de heersende lagen van de bour
geoisie zelf een proces is, dat tegelijk met het imperialisme be
gonnen is en reeds vóór de 2de Wereldoorlog ver gevorderd was. 

Wij zagen, dat de afloop van de 2de Wereldoorlog naast de 
afbraak van de interne democratie de afbraak van het onafhan
kelijke staatswezen zelf door de Amerikanen en de met hen col
laborerende Nederlandse parlementsmee!'de·rheid gebracht heeft. 

Nu zullen wij echter aantonen, dat onder invloed van de 
aantasting van de nationale onafhankelijkheid ook de aantasting 
der binnenlandse democratie verscherpt wordt. Niet alleen dus 
brengt de aantasting der nationale onafhankelijkheid mee, dat de 
Nederlandse staat bepaalde souvereine bevoegdheden verliest, 
maar daarnaast gaat de uitoefening van de overgebleven be
voegdheden meer en meer over van de door het volk gekozen 
organen op andere, dictatoriale organen. 

Waarom is dat zo? Omdat de politiek van afbraak der nationale 
onafhankelijkheid ingaat tegen de fundamentele belangen van de 
grote meerderheid van het volk, omdat deze politiek dus door
gevoerd moet worden tegen het verzet van het volk in. Daarom 
maakt de doorvoering van de aantasting der nationale onafhan
kelijkheid het noodzakelijk om de democratische rechten van het 
volk steeds verder af te breken. 

Dit uit zich in de volgende vormen: 
1) De tendens om de invloed van de Staten-Generaal te ver

minderen, die wij boven reeds signaleerden, wordt versterkt 
voortgezet. Ondanks het feit, dat de Staten-Generaal thans in 
meerderheid uit gewillige uitvoerders der Amerikaanse politiek 
bestaat, is het toch altijd nog een door het volk gekozen lichaam, 
waarop het volk invloed kan uitoefenen - niet alleen wat de 
samenstelling, maar ook wat de besluiten betreft -, waarvan de 
leden in zekere mate met de volkswil moeten rekening houden 
en waar de communisten in het openbaar tot het volk kunnen 
spreken. Daarom is het bestaan van de Staten-Generaal een 
voortdurende bedreiging voor de anti-nationale politiek; de ver
werping van de E.D.G. in de Franse Kamer heeft zeer dui
delijk laten zien, hoezeer de volkswil zelfs een in meerderheid 
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aartsreactionnair parlement tot anti-Amerikaanse besluiten kan 
dwingen. 

De Grondwetsherziening van 1953 heeft daarom de bepaling 
ingevoerd, dat overeenkomsten met vreemde mogendheden, zon
der discussie in het openbaar, geacht worden door de Staten
Generaal te zijn goedgekeurd, indien niet binnen dertig dagen na 
de indiening van zo'n overeenkomst minstens een vijfde deel van 
één der Kamers de wens tot openbare behandeling heeft geuit, of 
zelfs indien de meerderheid der Kamers besluit van openbare 
behandeling af te zien (art. 61). Dit betekent, dat de reaction· 
naire Kamermeerbeid mogelijk kan maken, dat bepaalde anti
nationale overeenkomsten doorgevoerd worden zonder dat het 
volk er vooraf iets van te weten komt en zonder dat de ver· 
tegenwoordigers van het werkende volk er in de Kamers hun 
mening over kunnen zeggen. 

De voorstellen van de Grondwetscommissie van 1954 beogen 
een vermindèring van de parlementaire rechten ook op het ge
bjed van de begroting. In de eerste plaats willen zij de Eerste 
Kamer bij de mee:rderheid der begrotingen geheel uitschakelen. 
Daarnaast willen zij vaststelling van de duur, waarvoor de 
begroting moet gelden, bij de wet. Thans schrijft de Grondwet 
voor, dat de begroting voor ten hoogste twee jaar geldt (in de 
practijk is het voor één jaar). Dit betekent, dat de staatsuitgaven 
en daarmee de gehele regeringspolitiek regelmatig elke twee jaar 
in openbare discussie komen. Volgens het voorstel van de Com· 
missie zou de reactionnaire Kamermeerderheid de begroting 
voor 5, 10 of 15 jaar tegelijk kunnen vaststellen. 

Nog ve11der gaat een minderheidsnota van v. d. Goes van 
Naters, die voorstelt om een zgn. "vereenvoudigde wetgeving" 
mogelijk te maken, waardoor niet alleen t.a.v. verdragen (art. 
61), maar t.a.v. alle wetten de Kamermee11derheid zou kunnen 
besluiten van behandeling in het openbaar af te zien. 

2) Naast het streven om de betekenis van de Staten-Generaal 
te verminderen, worot ook het streven versterkt om de samen
stelling te veranderen en van de wil van de kiezers te doen 
afwijken. Bekend is, dat in Frankrijk, Italië en West-Duitsland 
reeds kieswetten zijn gemaakt, die ten doel hebben de commu· 
nisten van het hun toekomende aantal parlementszetels te be~ 
roven. Zover is het in ons land nog niet gekomen, maar van 
reactionnaire zijde wordt reeds lang propaganda tegen de even· 
redige vertegenwoordiging gemaakt. 

In dit kader past ook het voorstel van de Grondwetscommissie 
om het mogelijk te maken, dat de Kamers der Staten-Generaal, 
alsmede Gemeenteraden en Provinciale Staten, leden tussentijds 
van hun lidmaatschap vervallen verklaren, "indien zij een stre
ven tot uitdrukking brengen gericht op verandering van de 
bestaande rechtso11de met behulp van onwettige middelen" (art. 
82a van het ontwerp der Commissie). Dit voorstel (dat reeds 
sedert 1937 door alle reactionnaire Grondwetsco·mmissies is 
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voorgesteld) komt erop neer, dat de Kamermee.vderhe·id naar 
willekeur elk haar onwelgevallig lid kan uitsluiten. Een voorstel, 
dat natuurlijk hoofdzakelijk tegen de communisten bedoeld is, 
maar dat elke andere partij in gelijke mate zou kunnen treffen. 
Daar het in het voorstel niet gaat om strafbare gedragingen van 
Kamerleden (waartegen immers de st.rafrechter reeds kan op
treden), stelt de Kamermeerderheid dus naar willekeur vast, wat 
"onwettige middelen" zijn. Dat het voorstel niet gericht is tegen 
bepaalde zich misdragende leden, doch tegen partijen, blijkt daar
uit dat de Commissie voorstelt, dat de Kamer kan besluiten om 
de plaats van het vervallen verklaarde lid onbezet te laten. 

3) De aantasting van de burgerlijke vrijheden vindt in ver
scherpte mate plaats. In 1948 werd in de Grondwet de zgn. 
"burgerlijke uitzonderingstoestand" mogelijk gemaakt, die neer
komt op de invoering van een politiestaat naar Hitleriaans model. 

De Grondwetscommissie van 1954 heeft het ook reeds in 1937 
gedane voorstel herhaald om de regering de bevoegdheid te 
geven de vrijheid van drukpers op te heffen door een tijdelijk 
verbod van bepaalde publicaties. 

Nieuw en bijzonder leerzaam is het voorstel van de Commissie: 
"De wet kan, in het belang van een zuivere politieke wilsvor
m!.ng, regels stellen omtrent politieke partijen". In haar toelich
ting zegt de Commissie, dat het hier gaat om maatregelen ter 
bevordering van een "democratische gang van zaken bij de can
didaatstellingen" en om de "verplichting tot het openbaar maken 
van de bronnen van inkomsten". De bedoeling is om de politieke 
partijen onder curatele van de regering te stellen en met name 
om inzag·e van de ledenlijsten te kunnen afdwingen. Waar dit toe 
leidt, is gebleken uit de onlangs in Amerika aangenomen wet, 
welke de registratie van leden der Communistische Partij ver
plicht stelt. 

Ten slotte willen wij hier nog wijzen op het McCarthyisme, dat 
tegelijk met de Amerikaanse overheersing zijn intrede in ons 
land heeft gedaan en dat betekent, dat regeringsorganen - met 
name deB.V.D.-buiten en boven de wet staan. De publicaties, 
die de Waarheid gedaan heeft over het onwettige optreden van 
de B.V.D. - schending van eigendom, chantage enz. - illustre
ren dit duidelijk. 

Het verband tussen de aantasting der nationale onafhankelijk
heid en die van de democratie is van grote betekenis voor onze 
strijd. Daar de Amerikaanse overheersing in ons land een split
sing in het kamp van de bourgeoisie te weeg brengt in een 
supra-nationaal, pro-Amerikaans, en een nationaal deel, betekent 
het, dat laatstgenoemd deel van de bourgeoisie in de huidige tijd 
ook belang krijgt bij de strijd voor democratie. Dit blijkt bv. 
uit het optreden van Welter, ongetwijfeLd een reactionnair, die 
echter in de Tweede Kamer tegen de wet op de burgerlijkEt 
uitzonderingstoestand stemde. 
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De vraagstukken van het staatswezen zijn ook daarom voor 
onze strijd van groot belang, omdat zij het ons mogelijk maken 
bondgenoten te winnen in de strijd tegen de Amerikaanse over
heersing in de kringen der burgerlijke ï'ntellectuelen, bij wie de 
idealen van Thorbecke nog leven. Grondige kennis van deze 
vraagstukken is daarom in deze tijd de plicht van alle kaders en 
activisten van onze Partij. 

DE LOOPBAAN VAN 
JOHN FOSTER DULLES 

T. deJ. 

De figuur van John Foster Dulles, Amerika's minister van 
Buitenlandse Zaken, is een onderzoek waard. Waarschijnlijk is 
er in de geschiedenis sinds de tweede wereldoorlog geen figuur 
in de internationale politiek aan te wijzen, die zo kenmerkend 
ïs voor de machten die hij vertegenwoordigt, als Dulles. De kern 
van het Amerikaanse imperialisme wordt in Dulles verpersoon
lijkt: de politieke zowel als de financiële macht vloeien hier 
samen. 

Er zijn mensen, die de redevoeringen van Dulles lezen, zijn 
grove uitspraken aanhoren en zijn schijnbare diplomatieke blun
ders zien en dan denken, dat deze man stom is. Dit is niet juist. 
Als hij grof is, dan is dat omdat de machten van Wallstreet, die 
achter hem staan, grof zijn. Het Amerikaanse imperialisme lijdt 
aan zelf-overschatting, aan arrogantie en ... aan vrees. Al deze 
kenmerken weerspiegelen zich in het optreden van Dulles. 

Het kapitalisme is het stelsel van de ondergaande klasse en 
ook in het binnenste van het U.S.A-imperialisme knaagt, on· 
danks gesnoef over superioriteit, het gevoel, dat zijn kracht niet 
blijvend is en reeds vèrgaand ondermijnd. Dit besef en de serie 
geleden nederlagen zijn de oorzaken van de bloeddorstige haat, 
die een McCarthy en een Dulles bezielen. 

Kijk naar de daden van Dulles: zijn steun aan de agressieplan
nen van Syngman Rhee en Tsjiang Kai-sjek, de agressieve ver
klaringen aan het adres van de Sowjet-Unie ... de dreigementen 
tegen Frankrijk ... de hardnekkige pogingen het verslagen Duitse 
imperialisme weer op de been te helpen. Alle daden en misdaden 
van het Amerikaanse imperialisme zijn in de geesten van de 
volkeren met de naam van Dulles verbonden. 

* 
Men behoeft er niet verbaasd over te zijn, dat het juist de 

persoon van Dulles is die deze acties zo sprekend personifiëerd. 
Zijn gehele loopbaan wijst dezelfde lijn aan. Zijn na-oorlogse 
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daden zijn de logische voortzetting van zijn carrière tussen beide 
wereldoorlogen en in de duistere jaren 1939-1945. 

John Foster Dulles werd in 1888 geboren als de zoon van een 
van die aristocratische families, die generaties lang grote invloed 
hebben uitgeoefend in het financiële en 'politieke leven van 
Amerika. Zijn grootvader, John W. Foster, was staatssecretaris 
(minister van Buitenlandse Zaken) van president Benjamin 
Harrison. Later bekleedde zijn oom, Robert Lansing, hetzelfde 
ambt onder Woodrow Wilson. 

Tijdens de eerste wereldoorlog verschafte de invloed van zijn 
familie de jonge Dulles toegang tot een paar minder belangrijke 
regeringsposten. In 1919 kwam zijn grote kans, dank zij de 
familierelatie met Staatssecretaris Robert Lansing en zijn vriend
schap met president Wilson: hij ging met de Amerikaanse dele
gatie mee naar de vredesconferentie van Versailles. In deze tijd 
was Dulles een rijzende ster aan het firmament van Sullivah en 
Cromwell, de grote advocatenfirma, die de zaken behartigt van 
trusts als Morgan en Rockefeller. 

Zijn optreden in Versailles was het begin van zijn carrière als 
direct politiek-financiële vertegenwoo~diger van de Amerikaanse 
Mammon in internationale onderhandelingen. Hij werd de voor
naamste Amerikaanse woordvoerder in de commissie voor de 
herstelbetalingen. 

Zijn activiteit in deze commissie bestond in het steunen van 
de Duitse delegatie tegen het Franse diplomatieke streven :r.aar 
omvangrijke herstelbetalingen, en het scheppen van voorwaar
den voor Amerikaanse kapitaalsinvesteringen in de Roer. 

In 1922 was Dulles een van de deelgenoten in de firma Crom
well en Sullivan. Er zijn 20 deelgenoten in deze geweldige firma 
en tezamen hebben zij 10 commissarisposten in handen, die de 
firma verbinden met talrijke banken, industriële ondernemingen 
en overheidsinstellingen. Dulles, die zich specialiseerde in inter
nationaal recht, openbare financiën en het vertegenwoordigen 
van de grote Amerikaanse investeringen in het buitenland, werd 
zelfs hoo:Jld van de firma en een millionnair. 

* 
Na de eerste wereldoorlog staken Frankrijk en ook Engeland 

diep in de schuld bij de geldschieters van Wallstreet. Amerika 
zocht naar mogelijkheden om zijn overtollige kapitaal te inves
teren en vond die in het verslagen -Duitsland. De verbindingen 
met de magnaten van H.ijn en Roer, die tijdens de oorlog officieel 
waren verbroken, werden weer opgenomen. 

De grote tijd kwam toen omstreeks 1924 de Franse politiek 
mislukt was, die door een gewelddadige bezetting van het Roer
gebied Duitsland had willen dwingen zijn verplichtingen tot het 
doen van herstelbetalingen na te ko:inen. 

Amerika sloeg de weg in van actieve ondersteuning van de 
Duitse kartels. De middelen waarmee de Duitse zware industrie 
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weer op de been geholpen werd, waren het Dawes- en het Young. 
plan en de man die een grote rol speelde bij de uitwerking van 
deze plannen (zoals later bij het Marshall-plan), heette John 
Foster Dulles. 

Amerika weigerde het verdrag van Versailles te ratificeren en 
sloot in 1921 een apart vredesverdrag met Duitsland, dat de 
Amerikaanse magnaten de vrije hand gaf bij het ontduiken van 
de verbodsbepalingen van het verdrag van V ersailles. 

Een stroom van millioenen dollars begon in de kassen der 
Duitse ondernemingen te vloeien en de samenwerking van deze 
internationale der wapenfabrikanten werd vastgelegd door een 
steeds verder gaande vervlechting van het Amerikaanse met het 
Duitse kapitaal (na de tweede wereldoorlog heeft dit proces zich 
nog voortgezet). 

De gevolgen hierv,an voor de toestand in Duitsland kan men in 
één woord samenvatten: Hitler. 

De Amerikaanse steun had tot gevolg, dat de productie van 
het "verslagen" Duitsland veel sneller steeg dan die van de 
"overwinnaar" Frankrijk. 

In 1929 was de Duitse productie van 
kolen 40 % en van 
staal 21 % hoger dan in 1913. 

De industriële basis voor een nieuwe agressie van het Duitse 
militarisme was daarmee gelegd. 

Amerikaanse productiegeheimen en patenten werden aan de 
Duitse firma's verkocht en het waren deze patenten, die voor een 
groot deel de technische grondslag leverden voor Hitler's Blitz. 
krieg tegen de landen van Europa. 

* De Amerikaanse hulp had ook nog een ander gevolg. Zij ver· 
sterkte de meest agressieve groepen in Duitsland en maakte de 
groei van een democratie onmogelijk. 

De historische feiten bewijzen dit onweerlegbaar. 
Zo kreeg de Duitse staalkoning Thyssen Amerikaanse eredie

ten tot een waarde van minstens 100 millioen dollar. Daaronder 
was een zeer groot bedrag afkomstig van de financiersgroep J. 
Henry Schroder, waarin Dulles en zijn broer Allen Dulles (de 
tegenwoordige chef van de Amerikaanse spionnagedienst) een 
grote rol speelden. Naar de woorden van het Amerikaanse tijd· 
schrift "Time" was de Schrodergroep "het economische steun· 
punt voor de as Berlijn-Romme". 

En wat deden de Duitse kapitalisten met hun millioenen? 
Nemen we weer het voorbeeld van Thyssen. Thyssen zelf pochte 
daarorver: 

,,In September 1932 had ik een aantal heren bij mij uitge· 
nodigd om hun de gelegenheid te geven Hitier vragen lP 
stellen. Hitier beantwoordde de tot hem gerichte vragen op 
een wijze, die àlle aanwezigen ten zeerste bevredigde.~' 

Daarvoor, op 27 Januari 1932, had Thyssen Hitler uitgenodigd 
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in de Industrieklub van Düsseldorf het woord te voeren. Hitier 
verklaarde: "Het communisme is de economische bijverschijning 
van de politieke-democratie." 

Later vertelde Thyssen hierover: 
,.De rede maakte op de aanwezige industriëlen een diepe 

indruk en als gevolg daarvan vloeide een groot aantal belang
rijke bijdragen uit de middelen van de zware indus.frie in de 
kassen van de nationaal-socialistische partij." 

* 
De Amerikaanse geldschieters namen alle voorzorgen om zich 

tegen het risico van ver liezen te beschermen. Het geven van 
leningen is in de internationale financierswereld altijd een 
middel geweest om in een ander land binnen te dringen. Lenin
gen brengen echter risico's mee en die trachten de financiers ge
woonlijk op de kleine luiden af te wentelen. Zelf geven zij de 
voorkeur aan paketten solide aandelen. 

Zo ook de heren van Wallstreet. De manipulatie -:- beter ge
zegd zwendel - werd uitgevoerd door de American Bankers 
Association. John Foster Dulles was jarenlang de voornaamste 
juridische raadsman van dit bankiersverbond en men mag dus 
gevoegelijk aannemen dat hij ook hierbij een belangrijke rol 
gespeeld heeft. 
'De leningen aan Duitsland werden omgezet in obligaties, waar

van de Amerikaanse banken er voor twee milliard dollars aan 
de kleine Amerikaanse spaarders wisten te verkopen. Over de 
verkoop van deze Duitse obligaties, die een nominale waarde 
van 50 dollar per stuk hadden, schreef de toenmalige Ameri
kaanse ambassadeur in Berlijn in zijn dagboek: 

•• Amerikaanse banken hebben deze gelden na de Dawes
en Y oung-besprekingcn ·tegen hoge renten uitgeleend, in 
New York obligaties uitgegeven en deze voor 90 dollar per 
stuk aan het publiek verkocht. Daarbij behaalden zij enorme 
winsten." 

Toen Schacht na de machtsovername van Hitler weer presi
dent van de Deutsche Reicbsbank was geworden, begon hij on
middellijk met zijn beroemde kunststukken, die de schulden van 
Duitsland moesten verminderen. Eerst werd er alleen nog maar 
in papiergeld betaald, dan nog maar de helft van de oorspron
kelijke renten en aflossingen. 

De uitwerking hiervan op de Amerikaanse geldmarkt was 
catastrofaal. De koers van de Duitse obligaties begon met een 
sneltreinvaart te kelderen. Schacht maakte hie·rvan gebruik om 
tegen een spotprijs Duitse obligaties te kopen en zo de Duitse 
schulden te verminderen. 

Voor de Amerikaanse bankiers betekende dit alles niet veel. 
Zij hadden. eerst geweldige winsten gemaakt door de verkoop 
van oblig,aties en schoven de catastrofe op de kleine spaarders 
af. De bankiers kregen als hun aandeel de winsten uit de beleg-
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gingen in de Duitse oorlogsindustrie, die onder Hitier een onge
kend hoogtepunt beleefde. 

In Mei 1933, na de machtsovername der nazi's, reisde Dulles 
als vertegenwoordiger van een groep New Yorkse banken naar 
Berlijn om er met Schacht en Hitier besprekingen te voeren over 
de Amerikaanse investeringen in Duitsland. 

Later verklaarde senator Pepper: 

"Een van de verbindingen van mr Dulles. die het naar mijn 
mening in het bijzonder waard is om bekend te worden, is zljn 
connectie met de bankkringen, die Hitier steunden en diens 
Nazi~partij schiepen." 

Zijn veelzijdige activiteiten legden Dulles geen windeieren. Hij 
werd opgenomen in de directie van de International Nickel .Cor· 
poration, een onderneming met een bedrijfskapitaal van om· 
streeks 300 millioen dollar, van de American Agricultural 
Chemica! Corporation en van de Bank of New York. Dank zij 
de uitstekende betrekkingen met de An1erican Metal Company 
wist hij ook de ontginning van kopererts aan zich te trekken. 
Wanneer in de kopermijnen van Noo~d-Rhodesië duizenden 
negers op gruwelijke wijze worden uitgebuit, gebeurt dat ten 
bate van de trusts waarin John Foster Dulles de scepter zwaait. 
Nadat Franco in Spanje aan de macht was gebracht, we:rxl ook 
de vertegenwoordiging van de zaken van de Bank van Spanje 
aan de firma Dulles overgedragen. Men ziet, het Spaans-Ameri· 
kaanse militaire verdrag van na de oorlog is niet uit de lucht 
komen vallen! 

Hetzelfde kan gezegd worden van de na-oorlogse pogingen van 
het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken om de 
resten van Hitiers verslagen fascistische bondgenoten in Oost
Europa te gebruiken als stoottroep tegen het land van het socia· 
lisme. Want het was Dulles, die tussen de twee wereldoorlogen 
de onderhandelingen organiseerde over st·eun aan het fascistische 
Polen van Pilsudski en het fascistische Hongarije van Horthy. 

Zijn gehele loopbaan door heeft Dulles de zijde gekozen van de 
pro-fascistische groepen. 

Hij en zijn vrouw gaven financiële .steun aan de pro-fascistische 
America First-beweging. De bladen van de afdeling New York 
van deze beweging werden op het kantoor van Dulles opgesteld. 
Verschillende vooraanstaande leden van deze organisaties wer
den later gearresteerd als agenten van Hitler-Duitsland. 

Dulles behoorde tot de uiterst rechtse Republikeinen, die 
Roosevelt de voet dwars trachtten te zetten bij zijn pol!itiek van 
voorzichtige steun aan Engeland en Frankrijk tegen Duitsland. 

In Maart 1939, toen Hitier in het Berlijnse Sportpalast in zijn 
brallende redevoeringen de hele wereld bedreigde, verklaarde 
Dulles huichelachtig: 
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Eveneens in 1939, zei hij van de fascistische landen: 
,,Deze dynamische volken zijn vastbesloten hun staten zo

danig om te vormen, dat zij hun lot in eigen handen kuiznen 
nemen en een toestand kunnen bereiken, die hun onder een 
liberale en vreedzame regeringsvorm werd ontzegd." 

* 
Tijdens de oorlog propageerde Dulles de idee van een afzon

derlijke vrede met Duitsland. 
In Februari 1943, na Stalingr~d, stelde Goebbels klagend over 

radio-Eerlijn de vraag: "en wat dan, als het ergste gebeurt en 
het Europese continent valt in handen van de bolsjewisten?" 

Dulles bleef het antwoord niet schuldig. Hij begon met een 
campagne voor een "christelijke vrede", dat is een vrede van 
vergeven en vergeten. 

In hetzelfde jaar 1943 werd Dulles de politieke adviseur van 
Dewey, die het presidentschap nastreefde. In September 1943 
bracht Dewey de idee naar voren de veiligheid in de wereld na 
de oorlog te baseren op "een voortdurende militaire alliantie" 
met Groot-Brittannië, met uitsluiting van de Sowjet-Unie. Deze 
verklaring, op een ogenblik toen Hitiers laatste hoop bestond in 
een splitsing tussen Oost en West, betekende een ondermijning 
van de eenheid der gealliëerden. Ongetwijfeld hebben deze en 
dergelijke verklaringen de nazi's er toe gebracht hun strijd voort 
te zetten. 

Roosevelt baseerde zijn politiek op een voortzetten na de oorlog 
van de samenwerking der vijf grote mogendheden. Bij de 
presidentsverkiezingen van 1944 werd dit beginsel door Dewey 
uitgekreten als steun aan de plannen van het "Russische im
perialisme." 

Dewey, Dulles en de rechtse Republikeinen gingen tekeer tegen 
de oprichting van de Verenigde Na ties, waaraan de idee van 
samenwerking tussen de grote mogendheden ten grondslag lag. 

Dewey werd echter verslagen en de U.N.O. kwam tot stand. 
Dulles stak ook toen zijn vijandschap niet onder stoelen of 
banken en verklaarde schamper, dat de U.N.O. nog zwakker zou 
blijken te zijn dan de vooroorlogse Volkenbond. 

* 
Dulles houdt ervan zich voor te doen als P.en goedgelovig en 

streng Christen. Als voorzitter van een commissie, ingesteld door 
de Federale Raad der Kerken van Christus in Amerika, lanceerde 
hij de reeds vermelde campagne voor een "christelijke", afzon
derlijke vrede met Hitler-Duitsland. Hij werd zelfs de leider van 
de Raad der Kerken van Amerika en toen hij later als minister 
een reis naar de Arabische landen maakte om daar het, tot 
dusver steeds mislukte, oorlogspact van het Mtdden-Oosten op 
te richten, liet hij zich over de Jordaan en alle Bijbelse plaatsen 
vliegen. De Amerikaanse propaganda verzuimde niet dit zeer 
uitvoerig bekend te maken. 
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In 1948 was Dulles Amerikaanse gedelegeerde op het rongres 
van de Wereldraad der Kerken in Amsterdam en hij deed er een 
felle aanval op het Sowjet-regiem, dat hij beschreef als "atheïs. 
tisch en materialistisch." De man, die in 1943 pleitte voor een 
"christelijke vrede" met Hitler, propageerde nu een "christelijke 
oorlog" tegen de Sowjet-Unie. 

Het isoleren van de Sowjet-Unie en het vormen van militaire 
groeperingen als voorbereiding voor een kruistocht tegen het 
communisme, dat is het levensdoel van Dulles. Zijn voornaamste 
steunpunten daarvoor zijn ook na de oorlog het Duitse en het 
Japanse militairisme. 

Sinds 1944 is Dulles de voornaamste woordvoerder van de 
Republikeinse partij op het gebied der buitenlandse politiek. Hij 
was niet aanwezig op de conferenties van J alta en Potsdam waar 
de samenwerking tussen Engeland, Amerika en de Sowjet-Unie 
zijn hoogtepunt bereikte. Hij was wèl aanwezig op alle volgende 
zittingen van de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken, 
waar het bondgenootschap van tijdens de oorlog werd vernietigd. 

Als adviseur van Truman overleefde zijn invloed die van vier 
Democratische ministers van Buitenlandse Zaken. In het Verre 
Oosten was hij een warm ondersteuner van generaal MacArthur 
en Tsjang Kai-sjek. Het Japanse vredesverdrag, dat door Dulles 
met uitsluiting van de Sowjet-Unie en China, in elkaar werd 
gespijkerd, maakte van Japan een Amerikaanse militaire basis. 

* 
John Foster Dulles was ook de man, die zich een week voor het 

uitbreken van de Koreaanse oorlog met een verrekijker voor de 
ogen in een loopgraaf van het leger van Syngman Rhee liet foto
graferen. Het was Dulles, die op 21 en 22 Juni 1950 confereerde 
met generaal MacArthur, de Amerikaanse stafchef Omar Bradley 
en de Amerîkaanse minister van Oorlog Johnson. Het was John . 
Foster Dulles, die het Zuidkoreaanse parlement verzekerde, dat 
men de communisten zou dwingen hun greep op Noord-Korea 
los te laten. Tenslotte was hij ook degeen, die op 21 Juni in Tokio 
tegen de verslaggevers zei, dat binnenkort "positieve actie" te 
verwachten was. 

Vier dagen later was de "positieve actie" er. De troepen van 
de marionet Syngman Rhee trokken de 48-ste breedtegraad over. 
Nog twee dagen later ging de Amerikaanse regering over tot 
grootscheepse directe militaire inmenging in de strijd. De Ko
reaanse oorlog, die volgens de plannen het voorspel zou zijn van 
een aanval over de hele linie op de landen van het vredeskamp, 
was begonnen. 

De agressieve verklaringen van Dulles bleven niet. van de 
lucht. 

In 1951 verlangde hij een "machtige, slagvaardige kracht, in 
staat de interne verbindingslijnen van Rusland met zulk een 
vernietigende kracht te treffen, dat deze hoog-gecentraliseerde 
staat ineenstort." 
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In Februari 1952, een openlijke oproep tot agressie tegen de 
Chinese Volksrepubliek: 

,.Ik geloof dat het op de lange duur onmogelijk is een 
barrière in stand te houden tussen Japan en het vasteland, en 
de oplossing waarnaar wij moeten streven en waarbij de 
Japanners ons gaarne zouden willen helpen, is de verandering 
van het karakter van het (Chinese) vasteland." 

In Augustus 1952 verkondigde Dulles dat Amerika moet wer
ken aan "de ontbinding van het Sowjet-communisme van binnen
uit". In hetzelfde jaar schreef hij in he·t verkiezingsprog11am der 
Republikeinen een passage over "bevrijding" van de oocialistische 
landen. De passage was zo openhartig, dat men deze er tenslotte, 
maar uit gelaten heeft. · 

Toen, eind 1952, kwam de grote dag. De Republikeinen wonnen 
de Amerikaanse verkiezingen. Eisenhower werd president en 
árchitect nr 1 van de koude oorlog. Dulles werd zijn minister van 
Buitenlandse Zaken. 

* 
De gebeurtenissen sindsdien liggen een ieder nog vers in het 

geheugen. Terugdenkende kan men zich alleen verbazen, dat 
alles zo snel gegaan is. · 

Het zijn de jaren waarin Dulles als een woedende stier dreigde 
en chanteerde. Hij ondernam bliksemreizen naar alle Westelijke 
landen en eiste ratificatie van de E.D.G. binnen zoveel tijd door 
alle West-Europese parlementen, stopzetting van de Engelse 
handel met de Chinese Volksrepubliek, voortzetting van de 
Indochinese oorlog tot de laatste Franse soLdaat, sabotage van 
de bestandsbesprekingen in het Koreaanse dorpje Panmoenjon. 
Dulles dreigde de Sowjet-Unie met een atoomoorlog, ·eiste ver
andering van het handvest van de Verenigde Naties en uitleve
ring tot en met het laatste restje van de nationale zelfstandig
heid der onderhoerige landen. 

De afgelopen twee jaren zijn echter ook de jaren van de 
nederlagen van de Amerikaanse politiek, die de tegenstellingen 
tussen de kapitalisten onderling deed groeien. Nog nooit is 
duidelijker de zwakte gebleken van het Amerikaanse imperia
lisme, dat door de aanwassende crisis worot aangetast en ver
geefs tracht de verschijnselen hiervan te onderorukken door 
verscherping van de bewapeningswedloop. De zwakte ook van 
een systeem, dat nergens ter wereld ook maar één echte vriend 
heeft waarop het kan bouwen. 

De Amerikaanse generaals werden gedwongen hun handtek&o 
ning te plaatsen onder de bestandsovereenkomst in . Korea. De 
Berlijnse conferentiEfkwam de plannen van Dull~s verstoren en 
hoewel hij nog in Berlijn verklaarde nimmer met de Chinese 
Volksrepubliek aan één tafel te zullen gaan zitten, moest hij zich 
neerleggen bij het besluit, in Genève opnieuw bijeen te komen 
en daarvoor ook Tsjoe En-lai uit te nod,igen. 
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In Genève werd de vrede in Indo-China getekend, ondanks het 
Amerikaanse drijven met atoombommen ,bij Dien Bien Phoe in 
te grijpen. 

Tenslotte werd de E.D.G. door de Franse Kamer verworpen. 
* . 

Natuurlijk, de strijd is allerminst afgelopen. Er zijn de over
eenkomsten van Parijs, die de Amerikaanse generaals een Duitse 
Wehrmacht moeten verschaffen, er zijn de Amerikaanse provo
caties in het Verre Oosten. Dulles en admiraal Radfo~d hebben 
zelfs een plan ingediend om over te gaan to,t massale bambaroe
menten in China. Dit alles is zeer ernstig. 

De krachtsverhoudingen hebben zich echter gewijzigd. Het 
atoommonopolie is de maniakken van Washington voorgoed en 
volledig ontwrongen; de successen van de socialistische econo
mie zijn niet meer te loochenen. Bovendien is Dulles, zoals bij de 
laatste verkiezingen bleek, niet het Amerikaanse volk, dat zich 
meer en meer tegen de agressieve oorlogskaers richt. De volken 
hebben nu nieuwe en gmtere mogelijkheden om de politiek van 
Dulles de nederlaag toe te brengen. 

En het verleden heeft bewezen, d,at deze politiek niet onover
winnelijk is. 

A. ROELOFS 

Het geldhuwelijk 
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CRISISVERSCHIJNSELEN IN DE ECONOMIE DER USA 

EN HUN INVLOED OP ANDERE KAPITALISTISCHE 

LANDEN 

11. De .,strijd" tegen de crisis in de U.S.A.*) 

Begin 1954 wees president Eisenhower een fonds ten bedrage van 1 
millloen dollar aan voor de bestudering van het vraagstuk der crisisbe
strijding, Medio Februari verklaarde hij, dat indien in Maart de stijging 
van de werkloosheid zou aanhouden, hij zou beginnen om tegen de crisis 
.,maatregelen te nemen". 

Doch Maart ging voorbij en er zijn sedertdien nog vier maanden ver
streken, maar er werden generlei maatregelen genomen, ofschoon de werk
loosheid als voorheen hoog is en de positie der werkers steeds slechter 
wordt. Het lot van de werklozen, van de te gronde gerichte boeren en 
van de gefailleerde kleine en middelgrote ondernemers laat de regering der 
negen millionairs onbewogen. Die maakt zich bovenal bezorgd voor de 
winsten der grote monopolies en deze winsten zijn voorlopig verzekerd. 
Overigens zouden generlei regeringsmaatregelen, op zich zelf genomen, bij 
machte zijn geweest een wezenlijke invloed op het verloop van de crisis 
uit te oefenen, daar dit verloop bepaald wordt door interne wetmatig
heden van het kapitalisme, al wordt door de monopolisten, de economen 
en de staatslieden van de U.S.A. ter wille 1van het in stand houden van de 
.,geest van optimisme" eindeloos herhaald, dat de regering der U.S.A. in 
staat is om met behulp van economische maatregelen te verhinderen dat 
de huidige .. recession" (inzinking) overgaat in een .. slump", een ware 
crisis. 

Laat ons eens zien, welke middelen zij voorstellen en wat deze middelen 
kunnen opleveren. Hierbij dient te worden herinnerd aan twee omstandig
heden, die van essentiële betekenis zijn: 

le. De overtollige goederen, de voorraden, voor zover die uitgaan boven 
de hoeveelheden die op het huidige verlaagde en nog steeds verder 
dalende niveau nodig zijn voor het wederom voortbrengen van nieu
we goederen, welke voorraden een waarde hebben van 20 milliard 
dollar, moeten in de loop van de crisis geliquideerd worden, hetzij 
door prijsverlaging. bederf of vernietiging van een deel der goederen 
en door inkrimping van de productie nog beneden het niveau van 
het onder de crisisverhoudingen reeds belangrijk gedaalde verbruik. 

2e. Het .. nationale inkomen" der U.S.A. werd in 1953, volgens de offi
ciële gegevens, op ongeveer 300 milHard dollar geschat. 1 ) Deze som 
is sterk overdrevep., daar er secundaire inkomsten in zijn opgenomen, 
van personeel in overheidsdienst, van militairen, advocaten, doctoren, 
renteniers, afschrijving op kapitaalsgoederen, enz. Doch in het ge-

•) De eerste helft van dit artikel verscheen in het November-nummer 
!lUl P. en 'c. . . . 

t) .,Survey of Current Business", Januari 1954, p. 4. 
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geven geval kunnen wij de officiële schatting wel gebruiken, omdat 
ons thans de wijziging in de koopkracht der bevolking als geheel 
interesseert. leder procent, waarmede het nationale inkomen daalt, 
betekent een vermindering er van - volgens de officiële gegevens 
- met 3 milliard dollar; Zelfs de meest .,optimistisch" gezinde 
deskundigen voorspellen, dat het nationale inkomen der U.S.A. in 

1954 5 procent, dus 15 milHard dollar lager zal zijn dan in 1953. De 
minder optimistisch ingestelde deskundigen voorspellen een daling 
van het nationale inkomen met 10 %. dus met 30 milHard dollar, 
hetgeen waarschijnlijker is te achten. · 

Voor het bepalen van de mogelijke uitwerking der .,anti~crisis" ~maat· 
regelen van de regering der U.S.A. beschikken wij zodoende dus over 
twee criteria, twee cijfers ter oriëntatie: de overtollige goederen ter waar
de van circa 20 milHard dollar en de waarschijnlijke daling van het natio· 
nale inkomen met 30 milHard dollar. 

De regeringsmaatregelen nu hebben ten doel, een verdere daling van de 
goederenverkopen tegen te houden door het stimuleren :van de aankoop 
van productiemiddelen door de kapitalisten en door de vermindering in 
de aankopen van consumptiegoederen door de bevolking tegen te gaan. 

Tot deze doeleinden moeten dienen: 

a) Verlaging van de bankrente 
Dat is het oudste bestrijdingsmiddel tegen de crisis. Doch in de periode 

van de algemene crisis van het kapitalisme werkt het niets uit. De mono· 
polistische bedrijVIen, de voornaamste kopers van productiemiddelen, heb· 
ben als regel weinig behoefte aan bankleningen. Integendeel, gewoonlijk 
beschikken zij over ruime liquide middelen. Of zij al dan niet productie· 
middelen zullen kopen, hangt af van de vraag, of het mogelijk is op hoge 
winsten te rekenen als gevolg van de toepassing IVan deze productiemid· 
delen en niet van de vraag, of de voor hun aanschaffing event. nodige 
bankiersleningen tegen een half procent goedkoper te· krijgen zullen zijn. 
Bij de betrekkelijke onbelangrijkheid IVan dergelijke, door de industriële 
concerns benodigde leningen zal een geringe verlaging van de rente, welke 
de banken voor zulke leningen in rekening brengen, op de vraag er naar 
generlei invloed uitoefenen. ') 

Kentekenend is het in dit verband, dat de Amerikaanse zakenkringen in 
de verlaging van de bankrente een middel met een .,psychologisch" karak· 
ter zien. 

b) Belastingverlaging 
De Amerikaanse .,deskundigen'' maken er met veel ophef gewag van, 

dat de .,belastinghervorming", die op 1 Januari 1954 intrad, een middel 
betekent voor het verzachten van de crisis. Dat is niet' juist. Integendeel, 
de hervorming vermindert de betaalkracht van de minder goed gesitueerde 
kringen, dat wil dus zeggen van de Öreedste massa's der bevolking van 
de U.S.A. Omtrent de betekenis van de .,belastiD.ghervorming" voor de 

2) De enige tak van njjverheid, in welke een hoge bankrente een zekere 
rol speelt, is de bouwnijverheid. In een crisisperiode kan een lage rente op 
het leen-kapitaal de woningbouw bespo~lg\m. 
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verschillende bevolkingsgroepen, brengt .. U. S. News and World Report" 
van Januari 1954 (p. 64), een Amerikaans burgerlijk tijdschrift, de volgen
de gegevens: 

Cijfers voor een gezin van 4 personen (man, vrouw en twee kinderen) 

Jaarinkomen per gezin 
Inkomstenbelasting en bijdragen in 
de sociale verzekering (in dollars) 

1953 1954 Verschil 
"'200""'0'd;-col"la::-::r----....:_------3,0 40 + 10 
2500 dollar 38 50 + 12 
3000 dollar 112 120 + 8 
3568 dollar 234 234 

Ergo, de arbeiders, kantoorbedienden, etc., wier jaarlijks inkomen zelfs 
volgens de officiële gegevens beneden het bestaansminimum ligt en wier 
proletarische positie de voornaamste oorzaak is van de moeilijkheden bij 
de afzet van verbruiksgoederen en uiteindelijk dus ook van productiemid~ 
delen, profiteren hoegenaamd niet van de .,belasting~hervorming"; inte~ 
gendeel, zij verliezen er nog bij. 

De kapitalisten daarentegen profiteren er sterk van. Een directeur met 
een salaris van 250.000 dollár per jaar zal in 1954 6000 dollar minder aan 
belasting behoeven te betalen dan in 1953. Een grote onderneming, schrijft 
het tijdschrift, die in 1953 een winst maakte van 1.000.000 dollar, zal 
daarover in 1954 180.000 dollar minder aan belasting hebben op te brengen 
dan in 1953. En een monopolistisch bedrijf, dat in 1953 een winst van 10 
milHoen dollar boekte, zal voor die winst in 1954 met 1.8 milHoen dollar 
minder worden belast dan in het jaar daarvoor. De belasting~hervorming, 
schrijft het tijdschrift, .,betekent een verlaging van de belasting voor alle 
gezinnen met een belangrijk inkomen; zij betekent belastingverhoging voor 
millioenen gezinnen met kleine inkomens, bijna de helft van de gezinnen 
met kinderen daarbij inbegrepen". 3 ) 

Het is duidelijk, dat een dergelijke ,.belastinghervorming" een zich ver~ 
scherpén van de overproductie~crisis hoegenaamd niet kan verhinderen. 

e) Instandhouding van de militaire uitgaven op een hoog niveau 
De .,optimisten" beweren, dat een hoog nÎiveau van de militaire uitgaven 

een hinderpaal betekent tegen het ontstaan van een crisis. 
Dat is niet juist! Natuurlijk drukt de militarisatie van de economie haar 

stempel op de ontwikkeling van de kringloop en op het ontwikkelings~ 
proces van de crisis. Natuurlijk waarborgen de hoge militaire uitgaven 
aan de grote monopolies - de voornaamste leveranciers van wapenmate~ 
riaal - hoge winsten en waarborgt het ook een bepaalde omvang van 
de bedrijvigheid. Voor de grote conc:erns betekenen de militaire opdrach~ 
ten een middel om aan de gevolgen van de crisis te ontkomen. 

Maar de militaire uitgaiVen en de militarisatie van de economie zijn niet 
bij machte om de crisis af te wenden.' De zaak is deze, dat de militaire 
uitgaven van de overheid in hoofdzaak worden gefinancierd uit de belas~ 
tingen, die de bevolking moet opbrengen. Derhalve, hoe hoger deze uit~ 
gaven, des te geringer wordt het vermogen van brede lagen der beyolking 
voor het aanschaffen van goederen voor normaal ve-rbruik. 

ar-;;-u.s. News & World Report", Januari 1954, p. 64. 
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Wanneer dan bovendien nog de militaire uitgaven gefinancierd worden 
door het in werking zetten van de biljettenpers, dus door middel van 
inflatie, dan zal de koopkracht van de arbeiders, •van de kantoorbedienden, 
van de ambtenaren en de gepensionneerden evenredig aan de door de 
inflatie veroorzaakte prijsstijging dalen. Zodoende kunnen de militaire uit· 
gaven als zodanig geen uitweg uit de crisis verzekeren; in het gunstigste 
geval kunnen zij de rol spelen van een injectie, die tijdelijk de bedrijvigheid 
stimuleert. 

d) "Moedige stappen" tegen de crisis 
In zijn boodschap heeft Eisenhower beloofd om, indien nodig, "moedige 

stappen" tegen de crisis te ondernemen. 
Waaruit moeten die .,moedige stappen" bestaan? Uit een verhoging van 

de uitgaven ten behoeve van openbare werken met 50 %! Volgens zijn 
woorden heeft de federale regering en hebben de staten en de gemeenten in 
1953 voor openbare werken (bouw en herstel <Van wegen, van onder· 
komens, scholen e.d.) een bedrag van 11.2 milliard dollar uitgegeven. 
Zelfs indien de uitgaven voor openbare werken inderdaad met 50% 
zouden worden wrhoogd, dus met 5.6 milHard dollar, dan nog zou deze 
som de voor 195'4 veronderstelde achteruitgang in het nationaal inkomen 
ad 30 milHard dollar slechts in onbeduidende mate compenseren. 4 ) 

Overigens heeft de ervaring uit vorige crisissen doen zien dat de lonen 
der arbeiders, die bij deze openbare werken worden ingeschakeld, feitelijk 
maar weinig verschillen van de werkloosheidssteun, zodat daardoor slec~ts 
een zeer onbeduidende stijging van de koopkrachtige vraag wordt ver· 
kregen. In het bestrijden van de crisis kan uitbreiding van de openbare 
werken daarom maar weinig effect sorteren. 

De "anti-crisis" -maatregelen van allerlei soort, die men in de U.S.A. 
op het oog heeft, de toeneming van de bewapeningswedloop daarbij inbe· 
grepen, kunnen op de ontwikkeling van de economie tijdelijk invloed uit· 
oefenen. Op den duur kunnen zij echter niet de werking verlammen van 
de objectieve wetten van het kapitalisme, die de ontwikkeling bepalen van 
de kringloop der kapitalistische productie. 

111. De invloed van de crisisverschijnselen 
op andere kapitalistische landen. 

De overproductie-crisissen hebben reeds ongreveer honderd jaar een 
wereldkarakter aangenomen, daar zij de gehele of een groot deel van de 
kapitalistische wereld omvatten. , 

De crisis begint niet gelijktijdig in alle landen. Voor het uitbreken van 
een crisis moeten zekere voorwaarden aanwezig zijn, voorwaarden, die 
onder bepaalde concrete verhoudingen tot rijping komen. Naar gelang van 
het stadium •van dat rijpingsproces in ieder land afzonderlijk zal het ene 
land .vroeger, het andere later de crisissfeer binnentreden. De interne eco· 
nomische toestand van het gegeven land is daarbij beslissend. De omstan· 
digheid, dat de Ver. St. nièt van de oorlog hebben geleden en dat andere 
belangrijke kapitalistische landen - Engeland, Duitsland, Frankrijk~ 

~Bovendien wordt alleen maar in het budgetjaar 1955/56 voorzien in 
de uitvoering van openbare werken ter bestrijding van de crisis. ("Econo. 
mie Report of the President", p. 54). 
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Italië, Japan -in zeer sterke mate onder de tweede wereldoorlog gebukt 
.zijn gegaan, heeft zekere verschillen te voorschijn geroepen in de wijze, 
waarop de na-oorlogse economische kringloop zich in elk van deze landen 
heeft ontwikkeld. 

Het spreekt vanzelf, dat het uitbreken van een crisis in een enkel land 
of in verschillende landen het rijpingsproces van de crisis in de gehele 
kapitalistische wereld verhaast, hetzij via de buitenlandse handel, via de 
kapitaalmarkt, de beurs, etc. Dit gaat in het bijzonder op, wanneer de 
crisis in de U.S.A. begint, een land welks industriële productie ongeveer 
de helft rvan de productie der kapitalistische wereld uitmaakt. 

Aangezien in vele kapitalistische landen reeds elementen van een over
productie-crisis aanwezig zijn, is het zeer waarschijnlijk, dat de crisis in 
de U.S.A. het begin zal worden van een nieuwe economische wereldcrisis. 
Beschouwen wij thans de invloed van de crisis in de U.S.A. op groepen 
landen met een meer of minder over:eenkomstig economisch karakter. 

a) Agrarische en koloniale landen, 
die afhankelijk zijn van de afzet van ruwe grondstoffen en van voedings
middelen op de wereldmarkt. 
·Deze landen lijden reeds twee jaren onder een scherpe prijsdaling voor 

hun producten, in het bijzonder voor zulke soorten ruwe grondstoffen als 
tin, rubber, wol, katoen en bepaalde levensmiddelen. De prijsdaling 
voor deze producten wordt gei1lustreerd door de onderstaande cijfers (in 
dollars). 5 ) 

Jaarl. gemidd. Najaar Febr.-Maart 
1951 1952 1953 1954 

Nat. rubber (Malakka) 
p. 100 Ibs 52 31 21 18 
Tin (Malakka), per 100 Ibs 130 118 75 78 
Lood (Engeland), p. 100 Ibs 20 17 12 11 
Wol (Australië), p. 100 lbs 135 76 76 
Katoen (Karnak, Egypte) 
p. 100 Ibs 104 70 44 50 
Jute (Pakistan), per ton 345 208 184 205 
Tarwe (Canada), p. bushel 2.18 2.30 1.99 1.90 
Suiker (Cuba), p. 100 Ibs 5.67 4.16 3.14 3.39 

Het behoeft geen betoog dat een dergelijke scherpe prijsdaling de eco
nomie doet wankelen 'Van de landen, in welker export deze goederen een 
beslissende rol spelen (Australië, Malakka, Indonesië, Pakîstan); hun 
Inkomsten uit de export verminderen daardoor sterk, hun vraag naar 
Industriële producten op de kapitalistische wereldmarkt krimpt overeen
komstig in en dit versnelt het rijp worden van de overproductie-crisis ·in 
de industrielanden. · 

Bovendien is er geen enkel motief om te veronderstellen, dat de over
schotten aan grondstoffen en levensmiddelen op de wereldmarkt in de 
loop van enkele jaren zouden kunnen worden geabsorbeerd. Nemen wij 
als voorbeeld tarwe en katoen. De tarwevoorraden in de vier voornaamste 

&) .,International Financial Statistics", Januari 1954, p. 30--34; Mei 
1954, p. 32-35. 
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exportlanden, t.w. de U.S.A., Canada, Argentinië en Australië, waren 
medio 1953 gelijk aan bijna het dubbele van medio 1952. In de herfst van 
195-4 moeten deze voorraden het cijfer van 48 milHoen ton bereiken, het· 
geen het dubbele is van de tarwe·export in de gehele wereld gedurende 
een jaar. Naarmate de crisis zich ontwikkelt, zal echter het wereldverbruik 
verminderen en dientengevolge zullen de prijzen verder dalen. 6 ) 

De katoenoogst der kapitalistische wereld wordt voor 1953 becijferd 
op 30 millioen balen, terwijl er een overschot uit oogst 1952 van ongeveer 
15 millioen balen was. Intussen bedroeg het totale katoenverbruik 26.6 
milHoen balen, de afzet op de socialistische wereldmarkt medegerekend. 
In 1954 zal het katoenverbruik in de kapitalistische wereld waarschijnlijk 
minder zijn dan in 1954 en het vóór het binnenhalen van de nieuwe oogst 
aanwezige overschot zal ongeveer de 20 millioen balen bereiken, dat is 
vrijwel gelijk aan het verbruik voor een geheel jaar! 

Ook in de afzonderlijke Europese landen begint de landbouwcrisis aan 
de dag te treden, niettegenstaande het feit, dat het agrarische productiepell 
per hoofd der bevolking in die landen nog lager is dan vóór de oo~log. 
Zo is er in Frankrijk een grote overproductie van wijn (circa 16 millioen 
hl.) en van suiker; het land moet nodig tarwe uitvoeren. 

b) Invloed van de crisisverschijnselen in de U.S.A. op de 
industrielanden 

De economische politiek der U.S.A. van na de tweede wereldoorlog 
was steeds tegengesteld aan de belangen van de kapitalistische industrie· 
landen van Europa. Enerzijds bemoeilijkt Amerika in sterke mate de 
invoer van goederen uit West· Europa en wel door zijn hoge tarieven, zijn 
gecompliceerde douane·formalitei_ten, door het toepassen van de wet om• 
trent preferentiële aankopen van Amerikaanse goederen, enz. Anderzijds 
organiseren de U.S.A. met behulp van staatscredieten een dumping·export 
van Amerikaanse goederen op de wereldmarkt, waardoor zij de handel 
van hun W est.Europese concurrenten ernstig in het nauw brengen. Het 
van jaar tot jaar steeds weer terugkerende grote actief·saldo op de 
handels· en betalingsbalans van de U.S.A. betekent voor de andere landen 
van de kapitalistische wereld een .,dollar honger". En deze .,dollarhonger" 
geeft systematisch voedsel aan de inflatie in die landen. In 1949 nood
zaakte hij het merendeel dier landen tot devaluatie van hun valuta's over 
te gaan. 7 ) 

&) Naar men weet heeft Engeland, de grootste tarwe-importeur, ge. 
• weigerd om verder deel te nemen aan de internationale tarwe-pool en wel 

met het oog op de hoge, door Amerika vastgestelde prijzen. Begin Juni 
1954 verlaagde Canada de exportprijs voor tarwe tot 172.5 dollarcents 
per bushel tegen 203.5 cents begin September 1953. Men mag verander. 
stellen, dat tegen het najaar van 1954 de exportprijzen zullen worden 
verlaagd tot het minimum, dat in de internationale tarwe-overeenkomst 
is voorzien, t.w. tot 155 dollarcents per bushel. · 

7) Handel van de U.S.A.. met de West-Europese landen in 1951 (in mU· 
lioenen dollars). 

Engeland Frankrijk West-Duitsland Itall8 
Export ---'901 427 519 456-
Import 466 263 229 140 
Actief saldo 435 164 290 316 

("Statistica! Abstract of the U.S.", 1952, p. 859-860). 
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Na het beperken van hun inlport uit de U.S.A. en na hun toetVlucht te 
hebben genomen tot staatssubsidies voor het vergemakkelijken van hun 
export naar de Ver. Staten, bereikten de Europese landen in 1953 een 
zeker - overigens zeer labiel - evenwicht in hun economische betrek· 
kingen met de U.S.A. De "dollarhonger" verminderde en de dollarkoers 
zowel als de Europese valuta's benaderden de pariteitsstand. 

Echter, de overproductie-crisis in de U.S.A. zal dit labiele evenwicht, 
dat hoofdzakelijk verkregen werd ten koste van de arbeidersklasse, teniet 
doen. s) De zaak is namelijk deze, dat de export uit West-Europa naar 
de Ver. Staten voornamelijk uit goederen bestaat, die slechts onder een 
gunstige conjunctuur tot de Amerikaanse markt kunnen doordringen, b.v. 
weelde-artikelen, wijn e.d. uit Frankrijk. Een deel van de uit West-Europa 
geëxporteerde goederen (tractoren uit Engeland) rvonden in de laatste 
jaren afzet in de U.S.A. slechts dank zij het feit dat de Amerikaanse fabrie• 
ken, die vol zaten met oorlogsorders, dergelijke producten niet konden 
leveren binnen de korte termijn die door de afnemers werd verlangd. 

Het is begrijpelijk dat reeds de eerste berichten omtrent een achteruitgang 
in de economische positie van de U.S.A. in West-Europa onrust veroor
zaakten, in het bijzonder in Engeland. 

,.Te oordelen naar de in 1949 opgedane ervaring kan een vermindering 
van 5 % in de Anlerikaanse productie een achteruitgang van 25 % in de 
dollarontvangsten van het sterlingblok veroorzaken" 0 ) en daardoor kun· 
nen alle successen, die Engeland in de laatste twee jaren behaald heeft bij 
het te boven komen van het dollartekort, teniet· worden gedaan. 

Deze beduchtheid is gebleken volkomen gegrond te zijn. De Britse 
export naar de U.S.A. en Canada, welk laatste land in economisch op
zicht nauw met de Ver. Staten !Verbonden is, vermindert reeds aanzienlijk. 

Export van Groot-Brittannië naar de U.S.A. en Canada 
(Maandgemiddelden in mililoenen pond sterling) lo) 

1953 1954 
Tweede kwartaal Vierde kwartaal Eerste kwartaal 

29.6 24.9 22.4 . 

Het is duidelijk, dat bij een dergelijk tempo in de vermindering van de 
Britse export naar Noord-Amerika de ,.dollarhonger" zich opnieuw zal 
verscherpen. 

a) Het Engelse burgerlijke tijdschrift ,.Londen and Cambridge Economie 
Service" heeft een berekening gemaakt van het gemiddelde levensmid. 
delen-verbruik in Engeland per hoofd der bevolking gedurende 1952, waar
bij het voor-oorlogs verbruik op 100 werd gesteld. Dit gaf het volgende, 
eigenaardige beeld: 
Aardappelen Suiker Rundvlees Varkensvlees Roomboter Margarine 

131 90 59 73 44 222 
Commentaar is hierbij overbodig. Dat het verbruik der bezittende klasse 

nauwelijks veranderde, spreekt wel vanzelf. Daaruit volgt, dat het verbruik 
der arbeidersklasse nog sterker daalde dan uit de aangehaalde cijfers zou 
blijken. 

e) ,.Financial Times", 4 Januari 1954. 
lo) "The Econ~mist", 19 Juni 1954. 
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. De economische crisis in de U.S.A. weerspiegelt zich reeds niet alleen 
in de handel. maar ook in de afzonderlijke productietakken van de West· 
Europese landen. De productie der zware industrie in W·est-Europa (En
geland uitgezonderd) was in 1953 lager dan in 1952. De steenkoolproduc
tie van het West-Europese vasteland daalde in 1953 met 2 millioen ton 
en het verbruik met 11 millioen ton. De tijd, dat West-Europa genood
zaakt was om grote hoeveelheden Amerikaanse steenkool tegen dure 
prijzen aan te kopen, is voorbij. 11 ) In Mei 1954 deelde "Die Welt" mee 
dat de steenkoolvoorraden in het Roergel»ed, voor welke geen afzet kon 
worden gevonden, tot 5.5 milHoen waren opgelopen. De productie der 
West-Europese ijzerindustrie is - met uitzondering van Engeland -
eveneens teruggelopen. 

1952 
1953 

Productie der staalgieterijen (in millioenen ton) 12) 

West
Duitsland 

15.81 
15.40 

België en Frankrijk en het 
Luxemburg Baargebied 
~-0-- --13.69--

7.00 12.70 

Italiä 
3.53 
3.50 

De cijfers der kalenderjaren geven echter geen rvolierlig beeld van de 
dynamiek der ontwikkeling. Zoals de kwartaalcijfers voor West-Duitsland 
doen zien, toont het tempo der productievermindering, over een geheel 
jaar genomen, de neiging zich te versnellen. Zo daalde de productie der 
ijzergieterijen van genoemd land van 3.8 milHoen ton in het eerste kwartaal 
van 1953 tot 2.73 milHoen ton in het eerste kwartaal van 1954, een daling 
met 19.2 procent. In dezelfde periode verminderde de hoeveelheid gegoten 
staal van 4.29 tot 3.87 milHoen ton of met 9.7 procent. De machine- en 
chemische industrieën van West-Duitsland zijn slechts voor 85% bezet, 
de metaalindustrie voor 70 % en de textiel- en schoenindustrieën zelfs 
slechts voor 60 à 70 o;0• 

Van de 54 hoogovens in België waren er aan het eind van 1953 maar 
'-42 in bedrijf. De scherpe daling in de ontvangen opdrachten spreken een 
nog duidelijker taal. De Belgische metaalindustrie b.v. had medio 1953 
helemaal geen onuitgevoerde orders meer. In de loop van 1953 daalden in 
West-Duitsland de onuitgevoerde orders op gewalst metaal van 5.5 mU
lioen ton tot 2.2 milHoen ton. 

Als gervolg van overproductie dalen de prijzen voor staal, staalschroot, 
ijz.ererts en cokes. De deelnemers aan de Europese Kolen- en Staalgemeen
schap verkopen hun waren clandestien voor 8 à 10 % beneden de officiële 
prijzen. 

De concurrentie op de wereldmarkt spitst zich hoe langer hoe meer toe. 
Zo werden b.v. de Engelse exportprijzen voor verschillende soorten ge· 
walst staal in September 1953 met 10% verlaagd. Dit noodzaakte de 
Europese Kolen-. en Staalgemeenschap haar officiële prijzen eveneens te 
verlagen. Echter, in Februari 1954 gingen de Engelse industriëlen opnieuw 
tot prijsverlaging over en wel met 10 à 20 Oj0 • De Europese Kolen- en 
Staalgemeenschap - dit troetelkind van het Amerikaanse imperialisme 

u) Van 1952 op 1953 iS de steen.}l:ool-import uit de U.S.A. met bijna. 
een derde verminderd. · 

12) .,Monthly Bulletin of Statistica", Mei 1954. 
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- bevindt zich kennelijk in gevaar, zoals ieder internationaal kartel in een 
periode van crisis. 

Een scherpe crisis maken de zeesche.epvaart en de scheepsbouwindustrie 
door. 

Engelse vrachten-index 

Algemeen indexcijfer 
Tankers 
Schepen bevracht voor een 
bepaalde termijn 

(1950 = 100) 13) 

1948 1951 1952 1953 
194- 235 l49- -116-
208 281 212 84 

215 327 179 106 

De crisis in de zeescheepvaart veroorzaakte een crisis . in de scheeps~ 
bouw. Deze laatste werkt hoofdzakelijk op oude orders; het aantal nieuwe 
is niet groot. Vele bestellingen :voor nieuwbouw worden geannuleerd. De 
Engelse pers heeft daarover in de loop van 1953 niet zelden geschreven. 
In het scheepsbouwcentrum aan de Clyde werden in de eerste helft van 
1953 twee derden van de nieuwe orders geannuleerd. Een aanzienlijke ver
mindering in de opdrachten voor nieuwbouw vond er in Duitsland plaats 
(van 2.1. millioen bruto registerton begin 1953 tot 1.3 millioen in het begin 
van 1954}. 

In dit artikel kunnen wij ons niet bezig houden met de economische 
positie in de afzonderlijke kapitalistische landen. In sommige dier landen, 
b.v. in Engeland, was de industriële productie in 1953 hoger dan in 1952. 
In andere, zoals b.v. in Frankrijk, was zij lager. Maar in de economie van 
al die landen zijn zwakke plekken waar te nemen, overal zijn er tekenen 
van een tot rijpheid komende orverproductie~crisis en overal verscherpt 
zich de strijd om de exportmarkten, waar Engeland hoe langer hoe meer 
door Duitsland en Japan verdrongen wordt. 14 ) Buiten de grenzen van 
Noord-Amerika zijn er maar weinig economen en kapitalisten, die er aan 
twijfelen dat een verdere verscherping van de crisis in de U.S.A. ook in 
andere kapitalistische landen een overproductie~crisis zal ontketenen. 

De politiek der U.S.A. heeft veel schade aan de West~ Europese lan
den berokkend, door namelijk hinderpalen in de weg te leggen aan het 
normale handels\nerkeer tussen deze landen enerzijds en aan hun handels~ 
verkeer mèt de U.S.S.R. en de volksdemocratische landen anderzijds. De 
"dollarhortger", deze gesel van de landen van West~ Europa, had men ge
heel te boven kunnen komen, indien het normale handelsverkeer tussen 
West~ en Oost-Europa, zoals dat !VÓÓr de oorlog bestond, was hersteld. 
De volgende officiële gegevens bewijzen dit 15 ) : 

1a) "International Fin.ancial Statistica", Mei 1954, p. 35. 
14) Ziehier b.v. gegevens aangaande de strijd om de markten in Zuid

Amerika: 
Export naar Zuidl-Amerika (in millioenen dollars) 

Engeland Duitsland U.S.A. 
1938 176 ____ 206--491-
1952 424 404 3337 
1953 (Jan.-Sept.) 217 285 2121 

West-Duitsland heeft Engeland opnieuw ingehaald en de export van de 
. Ver. Staten, die in 1938 ca. driemaal zo groot was als de Engelse export, 
Is thans tienmaal zo groot. 

15) "Economie Survey of Europe since the War", Genève 1953, p. 258. 
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Export van de voornaamste Janden van West-Europa naar de landen 
van Oost-Europa (de U.S.S.R., Bulgarije, Tsjechoslowakije, Honga.. 
rije, Polen en Roemeniê) in millioenen dollars tegen de geldende 

prijzen. 

Engeland 
Duitsland (in 1951 West-Duitsland) 
Frankrijk 

Totaal 

1938 1951 
-108--,.-
339 64 

44 38 

491 146 

De export van de voornaamste West~ Europese landen naar Oost• 
Europa is dus met twee derden verminderd en, zo men rekening houdt 
met de gestegen prijzen, zelfs met nog meer. De handels~ en betaUngs· 
balansen der eerstgenoemde landen zouden aanzienlijk verbeteren, een· 
voudig door de omvang van de export, zoals deze vóór de oorlog was, 
te herstellen. 

De afhankelijkheid dier landen van de U.S.A. heeft deze echter niet 
toegestaan om van de socialistische markt profijt te trekken. Zo heeft b.v. 
de Britse regering in 1952/begin 1953 uit ,.strategische overwegingen" 
geweigerd om exportvergunningen naar de landen van het socialistische 
kamp af te geven voor goederen ter waarde van 40 millioen pond~sterling, 
zijnde het 3~voudige van de waarde der gehele tegenwoordige uitvoer van 
Engeland naar Oost~Europa. Onder de goederen, voor welke uitvoer· 
licenties geweigerd werden, komen voor: geneesmiddelen voor China (2 
milHoen pond), verschillende machines voor de Chinese industrie (10 
milHoen pond), machines voor wegenaanleg in China (7 milHoen pond) 
enz. Naar men weet is de export der West~Europese landen naar de 
socialistische wereldmarkt in de jaren 1952 en 1953 onder druk van de 
U.S.A. verder ingekrompen. 

Het niet benutten van de export~mogelijkheden naar de socialistische 
wereldmarkt vermindert de mogelijkheid tot import daar vandaan, hetgeen 
de kapitalistische landen van West~ Europa noodzaakt, in de dollar~zöne 
die goederen te kopen, welke zij voor de tweede wereldoorlog in Oost· 
Europa kochten en dat is dan ook de voornaamste oorzaak van de 
,.dollar honger". 

Laat ons als bewijs zes van de voornaamste soorten van die goederen 
nemen, welke door de landen van West~ Europa worden ingevoerd. 

Indien de industrielanden van W est~Europa áeze goederen hadden 
gekocht in de landen, die de socialistische wereldmarkt vertegenwoordigen 
en tot een waarde, als vóór de oorlog, dan zouden zij jaarlijks 600 
milHoen dollar hebben kunnen besparen. Indien zij deze goederen in hun 
geheel van de socialistische wereldmarkt zouden betrekken, dan zouden 
zij van een ,.dollarhonger" voortaan hoegenaamd niets meer afweten. Zij 
zouden in economisch opzicht in aanzienlijke mate onafhankelijk worden 
van de U.S.A. Het spreekt vanzelf dat er, afgezien van de bovengenoemde 
zes goederensoorten, nog talrijke andere zijn, die de West~ Europese 
landen thans gedwongen zijn in dollars te betalen, hoewel zij ze op de 
socialistische wereldmarkt in de e~gen valuta zouden kunnen aanschaffen, 
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Invoer der voornaamste landen van West-Europa to) 
(in millioenen dollars; jaarlijkse gemiddelden, berekend naar de 

- prijzen van 1948) 
1934--1938 1949--1951 

-Uit d-e--Uit Oost-Europa, Uit de Uit Oost-Europa, 
dollar-zone de USSR en China dollar-zone de USSR en China 

Tarwe 350 190 788 27 
Mais en 
gerst 107 126 192 74 
Ruwe 
tabak 167 24 179 1 
Timmer-
hout 101 217 46 35 
Ruwe 
petroleum 53 3 80 
Petroleum 
producten 124 46 200 

Totaal 902 606 1485 137 

met daartegenover het beding van een overeenkomstige :export van hun 
eigen goederen naar genoemde markt. 

De crisis in de U.S.A., de dreigende, snelle inperking van de export 
daarheen, het toenemen van de ,.dollarhonger" en symptomen van een 
overproductie in West-Europa zelf hebben de zakenkringen van Engeland, 
Frankrijk en van ee reeks andere landen er ten slotte toe genoopt om 
- ondanks de U.S.A. - pogingen te ondernemen tot uitbreiding van de 
handel met de landen van het socialistische kamp. Daarvan getuigt het 
afsluiten van een groot aantal handelsovereenkomsten, de reis, die Engelse 
kapitalisten in 1954 naar Moskou ondernamen en de met hen afgesloten, 
aanzienlijke transacties, de aan een Chinese handelsdelegatie gerichte uit
nodiging om naar Engeland te komen en de in de laatste tijd waarneembare 
uitbreiding van het handelsverkeer tussen het Oosten en het Westen. De 
overproductiecrisis in de U.S.A. dwingt de landen van West-Europa de 
enige weg te gaan, die hen van de economische afhankelijkheid van de 
U.S.A. vermag te redden. 

Intussen zullen, naar mate de economische crisis zich ontwikkelt, de 
betrekkingen tussen de kapitalistische landen wegens de strijd om de 
afzetmarkten steeds meer gespannen worden en zullen de agressieve 
krachten - bovenal die rvan de Ver. Staten - in nog sterkere mate 
trachten om door middel van het ontketenen van een nieuwe oorlog een 
uitweg uit de zich toespitsende tegenstellingen te vinden. Dit plaatst alle 
vredelievende volkeren· voor de allerbelangrijkste taak om de strijd tegen 
de oorlogsdreiging en voor een hechte en duurzame Vfede op nog bredere 
wijze te ontplooien. 

E.VARGA 

1') Samengesteld volgens de gegevens van de .,Economie Survey of 
Europe", Genève 1953, p. 88, 298--299. De landen, van welke hier sprake 
Is, zijn Engeland, Duitsland, Frankrijk, Italiö, Nederland en BelgU! (Frank-
11lk voert echter geen tarwe in). 
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Over doel en taak van de literatuur 
Ter gelegenheid van de 18de sterfdag van Maxim Gorki, 

18 Juni j.l., publiceerden de Prawda en de Literatoernaja 
Gazeta enkele brieven van de grote schrijver over het socialis. 
tisch realisme, waaronder de brief aan Tsjerba.kow. Deze 
documenten vormden tevens een van de grondslagen voor dis
cussies onder de litteratoren bij de voorbereiding van het 
Tweede Congres van Sowjet-schrijvers (dat eind 1954 zou 
plaatsvinden) daar de strijd voor de verdieping van de ar
tistieke scheppingsmetbode van het socialistisch realisme de 
te behandelen problemen op dit congres een eerste plaats in
neemt. (Red. P. en C.) 

Moskou, 19 Februari 1935 
Kameraad Tsjerbakow, *) 

Het lijkt mij dat de toestand en de taken van de kritiek omschreven 
worden in een vorm die te "algemeen", te bekend is bij de letterkundigen 
en critici en die er daarom moeilijk in slaagt een levendige, actuele be
langstelling op te wekken, een vruchtbare discussie uit te lokken over het 
vraagstuk van het socialistisch realisme als methode en techniek van de 
literaire schepping, en over de esthetica en de ethica van de Sowjet-kunst. 

Men heeft :veel geschreven en men schrijft veel over het socialistisch 
realisme, maar er bestaat geen unieke en heldere opvatting, hetgeen het 
droevige ~eit verklaart, dat de kritiek niet van zijn bestaan blijk heeft 
gegeven op het Congres van de schrijvers.**) En wij hebben een "waar· 
heid om mee te werken" nodig, die een stevige grondslag heeft en die 
ruim genoeg is om de betekenis van alle processen die zich op het toneel 
van ons land afspelen en van alle handelingen die zich verzetten tegen 
het werk, dat de dictatuur van het proletariaat ondernomen heeft, te 
omvatten. Het sveekt natuurlijk vanzelf dat er binnen de perken van 
deze "waarheid om mee te werken" onvermijdelijke en aanvaardbare 

, verschillen zijn, vandaar de noodzaak om bizonder nauwkeurig en omlijnd 
de grenzen van het noodzakelijke en het aanvaardbare te definiëren. Als 
uitgangspunt voor het socialistisch realisme moeten wij, geloof ik, de be~ 
kende uitspraak van Engels nemen: het leven is een beweging, een voort• 
durende en ononderbroken verandering. In de natuur vindt een mechani
sche uitoefening plaats van de natuurkundige en chemische krachten; in de 
menselijke maatschappij zijn er wrij•vingen, botsingen van klassenl}rachten 
en werkzaamheden, die gericht zijn op het voortbrengen en de uitbreiding 
van de materiële cultuur, de burgerlijke cultuur, ten bate van een klasse. 

*) Alexander Tsjerba.kow (1901-1945), een van de leiders van de 
Communistische Partij van de Sowjet-Unie en van de regering der USSR, 
werd op het 1ste Congres van Sowjet-schrijvers gekozen tot secretaris 
van de Vereniging van Sowjet-schrijvers, waarvan Gorki voorzitter was: 
In 1935 had Tsjerba.kow de leiding van de Afdeling Cultuur en Propa· 
ganda van het Leninisme bij het Centrale Comité van de C.P. der U.S.S.R. 

De door Gorki besproken documenten waren voor jidvies aan hem ge
adresseerd. Het waren ontwerpstellingen en verslagen voor de 2de zitting 
van het Bestuur der Vereniging van Sowjet-schrijvers (die gehouden werd 
van 2 tot 7 Maart 1935). Het verslag van Afinogenow betrof de toneel
kritiek, dat van M. Sjaginian heette "Wat de schrijver van de kritiek 
verwacht." 

**) Het 1ste Congres van Sowjet-schrijvers in 1934. 

650 



· De historische feitèn stellen vast dat het intellect in de burgerlijke maat
schappij de rol heeft gespeeld van een .,katalysator" die met meer of 
minder succes getracht heeft te verbinden, te verenigen, dat wil zeggen te 
verzoenen, en op maatschappelijk gebied betekent verzoening de onder
werping van een kracht aan de kracht. Men moet de individualisten laten 
zien dat het intellect zich in de kapitalistische omstandigheden in geen 
enkel opzicht bekommert om de snelheid van zijn groei en dat het slechts 
een stabid evenwicht nastreeft. 

Het realisme van de burgerlijke literatuur is critisch, maar slechts voor 
zover de kritiek onmisbaar is voor de .,strategie" van de klasse, voor het 
belichten van de fouten van de bourgeoisie in haar strijd 'voor de stabiliteit 
van haar macht. Het socialistisch realisme is gericht op de strijd tegen de 
restanten van de .,oude wereld", tegen zijn corrumperende rol; het moet 
deze invloeden uitroeien. Maar zijn voornaamste taak is het doen ont
waken van een socialistische, revolutionnaire opvatting van, en inzicht in. 
de wereld. 

Het lijkt mij dat ideeën van dit soort onder de letterkundigen aanleiding 
zouden kunnen geven tot tegenwrerpingen, geprikkeldheden en een nuttige 
discussie teweeg kunnen brengen. Waar de schrijvers bij· ons in de laatste 
plaats aan denken, en waar zij het minst over spreken, is juist het doel en 
qe taken 'Van de literatuur; men moet zijn best doen bij hen een levendiger 
en diepgaander belangstelling te wekken voor datgene waarmee zij zich 
bezig houden. 

In het algemeen is het goed om de schrijvers zo vaak en zo nadrukkelijk 
mogelijk het volgende feit onder ogen te brengen: de vooruitzichten van 
het wetenschappelijk socialisme verwezenlijken zich in steeds grotere om
vang en diepte in de activiteit van de Partij; de organiserende kracht van 
deze vooruitzichten komt voor·t uit hun wetenschappelijk karakter. De 
socialistische wereld bouwt zichzelf op, de burgerlijke wereld stort ineen, 
juist zoals dit voorzien werd door de marxistische gedachte. 

Hieruit kan men volkomen terecht de !Volgende conclusie trekken: de 
gedachte in beelden van de kunstenaar, die steunt op een ruime kennis van 
de we:t~kelijkheid en die aangevuld wordt door een intuïtieve inspanning 
om aan het onderwerp de meest volkomen vorm te geven, om het gegeven 
aan te vullen met het mogelijke en wenselijke, deze gedachte in beelden is 
eveneens in staat om te .,voorzien"; met andere woorden, de kunst van 
het socialistisch realisme heeft het recht om te overdrijven, om te .,'Ver
onderstellen". De intuïtie kan niet beschouwd worden als iets dat aan de 
kennis voorafgaat, als iets .,profetisch"; zij vult de ervaring aan wanneer 
er enkele schakels aan de ervaring ontbreken, die zich vormt in,hypothese 
of.beeld. Het is nodig, de letterkundigen bekend te maken met de revolu
tionnaire hypothesen van de wetenschap, de hypothesen van Speranski, 
die reeds experimenteel bevestigd worden en die werkelijk .,waarheden 
om mee te werken" zijn ... 

Het verslag van Afinogenow lijkt me niet helder wat zijn uitgangsstel
lingen betreft, en het komt me voor dat er te weinig conclusies in te onder
scheiden zijn. Ik geloof niet dat wij het recht hebben om van .,OIVerwin
ningen" te spreken, en nog minder van .,schitterende overwinningen" van 
het socialistisch realisme, zolang het zich niet als methode met de nodige 
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onmisbare helderheid heeft gemanifesteerd. Wanneer men de toneelspelers 
verdedigt tegen de willekeur van de regisseurs, zou het goed zijn te laten 
zien dat deze willekeur eveneens de toneelschrijvers treft in de gevallen, 
en die zijn talrijk, waarin zij met een stuk komen dat nog practisch onbe
werkt is in plaats van een werk, dat tot in de kleinste details is voltooid. 
Afinogenow noteert zeer terecht dat de regisseurs bij ons, op het toneel 
en bij de fihn, vaak meer ontwikkeld zijn dan de toneel- en scenarioschrij
vers. Het is een punt waar men de nadruk op moet leggen. Het verslag 
van Afinogenow zal waarschijnlijk een omvangrijke polemiek in het leven 
roepen, maar een polemiek van details, .,van de keuken". 

Sjaginian verlangt dat de kritiek .,leiding geeft". Dit is niet helemaal 
juist. Men zou een vriendschappelijk werken in gemeenschap moeten ver
langen. In feite leiden de romanciers, de novelle- en toneelschrijvers ook 
de kritiek door haar een typische materie, in de vorm van beelden uitge
werkt, te leveren, waaruit de publicist zijn conclusies kan trekken, een 
materie rvan ideologische aard, die kan dienen om een maatschappelijke 
ethiek en esthetiek op te bouwen. Het is te begrijpen dat men een lite• 
ratuurgeschiedenis verlangt, maar .,afzonderlijke monografieën over elke 
schrijver" zouden niet nuttig zijn en de schrijvers slechts schaden. 

De opmerking van Sjaginian over de noodzaak van critische waarde· 
ringen van de Russische literatuur ter! opzichte van de literaturen der zus
terrepublieken is buitengewoon belangrijk. 

M. GORKI 
("La Nouvelle Critique", Juli-Augustua 19154) 
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Boekbespreking 

EEN GROTE ROMAN VAN EEN AMERIKAANSE 

MARXIST 

V. J. Jerome is de hoofdredacteur van ,.Politica! Affairs", het theore~ 
tisèh maandblad van de C.P.U.S.A. Hij schreef verscheidene theoretische 
werken, o.a. "Culture in a Changing W orld" {De cultuur in een veran~ 
derende wereld), dat hem tot mikpunt maakte van de McCarthianen. 
Evenals zoveel andere moedige democraten werd hij op grond van zijn 
wereldbeschouwing, zijn wetenschappelijke ontleding van de maatschappij 
en zijn inzicht in de weg naar verbetering tot gevangenisstraf veroordeeld. 

Een moedige theoreticus, dus, een man van de wetenschap, die respect 
afdwingt om zijn rechtschapenheid, zijn inzicht, zijn politiek besef. Maar 
dit is niet de hele J er ome. 

In "Culture in a Changing World" schreef hij: "Jammer genoeg bestaat 
er onder sommige marxistische culturele werkers de neiging om de theorie 
te onderschatten, of zelfs te negeren. Anderen bestuderen de theorie als 
een 'politieke taak', maar niet in verband met hun artistiek werk. Zij die 
aan deze verdeling in hokjes doen, gaan zelfs wel eens prat op hun ijverige 
studies in het marxisme. Maar wanneer de marxistische theorie niet aan~ 
wezig is in de activiteit die hun het meest eigen is, n.l. hun culturele creati~ 
IViteit, omdat ze in het andere hokje zit - het hokje van de theorie -
dan is het marxisme in geen van beide aanwezig. De toetssteen voor het 
marxisme van een kunstenaar is of de dialectische wereldbeschouwing in 
zijn scheppend werk to.f leven komt," 

Ook uit een oogpunt van de eenheidsfrontpolitiek, van zijn gerichtheid 
en doelmatigheid, is het noodzakelijk als marxisten creatief werkzaam te 
zijn: "Wij kunnen niet verwachten," schrijft Jerome in bovengenoemd 
werk, "dat wij de culturele werkers tot onze positie zullen overhalen alleen 
door de logica van het marxisme. Wij moeten door ons eigen scheppend 
werk zijn doeltreffendheid en kracht bewijzen." 

Hij heeft zichzelf onderworpen aan deze toetssteen, zijn eigen schep~ 
pend werk bewijst meer dan enig ander boek de kracht, de leNenslust en 
de hoge menselijkheid van de Communistische Partij in Amerika, che 
zulke vruchten afwerpt als ,.Het kind met de lantaarn". *) 

In de Verenigde Staten, waar sadisme en pornografie bloeien, maar 
waar de ,.boekenindustr~e" met al haar sensatie en prikkellectuur voor een 
financiële crisis staat, is het ,.Het kind met de lantaarn" bijna ongelooflijk 
argeloos, zuiver en dichterlijk. De literatuur kent een ander voorbeeld van 
een man die het leven in de moeilijkste en donkerste omstandigheden tot 
goud wist om te smelten: Maxim Gorki. Juist omdat Jerome het leven van 
de "gewone" mensen verheerlijkt, en hierdoor de mens zelf, kan men hem 
met de grootste Russische realist vergelijken. 

In hoeverre Jerome de hoogte van ,.Het kind met de lantaarn", waarin 
de jeugd van ,.het kind" in het tsaristisch Polen beschreven wordt, in de 
volgende delen zal weten te handhaven, als het naar 'Engeland en later 
naar Amerika gaat, moet nog blijken. Ondertussen kregen de Nederlandse 
lezers door tussenkomst van uitgeverij Pegasus en in de uitstekende verta-

•) V. J. Jerome: Het kind met de lantaarn. Uitg. Pegasus 1954, f 5.25. 
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ling van C. J. Kelk een mooi en evenwichtig boek dat hen meeneemt naar 
een wereld waarin de mensen werkelijk mensen zijn omdat zij elke onmen
selijkheid overwinnen. Wie ,.Het kind met de lantaarn" gelezen heeft. 
houdt van het Joodse jongetje Jeremias als van zijn eigen kind. 

S.P. 

"DE GESEL VAN HET HAKENKRUIS" 

Er zal dezer dagen een boek op de Nederlandse boekenmarkt ver· 
schijnen, waaroVIer al heel wat te doen is geweest. De schrijtver werd 
gedwongen een hoge positie in het Engelse overheidsapparaat prijs te 
geven toen hij weigerde te voldoen aan het bevel van de Britse regering 
de uitgave van zijn werk op te schorten. Lord Russell van Liverpool, 
assistent advocaat~generaal van de Britse strijdkrachten tot zijn gedwongen 
ontslagaanvrage, is zeker geen progressief man in de gestandaardiseerde 
betekenis van het woord. Hij verkeerde lange jaren in de hoogste Britse 
legerkringen, was in 1939 - bij het uitbreken rvan de Tweede Wereld· 
oorlog - al spoedig in Frankrijk in de directe omgeving van Lord Gort. 
de commandant van het Britse Expeditieleger, en diende daarna in eeD 
verscheidenheid van rangen in de Engelse strijdkrachten. 

Waarom veroorzaakte zijn werk zoveel ergernis in de Engelse rege· 
ringskringen? 

.,De gesel van het -hakenkruis" - want dat is de naam van het boek -
heeft de fanatieke voorstanders van de herbewapening der Duitse nazi's 
tot hun protesten verleid, omdat de schrijver een gruwelijke opsomming 
geeft van alles was me beestmensen hebben misdreven. Het komt de 
.,ridders van de westelijke hope" weinig van pas dat, juist nu zij de ver· 
bitterdste vijanden van de Europese volken de broederhand gaan drukken. 
een man die zij voor een der hunnen verslijten, in een gedocumenteerd, 
men zou tot op zekere hoogte kunnen zeggen, een in al zijn gruwelijkheid 
droog betoog, tot een vernietigend oordeel over de jaren der nazi· 
barbaarsheid is gekomen. 

* 
Er zijn sedert de oorlog meer en ...- in zeker opzicht - betere boeken 

verschenen over de ,.gesel van het hakenkruis". Dit geldt in het bijzonder 
voor de achtergrond van de nazi~macht. In het boek van Lord Russell 
zijn hoofdstukken gewijd aan de S.A., SS, SD en de Gestapo; aan oor· 
logsmisdaden in volle zee en aan dwangarbeid. Er zijn passag.es gewijd, 
hartverscheurende passages in hun documentaire preciesheid, aan de 
vernietiging van 5 milHoen Joodse mede~burgers in de landen van Europa. 
Er is een hoofdstuk, dat zijn lezer confronteert met de ongelofelijke gru· 
welen der concentratiekampen. Dat alles is er: het zal elke lezer de diep
ste afschuw inboezemen voor datgene, wat men nu weer tot leven wtl 
wekken, de nazi~ W ehrmacht - en die men godbetert als .,de redder van 
de Westelijke be:~chaving" verheerlijkt. 

Ik miste echter, behoudens een enkele zijdelingse aanwijzing, een op
somming van Hitiers geldschieters; zijn opdrachtgevers, zijn industriële ei! 
financiële schutspatroons, die zijn duivelsmacht schiepen en ook in stand 
hielden. 
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In het hoofdstuk over .. slavenarbeid" bijvoorbeeld, wordt door Russell 
de .. nationaal~socialistische leer" de grond van de ellende genoemd " ... die 
geen aandacht voor _de persoonlijke rechten van de individuen" heeft. 

Maar 'VOOr wie waren de dwangarbeiders bestemd, waarvan in dit 
hoofdstuk spralOe is? Natuurlijk voor de Duitse oorlogs~industriëlen, die 
thans in de kringen waaruit Lord Russell is voortgekomen, worden be~ 
schouwd als .. progressieve" mensen, die voor samengaan met het westen 
zijn, maar helaas onder meer gedwarsboomd worden in hun aanbiddelijke 
pogingen ~ulks tot stand te brengen door brede lagen van het Duitse 
volk, dat·- naar de woorden van de Groene Amsterdammer - "geen 
gevoel heeft voor historische momenten". 

Neen, het boek graaft de wortels van de nazi~pestilentie niet uit, om 
welke reden dàn ook. 

Daarom is het gevaar niet denkbeeldig, dat er toch, na lezing van 
Russells boek, een min of meer verkeerde conclusie zou worden getrok~ 
ken. Want de gifgas~ en staalmakers uit West~ Duitsland hebben wel hun 
Hitier verloren, maar niet hun hoop op nieuwe avonturen, op nieuwe 
oorlogen, nieuwe overwinningen op de kapitalistische concurrentie waar
onder de Nederlandse, nieuwe afgoderij met de een of andere fascistische 
Moloch teneinde het volk .te misleiden en tot nieuwe gruweldaden op te 
zwepen. Wie Russells boek heeft gelezen, zal zeker walgen van de nazi
macht: het is echter nodig dat hij tegelijkertijd tot de krachtigste afweer 
zijn toevlucht neemt ten aanzien van de pogingen om hem het Adenauer
regime als .,democratisch" voor te stellen, de Londense- en Parijse over~ 
eenkomsten als heilzame wondbalsem en de nieuwe Duitse W ehrmacht 
.als een gehelmde editie van de pure onschuld. 

De bazen van Hitler, zij léven. Zij zijn vrij, ze zijn weer directeur, 
commissaris, handelsraad en nog veel meer. Herr Doktor zus of zo, die 
met veel vreugde zijn winsten uit de Zyklongasproductie op zijn bank
rekening schreef, Herr Generaldirektor, die met zoveel doorzettings
vermogen altijd weer nieuwe duizenden dwangarbeiders van de SS kreeg 
voor zijn .,kriegswichtig" bedrijf, al die Pruisen, die jonkers, die generaals 
in civiel of veldgrijs, zij leven, helaas, zij complotteren weer, zitten 
om één tafel met hun westelijke collega's en hopen dat de geschiedenis 
hun - zo vroeg mogelijk - een nieuwe Schicklgruber zal opleveren. 
Want voor de winsten was dat toch wel je ware, zie je! 

* 
Dit gebrek in Russells boek moge steken, het vonnis over het boven 

water drijvende deel van de ijsberg der nazi-macht is inderdaad ver
nietigend. 

Ik zou hier willen wijzen op een kant van het boek, die mij IVoor 
lezers in ons land van groot belang lijkt. Tussen haakjes, dat lezersaantal 
zal zeer groot zijn. In één boekhandel in Amsterdam hebben bijvoorbeeld 
al 500 personen ingetekend op Russells werk, nog voordat het is ver
schenen. 

D!e kant dan lijkt mij te zijn, dat in het boek vooral ook vele facetten 
van het lijden aan bewoners van West-Europa aangedaan, zijn te vinden. 
Het boek is zeker niet eenzijdig in dit opzicht. In de smeltkroes van 
de Hitler-onderdrukking is het lijden van de Europese volken immers 
vervloeid tot een vreselijk geheel, waarin de vernietiging van het ghetto 
van Warschau en de moord op de Engelse krijgsgevangenen bij Duin
kerken alleen in de graad van verschrikking verschilden. 
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Russell heeft zich echter bijzonder veel moeite gegeven om feiten te 
verzamelen over de wandaden der nazi's bedreven aan Engelsen, Noren. 
Fransen, Belgen, Nederlanders, naast die aan de Sowjet-mensen, Polen, 
Tsjechen en andere volken begaan, 

De schrijver heeft in elk hoofdstuk van zijn boek een overzicht gegeven 
van het internationale recht, betrekking hebbend op de betreffende oor• 
logsmisdaden. Hij bewijst, dat de nazi's gebonden waren aan dat recht en 
hij somt dan, werkelijk als een openbaar aanklager, stuk voor stuk de 
feiten op die een millioenenvoudige overtreding van deze internationale 
rechtsnormen betekenen. Dat wordt hier eigenlijk zo nuchter neergeschre· 
ven: ,.overtreding van de internationale rechtsnormen .. ,". Maar wat een 
hel verschuilt zich achter die woorden. Het hoofdstuk ,.de eindoplossing 
van de Joodse kwestie" besluit Russell met de volgende woorden: .. De 
moord door de Duitsers van meer dan vijf milHoen Joden is de grootste 
misdaad in de wereldgeschiedenis. Dat de gehele Joodse bevolking van 
Europa niet werd vernietigd is alleen te danken aan het feit, dat de nazi's 
de oorlog verloren IVoor zij hun 'eindoplossing van de Joodse kwestie' tot 
een eind konden brengen". Het is niet eens nodig om te I e z e n wat 
daarover door Russell is geschreven, de foto van het wegvoeren van 
Joodse kinderen, vrouwen, mannen, de handen omhoog, door de ,.helden" 
van de westerse beschaving, uit het Warschause ghetto, is welsprekender 
dan menig artikel. 

In een epiloog beschrijft Russell zijn bezoek aan het concentratiekamp 
Dachau, kort na de bevrijding. Hij roept het crematorium in zijn her
innering terug en zegt: 

.,Toen de bezoeker door deze kamers ging en het toneel van zo. 
veel lijden en verdriet onderzocht, scheen de stank van rottende 
lichamen en van brandend vlees tot zijn neusvleug·els te stijgen, en 
toen hij naar buiten, in de frisse lucht kwam en zijn ogen ophief 
naar de hemel om dit vreselijke visioen van kwaad te verdrijven, 
wat zag hij toen? Op het dak van het crematorium, aan een paal 
gespijkerd, een klein nestkastje voor wilde vogels, daar geplaatst 
door de een of andere schizofrene SS-man. Toen en toen alleen 
was het mogelijk te begrijpen waarom de natie, die de wereld Goethe 
en Beethoven, Schiller en Schubert gaf, ze ook Auschwitz en Belsen, 
RavensbrUck en Dachau schonk." 

Dit beeld is van een doordringende ontzetting. Deze stem tegen de SS· 
heerschappij klinkt bijzonder klankrijk. Ze zal niet nalaten bij velen onzer 
landgenoten de mening vaster te doen postvatten, of die mening te doen 
ontstaan, dat de nazi-Webrrnacht nooit meer mag terugkomen. Van welk 
uitgangspunt men ook de weg tegen het nazi-gevaar is opgelopen, nu is 
maar één zaak IVan belang: samen blijven volhouden, steeds meer mensen 
overtuigen, 

Maar niet de een of andere schizofrene SS-man, niet. een zonderlinge 
gespletenheid in het karakter van het Duitse volk, leidde tot Hitler, tot 
Auschwitz. De weg naar Auschwitz begint aan de Roer, bij Krupp, bij 
de I. G. Farbenindustrie, bij hun Nederlandse aandeelhouders en hun 
Amerikaanse en Engelse bondgenoten ook, om het predes te zeggen! 

Eenheid tegen Romme is geen lege leuze! 

Met dit feit vast voor ogen zal de strijd lichter vallen, concreter worden 
aangepakt, doelmatiger worden gevoerd, sneller tot succes leiden. 

G. GEELHOED 
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Absolute onverenigbaarheid 
van wetenschap en godsdienst 

I 
In de geschiedenis van de mensheid was de godsdienst ge

durende duizenden jaren een van de meest verbreide ideologieën, 
een van de meest verbreide vormen van het maatschappelijk 
bewustzijn. 

Millioenen mensen werden hierdoor beïnvloed; hij speelde 
een reactionaire rol door de ontwikkeling van de cultuur en de 
wetenschap te belemmeren, door de vooruitgang, de vooruit 
gerichte beweging van de maatschappij te remmen. 

In de huidige kapitalistische landen wordt de godsdienst in de 
handen van de heersende klassen het ideologisch werktuig ter 
onderdrukking van de werkers, het werktuig om het stelsel van 
uitbuiting te versterken. 

Men begrijpt de reactionaire aard en rol van de godsdienst 
beter wanneer men hem stelt tegenover een ander ideologisch 
verschijnsel van het leven der maatschappij: de wetenschap. 

* De wetenschap vertegenwoordigt een systeem van velerlei 
kennis omtrent de natuur en de maatschappij, kennis die door de 
praktijk gecontroleerd en door eeuwenlange ervaring van de 
mensheid bevestigd wordt, kennis die de maatschappij heeft ge
holpen zich te ontwikkelen en vooruit te gaan. 

De productiebehoeften liggen ten grondslag aan het verschij
nen en de ontwikkeling van de verschillende wetenschappen. 

Zo ontstond de meetkunde uit de noodzaak om de aarde te 
meten; de mechanica uit de noodzaak om gebouwen op te rich
ten en de zeevaart uit te breiden; de sterrenkunde uit de nood
zaak om de schepen te besturen, enz. 

Daar ze op de basis van de maatschappelijke praktijk ontstaan 
is, speelt de wetenschap een scheppende rol; zij draagt bij tot de 
ontwikkeling van de productiekrachten, tot het verbeteren van 
de maatschappelijke verhoudingen, tot het verhogen van het 
materiële en culturele peil van de mensen. 

Als de mens niet geleerd had de wereld te kennen, zou hij niet 
kunnen bestaan of handelen. Als de mensen niet nauwkeurig de 
eigenschappen van de natuur konden begrijpen, hadden zij niet 
met succes haar krachten kunnen bestrijden, noch deze aan hun 
eigen doelstellingen en belangen kunnen onderwerpen. Als de 
mensen de wetten van de natuur en de maatschappij niet ken
den, hadden zij niet in plaats van een kapitalistische een socialis
tische maatschappij kunnen oprichten en in de Sowjet-Unie een 
begin kunnen maken met de opbouw van het communisme. 

* De concrete wetenschappen bestuderen de verschillende aspec-
ten van het heelal: de geologie b.v. bestudeert de structuur van 
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de bodem; de biologie de levende natuur; de sociologie het maat
schappelijk leven; de politieke economie de productieverhoudin· 
gen, enz. 

De filosofie, die steunt op de conclusies van deze wetenschap· 
pen, geeft een beeld van de wereld in haar geheel. 

De marxistische filosofie vertegenwoordigt een hoogtepunt in 
de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis. 

"De leer van Marx," schreef Lenin, ;,is almachtig omdat zij 
juist is. Zij is volledig en harmonisch, zij geeft de mensen een 
breukvrije wereldbeschouwing, die geen enkel bijgeloof, geen. 
enkele reactionaire stroming, geen enkele bescherming van het 
burgerlijk juk toelaat." 

Het dialectisch materialisme leert dat de wereld materieel, 
eeuwig in de tijd en onbegrensd in de ruimte is, dat zij verandert 
en zich ontwikkelt krachtens haar eigen innerlijke wetten, dat 
in de wereld niets uit het niets ontstaat, dat de verscheidenheid 
van de verschijnselen der natuur en maatschappij niets anders is 
dan de voortdurende ontwikkeling van de materie, haar over· 
gang van één bestaanswijze naar een andere. 

* 
De moderne wetenschap heeft met veel succes de wetten van 

de natuur en de maatschappij bestudeerd. 
Niettemin ontbreekt ons b.v. nog de kennis omtrent talloze 

geheimen in de diepten der zee, in het inwendige der aarde, de 
hogere luchtlagen; wij weten nog maar weinig over de planeten 
van het zonnestelsel, nog afgezien van werelden op grotere af
stand. 

Nog steeds kent de mensheid niet de oorzaak van talrijke ziek
ten, vaak is zij niet in staat de vernietigende uitwerkingen van 
de natuurkrachten te verhinderen; zij kan nog geen lang leven 
garanderen,. enz. 

Wij en de toekomstige generaties hebben nog zeer veel pro
blemen te bestuderen. 

Toch is hetgeen wij nu reeds bezitten, onze moderne weten· 
schappelijke kennis, en in de eerste plaats de marxistische filoso
fie, voldoende om de mensheid een volkomen juiste wereldbe
schouwing, een juist begrip van de wetten van de natuur en de 
maatschappij te geven. ' 

Daarom is deze een machtig wapen in de strijd van de mens 
om de natuur te veranderen en aan zich te onderwerpen, om de 
maatschappelijke verhoudingen te verbeteren. 

* 
De wetenschap is een machtig wapen in de handen van de 

arbeidersklasse. Onze successen op het gebied van de econo
mische en culturele ontwikkeling, van het doen ontstaan van 
een nieuw maatschappelijk en politiek stelsel, werden in de eer
ste plaats behaald omdat de werkers van ons land in hun activi
teit onder leiding van de Communistische Partij steeds gesteund 
hebben en nog steunen op de wetenschap, op de leninistisch· 
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marxistische leer. Er was geen wetenschappelijke leer in de ge
. schiedenis van de maatschappij die zó in elk opzicht bevestigd 
werd als de leninistisch-marxistische leer. 

Nu de Sowjet-mensen hun grootse overgang van het socia
lisme naar het communisme volbrengen, wordt de rol van de 
wetenschap niet alleen nog groter, maar zelfs van onmetelijk 
belang, want het communisme is een maatschappij die gegrond 
is op de wetenschap. Daarom komen het peil van bewustzijn en 
activiteit van de Sowjetmensen, de mate van wetenschappelijke 
kennis een buitengewone draagwijdte toe. 

In 1920, op het 3e Congres van Jonge Communisten, sprak 
W. Lenin reeds over de enorme rol van de wetenschap bij de op
bouw van het communisme. De aanvoerder van de revolutie 
nodigde de jeugd uit om de wetenschappen te bestuderen, die 
de mensheid verzameld had, en zonder welke het onmogelijk zou 
zijn het communisme op te bouwen. 

In overeenstemming met de richtlijnen van Lenin heeft de 
communistische partij al het mogelijke gedaan om de wetenschap 
in ons land toegankelijk te maken voor iedereen. Een culturele 
revolutie voltrok zich in de U.S.S.R., het analfabetisme werd 
opgeheven, een reusachtig netwerk van scholen, instellingen van 
hoger onderwijs en technische instituten ontstond in het gehele 
land, de leerplicht werd ingesteld. Als gevolg daarvan is het cul
turele peil van de Sowjet-mensen in korte tijd aanzienlijk ge
stegen. 

Nu wij voor de grootse taak staan om in de volgende twee of 
drie jaar de bloei van onze economie te verzekeren en het levens
peil van de Sowjet-mensen op een hoger plan te brengen, krijgt 
de noodzaak om op brede schaal onder de massa's wetenschappe
lijke kennis te verbreiden een bizonder grote betekenis. 

II 
De godsdienst is veel ouder dan de wetenschap. 
De wetenschap ontstond in het stadium van de maatschappe

lijke ontwikkeling waarin de mensen in de loop van hun prac
tische activiteit een aantal gewoonten, waarnemingen, ervaring 
en kennis hadden opgedaan, die voldoende waren om als basis te 
dienen voor de eerste wetenschappelijke veralgemeningen. 

De godsdienst daarentegen, als poging van de mens om de hem 
omringende verschijnselen te verklaren, ontstond in de tijd die 
ver achter ons ligt, uit de primitiefste opvattingen van de 
mensen. 

De mensen, die nog niet in staat waren het werkelijke karak
ter van de natuur te kennen, stelden fantasie, verbeelding, ver
onderstellingen in de plaats van kennis. Zij bevolkten de natuur 
in hun verbeelding met verschillende geesten en levende wezens, 
die de verschijnselen van de natuur vermenselijkten, d.w.z. er de 
verlangens en de wil van de mens aan toekenden. Kortom, de 
mensen schiepen een wereld naar hun eigen beeld. 
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Wat is de oorsprong van deze verkeerde of verdraaide fantas· 
tische opvattingen? 

Velen menen dat de onwetendheid van de mensen de oorzaak· 
was. 

Maar dat is niet waar. 
- Men moet de oorsprong van deze verschijnselen niet in het 
bewustzijn van de mens zoeken, maar in de omstandigheden van 
zijn materiële !even. 

Bovendien is deze verklaring in strijd met algemeen bekende 
feiten. 

In de burgerlijke maatschappij zijn b.v. een groot aantal men· 
sen, die men niet onwetend kan noemen, en toch zijn velen daar· 
van gelovig. · 

Zoals Lenin zei, lag de oorzaak van het ontstaan van de gods· 
dienst in het feit dat de primitieve mens, door het zeer lage eco
nomische ontwikkelingspeil van de toenmalige maatschappij, ge· 
bukt ging onder de machtige natuurkrachten en zich machteloos 
voelde in de strijd daartegen. 

Het bewustzijn van de mens heeft op ideologisch gebied dit juk 
van de natuur, deze machteloosheid in de strijd tegen de natuur· 
krachten weerspiegeld en weerkaatst, in de vorm van de gods· 
dienst, in de vorm van verschillende fantastische wezens: goden, 
duivels, geesten enz., waarvan men meende dat zij veel sterker 
en machtiger waren dan de mens zelf. 

Zolang het juk van de natuur op de schouders van de mens 
drukt in latere perioden- de slaventijd, de tijd van het feoda· 
lisme en zelfs van het kapitalisme - en, wat meer zegt, zolang 
de mensheid gedurende duizenden jaren het juk droeg van de 
maatschappelijke klasseverhoudingen, bestonden er en bestaan 
er nog in elke maatschappij (vóór de socialistische maatschappij) 
diepe oorzaken die de religieuze opvattingen in het bewustzijn 
van de mens voortbrengen en voeden. 

"De machteloosheid van de uitgebuite klassen in hun strijd 
tegen de uitbuiters,'' schreef Lenin, "brengt even onvermijdeiijk 
het geloof in een beter leven in het hiernamaals voort, als de 
machteloosheid van de wilde in de strijd tegen de natuur het ge· 
loof in goden, duivels, wonderen enz. enz., voortbrengt." 

* 
Men zegt wel eens dat de godsdienst een heilzame rol heeft 

gespeeld in de geschiedenis van de mensheid, omdat hij op een 
gegeven ogenblik en in bepaalde omstandigheden de som scheen 
te zijn van de waarnemingen en de ervaring, en dat hij daardoor 
het ontstaan van de wetenschap bevorderde. 

Dit is niet waar. 
Als de mensen in de oudheid en in de middeleeuwen hun ken· 

nis en hun waarnemingen opdeden onder het vaandel van de 
godsdienst, dan gebeurde dat omdat het in die tijd niet anders 
kon, aangezien de godsdienst toen de fundamentele ideologie 
was; ook in die tijd was de godsdienst een opvatting van de ge
fantaseerde wereld, d.w.z. anti-wetenschappelijk en reactionair. 
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· De wetenschap en de godsdienst zijn op elk gebied elkaars 
tegengestelde. 

Terwijl de wetenschap gegrond is op waarnemingen, op de 
ervaring, de praktijk, terwijl elke wetenschappelijke theorie 
onderzocht en beproefd wordt, is er bij de godsdienst niets wat 
daarop lijkt. 

Elke godsdienst berust op een blind geloof, een fanatiek ver
trouwen in de juistheid van de onbewezen uitspraken in de "hei
lige boeken" of van de priesters der religieuze erediensten. En 
toch springt de dwaasheid van talloze dogma's en opvattingen op 
religieus gebied in het oog. · 

* 
Het onderwerp van de wetenschappelijke kennis is de objec

tieve werkelijkheid, de natuur, de maatschappij, de causaliteit 
van verschijnselen, de wetten die de ontwikkeling van de natuur 
en de maatschappij beheersen. 

Daarentegen handelt de godsdienst over de bovennatuurlijke 
wereld, d.w.z. een wereld die in werkelijkheid niet bestaat, een 
onwerkelijke, gefantaseerde wereld. 

De wetenschap gaat er van uit dat de wereld en haar wetten 
gekend kunnen worden, dat onze kennis van de natuur, die door 
de ervaring gecontroleerd wordt, werkelijke kennis is, die ons in 
staat stelt de wereld te veranderen. 

Daarentegen ontkent de godsdienst de mogelijkheid voor de 
mens om de wereld te kennen; hij gaat er van uit dat de wereld 
door God geschapen is en dat de wegen Gods ondoorgrondelijk 

, zijn. 
Uit dit alles volgt juist de verschillende rol die de wetenschap 

en de godsdienst spelen in de geschiedenis der menselijke maat-
schappij. · 

Terwijl de wetenschap de mensen het juiste inzicht in de om
ringende werkelijkheid geeft en daardoor de mens verheft, hem 
sterk en machtig maakt, hem in staat stelt de natuur en de maat
schappij te veranderen, vervalst de godsdienst het wereldbeeld 
en brengt daardoor de mensen op een dwaalspoor, wiegt hun rede 
in slaap, maakt de mens tot een beklagenswaardige slaaf van de 
natuur en van de maatschappelijke verhoudingen. 

Vanuit het standpunt van de godsdienst moet de mens slechts 
vertrouwen in God stellen en op wonderen hopen ... 

In zijn bekende uitspraak heeft Marx op bewonderenswaar
dige wijze de maatschappelijke rol van de godsdienst in de ge
schiedenis van de mensheid uitgedrukt: "De godsdienst is de 
opium van het volk." 

Het volk is de fundamentele en doorslaggevende kracht in de 
maatschappij, de maker van de geschiedenis. 

Als opium vergiftigt de godsdienst het maatschappelijk be
wustzijn van het volk, wiegt het in slaap, brengt de mensen van 
de rechte weg op een dwaalweg. 

De godsdienst belooft de werkers welzijn en geluk in een 
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"andere wereld", na de dood, daardoor wekt hij hen op om ge
duldig alle rampen en leed van de kapitalistische maatschappij 
te dragen. 

* 
Gedurende de gehele menselijke geschiedenis hebben de gods

dienst en de wetenschap een hevige en onverzoenlijke strijd 
gevoerd ... 

Heel lang leek het alsof de godsdienst in deze strijd de over~ 
hand behield. 

De godsdienst was zeer verbreid, hij werd door de heersende 
klassen verdedigd, de godsdienstige organisaties bezaten grote 
rijkdommen en beschikten over aanzienlijke macht. 

De godsdienst onderdrukte en vervolgde de wetenschap mee
dogenloos. 

Talrijke vooraanstaande geleerden: lieten het leven in de han
den van de beulen van de Kerk, van de inquisiteurs, van de gods-
dienstige fanatici. . 

En toch, hand in hand met de evolutie der maatschappij, met 
de groei van de productiekrachten, ontwikkelde de wetenschap 
zich verder. · 

De wetenschap breidde onze kennis van de natuur en de maat
schappij uit en bracht daardoor de godsdienst steeds nieuwe sla
gen toe, zij bracht de voosheid van zijn dogma's en al zijn theo
rieën aan het licht en zij veroverde tenslotte stevige posities in 
de maatschappij. 

III 

Wij zetten hierboven uiteen wat de wetenschap was, de manier 
waarop de godsdienstige geloofsovertuigingen zijn ontstaan en· 
waaruit de tegenstelling tussen de wetenschap en de godsdienst 
bestaat. 

Laten wij nu de huidige stand van de wetenschap en de gods
dienst onderzoeken. 

In de kapitalistische maatschappij trachten de heersende klas
sen, die hun eind voelen naderen en de reusachtige successen 
zien die de werkers in de revolutionaire strijd behalen, met alle 
middelen de godsdienst te handhaven, te steunen en te verster
ken, en door het bewustzijn van de werkers te vergiftigen hen 
ervan te overtuigen dat zij de strijd tegen de kapitalistische in
stellingen moeten opgeven. 

De imperialisten geven enorme bedragen uit voor het onder
houd van de godsdienstige organisaties, de godsdienstige scholen, 
de clericale partijen en alles wat kan bijdragen tot het propa
geren van de godsdienstige ideologie onder de grote massa's van 
de bevolking. 

In de burgerlijke maatschappij van onze tijd floreren allerlei 
bUitensporige vormen van bijgeloof: waarzeggerij, spiritisme, 
occultisme, kwakzalverij. 
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Maar de wetenschap heeft het in de kapitalistische landen niet 
gemakkelijk. 

De bourgeoisie schrikt er voor terug het volk werkelijke ken
nis bij te brengen, daar deze door haar wezen zelf revolutionair 
en gevaarlijk voor de heersende klassen is. 

In de kapitalistische landen van deze tijd vervolgt men de 
materialistische wetenschap, rangeert men de vooruitstrevende 
geleerden op een zijspoor, remt men de merkwaardige ontdek
kingen van het menselijk genie, b.v. op het gebied van het ge
bruik van atoomenergie voor vredesdoeleinden ... 

In onze Sowjet-maatschappij is de situatie vàn de wetenschap 
heel anders. 

De communistische partij en de Sowjet-macht verdedigen de 
wetenschap en doen alles wat zij kunnen om haar verder te ont
wikkelen. 

Hiertoe verkeren de Sowjet-geleerden in de vereiste omstan
digheden. De poorten van alle wetenschappelijke scholen en in
stellingen staan wijd open voor het volk en voor de jeugd. Onder 
de arbeiders en de kalehosleden vindt men millioenen mensen 
die hoger onderwijs gevolgd hebben, vernieuwers, ontdekkers, 
die hand- en hoofdarbeid doen samengaan. 

In ons land worden wetenschappelijke ontdekkingen en ver
worvenheden zoveel mogelijk aangemoedigd en in de productie 
gepopulariseerd. 

(Komsomolskaja Prawda) 

- P. en C. Varia-
* Vitalis Dalchau, een bendelid 
van de Gehlen-organisatie, die in 
November door het Hooggerechts
hof van de DDR veroordeeld werd, 
begon zijn loopbaan van agent met 
een "proefstuk" dat hem door Zlijn 
baas was opgelegd. 

Voor de rechtbank verklaarde hij: 
"Ik moest mijn goede wil tonen en 
de ·bewijzen van mijn westerse de
mocratische instelling overleggen." 
Op de vraag van de voorzitter, wat 
voor bewijzen dit waren, antwoord_ 
de hij: "In de eerste plaats infor
maties over herstelleveringen, over 
de export, de persoonlijke samen
stelling van het bedrijf, nieuwe con
structies - ik moest mij in het al
gemeen bezig houden met de hele 
productie van het bedrijf en berich
ten over ons centraal constructie
bureau leveren." 

Ook "ideologisch" wilde de spion 
Dalchau zich bekwamen om nog 
meer en betere bewijzen van de 
westerse democratie te kunnen Ie-

veren: "Ik las uitvoerig de wes. 
terse pers," zei hij, "en bezocht 
steeds bioscopen in West-Berlijn.'• 

* De atoomdood, die door de Ame
rikaanse waterstofbomontploffingen 
in de Stille Oceaan werd veroor
zaakt, wordt ook door de eieren en 
de uitwerpselen van radioactief be
smette vogels verbreid: Albatros
eieren worden door de mensen als 
voedsel gebruikt, guano als mest. 
Beide producten kunnen radioactief 
worden, doordat vèrvliegende zee
vogels, waarvan deze producten af
komstig zijn, radioactief besmette 
vissen vraten. 

* Uit 500 kg zijderupslarven kon 
Prof. Dr. Butenandt te Tilbingen 
voor de eerste maal een 25 millioen
ste .gram van een insectenhormoon 
kristalliseren, dat de verandering 
der insecten, vanaf het ei-stadium 
via de larve tot het geslachtsrijpe 
dier bewerkstelligt. 
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Partijleven 

COLLECTIVITEIT IN DE LEIDING 

De strijd voor vrede, democratie en nationale onafhankelijk
heid woedt fel over de wereld en in ons land. Het is daarbij voor 
de arbeidersklasse van een onschatbare betekenis, dat zij be-· 
schikt over een hechte, goed georganiseerde Communistische 
Partij, een partij die hesehikt over een juiste politieke lijn, 
maar tevens over het organisatorische vermogen om die poli
tieke lijn te realiseren. Welnu, de politieke lijn van onze partij 
blijkt bij voortduring juist te zijn, waar het op aankomt is de 
organisatorische kracht om die lijn in de levende werkelijkheid 
om te zetten en de massa's voor die politiek te mobiliseren. 

Het is daarom dat het Amsterdamse district besloot tot een 
diepgaande discussie over het werk van onze partij, een discussie 
die aanving in een der Amsterdamse onderdistricten, namelijk 
het onderdistrict Noord. 

* 
Het Amsterdamse district ging daarbij uit van de leninistische 

stelling: 
"De wijze waarop een politieke partij ten opzichte van haar 

fouten handelt, is een van de voornaamste en zekerste aanwijzingen 
ter beoordeling van de ernst der partij en hoe zij haar plichten 
tegenover haar klasse en de werkende massa's metterdaad vervult. 
Een fout openlijk te erkennen, de oorzaken daarvan aan het licht 
te brengen, de omstandigheden, waardoor ze is onts•taan, te analy
seren, de middelen om de fout te verbeteren grondig te onderzoeken, 
dat is het kenmerk van een ernstige partij, dat is het vervullen van 
haar plichten - dat is opvoeding en scholing van de klasse ~n 
daarna ook van de massa's," , 

( .. De linkse strominÇJ. een kinderziekte van het communisme." 
Uitgeverij ,.Pegasus'', 1939, blz. 41.) 

Door zo tegenover het werk te staan zal de partij in staat zijn 
haar plichten tegenover het Nederlandse volk te vervullen. 
Hoe vaak wordt echter nog tegen deze, over het algemeen als 
juist erkende, principes gezondigd? 

Door het verbergen van fouten, door het vergoelijken hiervan, 
kunnen toestanden ontstaan, zoals die tot voor enige tijd in het 
Amsterdamse onderdistrict Noord van de partij werden aange
troffen. Het werk vlotte daar niet meer. De resultaten werden 
steeds slechter. Belangrijke functionarissen verwaarloosden hun 
werk, verkeerde politieke opvattingen ontstonden. Deze gang 
van zaken maakte het noodzakelijk om de discussie in de partij 
hierover te openen. 

Besloten werd een onderdistrictsconferentie voor te bereiden, 
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waar een belangrijke plaats zou worden ingeruimd voor de be
oordeling van het werk en van de leiding. 

Ledenvergaderingen in de a.:fidelingen vonden plaats, waar af
gevaardigden wevden gekozen en waar dikwijls op ernstige wijze 
gepoogd werd de oorzaken van het achterblijven van het onder
district op te spo11en en aan te geven op welke wijze verbetering 
tot stand kon wo11den gebracht. 

Ook in de onderdistrictsleiding ontwikkelde zich de discussie. 
Wat leverden nu deze discussies op? 
Van een collectieve leiding bleek geen sprake te zijn. De geko

zen onde11districtsleiding kwam zelden bijeen en voelde zich niet 
verantwoordelijk voor de gang van zaken. 

Het secretariaat, gekozen uit die leiding,' regelde het werk en 
hierbij speelde de politiek-secretaris een overheersende rol. 

Het is duidelijk, dat de beslissingen die genomen we11den, vaak 
het karakter van eenmans-beslissingen kregen, met alle nadelen 
van dien. Immers, individuele beslissingen, hoe goed ook bedoeld, 
lijden bijna altijd aan eenzijdigheid. 

Het was kameraad Stalin, die in een gespr~k met de Duitse 
schrijver Emil Ludwig opmerkte: 

.,Steunende op de ervaring van drie revoluties, weten wij, dat op 
de honderd individuele besluiten, die niet collectief beoordeeld en 
verbeterd werden, ongeveer negentig eenzijdig zijn." 

Vastgesteld werd, dat een onderdistrictsleiding moest wor:den 
samengesteLd, die een waar:bo·rg bood voor het herstel van de 
collectivit~_it in de leiding. 

Voortvloeiend uit het gebrek aan collectiviteit bleek verder, 
dat het wapen van de kritiek en de zelfkritiek op onvoldoende 
wijze we11d gehanteerd en dat de secretaris van het onderdistrict 
daar in het bijzonder ve11antwoordelijk voor was. Tekortkomin
gen van functionarissen werden vergoelijkt, inplaats van bestre
den, politieke afwijkingen konden voortwoekeren. 

Dit leidde tot vervlakking en tot het plichtmatig aanvaarden 
en uitvoeren van de partijtaken. 

Alleen al door het opsporen van de fouten, door de discussie 
er over, ontstond een betere stemming. 

Nog v:oor de conferentie plaats vond, werden een aantal ver
beteringen doorgevoerd, die tot tastbare resultaten leidden. 

De financiële campagne voor De Waarheid werd een succes. 
In de solidariteits-campagne voor de stakende tunnelbouwers 
wevd een goed figuur geslagen. Hiermee werd opnieuw aange
toond, dat het opsporen van fouten en verbeteren van de orga
nisatie geen belemmering is in het ontwikkelen van de acties, 
maar integendeel, een stimulerende werking heeft en de resul
taten direct gunstig beïnvloedt. 

Vanzelfsprekend blijft er nog veel te verbeteren, maar de 
voorwaarden zijn geschapen en verdere resultaten zullen zeker 
niet uitblijven. 

De conferentie zelf bewees over welke prachtige kaders onze 
partij beschikt. , 
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Nadat de onderdistrictsleiding in het raam van de politieke 
situatie de taken van de partij had uitgestippeld en op een zelf
kritische wijze verslag bracht van haar werkzaamheden, had een 
uitvoerige discussie plaats. 

Zo merkte een discussiant, een metaalbewerker, op, dat hij bij 
een actie in zijn bedrijf, toen hij zijn mede-arbeiders opriep voor 
een vergadering, op staande voet ontslagen werd. Als één man 
legde het personeel uit protest het werk neer en de directie 
werd gedwongen het ontslag ongedaan te maken. Hij toonde 
hiermee de noodzaak aan, dat de communisten in de bedrijven 
een voorbeeLd moeten zijn bij het behartigen van de belangen 
der arbeiders, dat zij daarooor het vertrouwen winnen en de 
grondslag leggen voor eensgezind optreden van socialisten en 
communisten, van N.V.V.'ers en E.V.C.'ers. Dat dan ook de ar
beiders bereid zijn hen te verdedigen tegen aanvallen van de 
directies. 

Verschillende andere kameraden gaven aanwijzingen, op wel
ke wijze de bevolking in Noord op basis van hun eigen belangen 
in beweging konden worden gebracht. Nog steeds is er in dit 
belangrijke stadsd~l geen ziekenhuis, nog altijd wordt de bouw 
van de IJ-tunnel op de lange baan geschoven. Ook bestaat er een 
dringende behoefte aan een was-badhuis en een overdekt zwem
bad. Dit waren enkele van de belangrijkste verlangens van de 
bewoners in Nooro, op basis waarvan het mogelijk is om een 
brede beweging te ontwikkelen. 

De leiding kreeg opdracht om hiervoor een plan van actie uit 
te werken. 

De confel'entie mag het zich tot een eer rekenen, een kameraad, 
die zeer hardnekkig een verkeerde opvatting veroedigde, te heb
ben overtuigd. 

Met grote ernst werd een nieuwe onderdistrictsleiding ge
kozen. 

ZorgvuLdig werden de candidaten besproken om tot een leiding 
te komen, die de grootst mogelijke zekerheid biedt, de partij 
vooruit te helpen. De frisheid en het vertrouwen in de partij, 
die deze conferentie kenmerkten, bieden waarborgen voor een 
snelle verbetering van het werk. 

* 
Wat zijn nu de lessen uit de ervaringen in Amsterdam Noord? 
In de eerste plaats, dat conferenties in districten of onder

districten dan pas zin hebben en een bijdrage vormen tot ver
betering van het werk, als zij goed en grondig woroen voorbe
reid. Niet zonder meer de vraagstukken aan de leden ter beoorde
ling voorleggen en hun vragen hoe het moet, maar de leden de 
vraagstukken voorleggen en tegelijkertijd oplossingen aangeven, 
die dan door de leden beoordeeld worden. Dan komen oplossin
gen tot stand, die zowel getoetst zijn aan de ervaring en inzichten 
van de leiding, als aan die van de led~n. 
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In de tweede plaats: waar een nauw contact bestaat tussen 
leidingen en leden, daar komt de partij tot leven. Zowel de leden
vergaderingen als de -conferentie hebben dit aangetoond. 

Het is als het ware, alsof de partij via de leden ademt en daar-
door nieuwe krachten verzamelt. , 

De kritiek door de leden gebracht, is een aansporing voor de · 
kaders tot het zelfkritisch beoordelen van hun werk. 

Het mag dan voor sommige functionarissen niet prettig zijn 
om door de basis gekritiseerd te worden, zij dienen echter te 
bedenken, dat een beetje gekrenkte trots in het niet valt bij de 
grote doelen, wáarvoor de partij zich gesteld ziet. 

Goede, opbouwende kritiek is onmisbaar om de kaders te 
helpen hun fouten te overwinnen en zal ze vooruit stuwen en 
behoeden voor slelJr en vervlakking. De leidingen zullen er voor 
moeten zorgen, dat de leden zoveel mogelijk gelegenheid krijgen 
om onbevangen hun kritiek te brengen, dus niet alleen bij bijzon
dere gelegenheden, zoals in N oo11d het geval was, om een einde 
aan een slechte toestand te maken, maar regelmatig, om het 
mogelijk te maken, dat de beste resultaten worden behaald. 

Hiermee wordt ook weer de belangrijke betekenis van de 
ledenvergaderingen aangetoond. Verder, dat collectiviteit in de 
leiding een dringende noodzaak is. 

Gezamenlijk besluiten nemen en gezamenlijk verantwoording 
dragen voor het uitwerken en toepassen van de partijpolitiek, in 
het gebied waar de leiding verantwoordelijk voor is, voorkomt 
fouten. 

Ten slotte: snelle verbeteringen kunnen tot stand worden ge
bracht, mits met de nodige voortvarendheid en doortastendheid 
wordt opgetreden. Deze les zal in het bijzonder de Amsterdam
se districtsleiding ter harte moeten nemèn; het tempo waarmee 
de verbeteringen van het werk zich voltrekken, is te laag en hier
in verandering te brengen is een eerste vereiste. 

G. KUIPER 
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WlJ beginnen in dit nummer met een nieuwe rubriek, die 
zeker in een behoefte zal voorzien. De lezers van P. en C. 
kunnen de redactie geen groter plezier doen dan door er een 
ruim gebruik van te maken en talrijke vragen in te sturen. 

Red. P. en C. 

Men hoort zo vaak spreken over de mogelijkheid van het vreedzaam 
naast elkaar bestaan van de Sowiet~Unie en de andere kapitalistische 
landen. Hoe is dit mogelijk, want de strijd tussen die beide systemen is toch 
fel en onverzoenlijk? U zegt toch ook voortdurend dat het socialisme in de 
wereld zal zegevieren? 

(Uit een brief van H.Z. te Utr.) 

De politieke grondslag voor het vreedzaam naast elkaar bestaan van 
het socialisme en het kapitalisme, is het respecteren IVan de nationale 
souvereiniteit van alle volken en het inachtnemen van het principe van dè 
niet~inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van andere landen. 

De vijanden van de vrede, die de vredelievende buitenlandse politiek van 
de U.S.S.R. proberen te belasteren, schreeuwen moord en brand, dat de 
U.S.S.R. haar systeem zogenaamd door een "export van de revolutie" 
andere landen probeert op te dringen en dat de onverzoenlijke tegenstelling 
socialisme~kapitalisme de buitenlandse politiek van de Sowjet~Unie zou 
bepalen. De leiders van de Communistische Partij en de Sowjet~regering 
hebben herhaaldelijk verklaard, dat de "export van de revolutie" een uit· 
vinding van de burgerlijke propaganda is, dat deze stelling niet overeen 
komt met de marxistische theorie. Maar de oorlogspropagandisten houden 
niet op. Zij doen alsof zij een tegenstrijdigheid ontdekt !rebben: Enerzijds, 
zo zeggen ze, verkla:r;en de marxisten dat de ondergang van het kapitalisme 
onvermijdelijk is, anderzijds spreken ze over de mogelijkheid van het 
vreedzaam naast elkaar bestaan van het socialisme én het kapitalisme. Zij 
verklaren, dat het ene het andere zou tegenspreken. Maar is dit een 
tegenspraak? Natuurlijk niet. 

De politiek IVan het vreedzaam naast elkaar bestaan van het socialisme 
en het kapitalisme, zoals ze door de Sowjet~regering doorgevoerd wordt, 
gaat uit van de economische wedijver tussen de twee systemen. 

De werkers van de U.S.S.R., China en de Europese volksdemocratische 
landen zijn er daarbij vast van overtuigd, dat het socialistische systeem in 
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deze vreedzame wedijver de overwinning op het kapitalistische systeem zal 
behalen. 

De volkeren van de Sowjet*Unie hebben met het Sowjet*systeem bij de 
opbouw van het socialisme geweldige successen bereikt. Op grond daar* 
van houden zij het socialistische systeem voor het allerbeste en zij zijn 
vastbesloten hun successen tegen iedere vijand te verdedigen. Volgens de 
wil van de volksmassa's heeft zich het nieuwe, werkelijk democratische 
systeem in China, Polen, Tsjechoslowakije, Hongarije, Roemenië, Bulgarije 
en Albanië gegrondvest. De werkers van deze landen bouwen hun leven 
volgens andere en nieuwe socialistische principes op. 

In Nederland, Groot*Brittannië, Frankrijk en in vele andere landen be
staat daar tegenover het kapitalistische systeem. 

Het lot van het kapitalisme wordt in ieder land door de binnenlandse 
politieke ontwikkeling van deze landen, door de strijd van de volksmassa's 
beslist. Alleen het Engelse volk kan beslissen, of in Groot*Brittannië het 
kapitalisme zal blijven bestaan of niet, alleen de Fransen kunnen bepalen, 
welk systeem in Frankrijk zal heersen en alleen de Nederlanders hebhen 
het recht de maatschappij-orde v~ Nederland te kiezen. 

De marxistisch*leninistische theorie leert ons dat binnen het raam van 
het kapitalisme geen duurzame oplossingen voor de problemen van de 
arbeidersklasse kunnen worden gevonden. Zij leert dat de wortel van het 
kwaad zit in het kapitalistische systeem. Daarom gaat het marxisme
leninisme van de stelling uit dat de arbeidersklasse zich moet en ook zal 
bevrijden van het kapitalisme, maar dit zal, zoals gezegd, een zaak van het 
bewustzijn en inzicht zijn van de arbeidersklasse van het betreffende land. 

De stellingname dat het socialisme eens zal zegevieren over de gehele 
wereld is een stellingname gebaseerd op de wetenschappelijke inzichten 
van het marxisme*leninisme en op het vertrouwen in de arbeidersklasse dat 
zij niet zal berusten in een eeuwigdurende loonslavernij. 

De U.S.S.R. en de Volksdemocratische landen mengen zich dus niet in 
de binnenlandse aangelegenheden van andere landen, zij zullen echter ook 
nooit een buitenlandse inmenging in hun eigen aangelegenheden dulden. 
Het principe der niet*inmenging opent grote mogelijkheden voor een 
vruchtbare, vreedzame samenwerking tussen de landen, ongeacht het ver* 
schil in sociale systemen. Het is een der belangrijkste bijdragen in de strijd 
voor de vrede. . 

• 
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Oproep van het Partijbestuur der C.P.N. 

aan het Nederlandse volk 

E.D.G. nr. 2 - WEG ER MEE! 

Toen de E.D.G. door het Franse volk \Verworpen was, ging er ook in 
Nederland een zucht van verlichting op. 

De weg was geopend voor een schikking yan het Duitse vraagstuk, dat 
Europa zo lang reeds in onrust houdt. 

Als gevolg van de ontspanning leefde de bedrijvigheid op. . 
Dit alles is echter niet naar de zin van de Amerikaanse oorlogsstokers. 
Ondanks de herhaalde nederlagen, die zij geleden hebben, ondernemen 

zij met minachting •voor de vredeswil der volkeren en blind voor de wer· 
kelijke machtsverhoudingen een nieuwe poging tot herbewapening van de 
Westduitse na~i' s. 

Op het Duit~e militarisme en fascisrtte, dat reeds twee wereldoorlogen 
ontketend heeft, stellen zij hun laatste hoop om de wereld voor de derde 
maal in brand te steken. 

De thans in Londen en Parijs tussen de ,.Westelijke" regeringen geslo· 
ten aceoorden zijn in hoofdzaak een herhaling van het meer dan twee jaar 
geleden door diezelfde regeringen ondertekende E.D.G.-verdrag. 

Evenals de E.D.G. hebben deze aceoorden ten doel, West-Duitsland· 
tot een militaristische staat te maken, tot een oorlogshaard in het hart van 
Europa! 

Zij beogen het Pruisische militarisme ·te doen herleven als steunpilaar 
van het wankelende Katholiek-reactionnair bewind van Adenauer, ter on· 
derdrukking van het Duitse volk. 

Het herleefde Duitse militarisme is tevens gericht tegen de buurlanden, 
waaronder Nederland, als middel tot nieuwe Duitse overheersing en als 
stok achter de deur van de Westduitse concurrentie. 

Het ontworpen bewapeningsmonopolie ( wapenpool) is bedoeld als een 
werktuig van de machtspolitiek der grote mogendheden, ten koste van de 
kleine. 

Nederland zou in de West-Europese Unie nog meer dan tot dusver 
gedwongen worden tot het afnemen van buitenlandse wapenen ten koste 
van de volkswelvaart. 

Tevergeefs pogen de ,.Westelijke" regeringen de volkeren in slaap te 
sussen door verandering van naam en kledij van de Duitse W ehrmacht, 
door het aanbieden van 4 Britse divisies, die reeds in 1940 de Duitse 
overval niet hebben kunnen afwenden. 

Tevergeefs betuigt Adenauer zijn ,,vredelievende bedoelingen". 
Hoe weinig deze waard zijn, bewijst alleen al zijn weigering om de 

Bredase oorlogsmisdadigers uit te leveren. 
• . Het Nederlandse volk heeft door een zee van bloed en tranen geleerd, 
de Duitse militaristen te wantrouwen. 

Het mag en zal nooit de les van 1940 vergeten! 
De herbewapening van de "W ehrmacht" stelt ons land opnieuw bloot 

aan een Duitse overval. 
De aceoorden van Londen en Parijs moeten van de baan, op dezelfde 

wijze als de B.D.G. 
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Nu wij ons allen opmaken tot een eindelijk bereikte, eensgezinde natio~ 
nale herdenking van de tiende verjaardag van de bevrijding, bezweren wij, 
Nederlandse communisten, ons !Volk om met eenzelfde eensgezindheid elke 
oplossing van het Duitse vraagstuk van de hand te wijzen, welke geen 
onwrikbare en afdoende waarborgen biedt tegen een herhaling van 10 
Mei 1940! 

Deze waarborgen zijn alleen bereikbaar door onderhandeling met de 
S~wjet-Unie. 

Alle te goeder trouw zijnde Nederlanders, met uitzondering van de 
ongeneeslijke Nazi-knechten, kunnen zich thans van de vredelievende be~ 
doeJingen van de Sowjet-:-Unie overtuigen. 

Zij heeft zich bereid verklaard, onmiddellijk haar troepen uit Duitsland 
terug te trekken, wanneer dit ook in het Westen geschiedt. Zij heeft zich 
bereid verklaart mede te werken tot het houden van vrije verkiezingen in 
geheel Duitsland en stelt 'voor, dat de Grote Vier de door Engeland op de 
Berlijnse Conferentie gedane voorstellen, naast die van de Sowjet~Unie, 
opnieuw gaan overwegen! 

Zouden de volkeren van West-Europa- toestaan, dat deze met uiterste 
tegemoetkomendheid geboden mogelijkheid tot vreedzame hereniging van 
Duitsland wordt afgeslagen, dan krijgen de Duitse militaristen en hun 
Amerikaanse meesters de kans ons op de lijdensweg van een nieuwe oorlog 
te drijven, die ons mooie land in een puinhoop zal veranderen. 

De Sowjet-Unie herhaalt haar voorstel tot het verwezenlijken van een 
collectief veiligheidsstelsel, berustend op wederzijdse garanties van Oost 
en West en op de gelijkberechtiging van alle Europese naties, de grote e11 
de kleine. 

Zij heeft opnieuw de oprechtheid van haar streven naar internationale 
ontwapening bewezen, door in de U.N.O. de Engelse voorstellen hierover 
als grondslag voor nieuwe onderhandelingen te aanvaarden. 

Het Partijbestuur roept het gehele Nederlandse volk, en voor alles de 
arbeidersklasse, ten strijde voor de verwerping van de E.D.G. na. 2, voor 
onderhandelingen van de Grote Vier over Duitsland en de bijeenroeping 
van een Europese conferentie voor veiligheid. 

Het gevaar is groot en de tijd dringt/ 

De oorlogsstokers pogen de mensheid te overrompelen. Maar de strijd 
om vrede en veiligheid kan en zal gewonnen worden. De krachten, die 
E.D.G. No. 1 hebben afgewend, verheffen zich nóg vastbeslotener en 
machtiger tegen E.D.G. No. 2. 

In West-Duitsland wijzen niet alleen de communisten, maar de gehele 
vakbeweging en de socialistische partij, evenals velen uit de burgerij, de 
,.W ehrmacht", die men hun opdringen wil, eensgezind af, ondanks de ge~ 
weldige druk, die door de Amerikaanse bezetter op het Duitse volk wordt 
uitgeoefend. 

In Engeland bewijzen de arbeiders door hun grootse stakingen, dat de 
leiders van de vakbeweging niet de meerderheid achter zich hebben. 

In België protesteerde ook de jeugdorganisatie van de socialistische 
partij en in Frankrijk groeit de eenheid van socialisten en communisten, 
om nóg krachtiger dan tevoren alle plannen tot herleving van het Duitse 
militarisme de bodem in te slaan. 

In ons land is allerwege verzet tegen de plannen van Londen en Parijs, 
tegen de endragelijk drukkende bewapeningslasten, tegen de legering van 
Amerikaanse troepen, tegen het pogen van de katholieke reactie om door 
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middel van het Mandement ook hier de dictatuur van Romme en 
Adenauer op te richten. 

Terwijl vele categorieën van de arbeiders nog voor de toepassing van 
de 6 % loonronde moeten strijden, wordt deze alweer belaagd door prijs· 
stijgingen van brood, thee en aardappelen. , 

Enigszins duurzame verbetering van het levenspeil is dan ook niet 
mogelijk, zolang niet de bewapeningskolder wordt afgeremd en vooral, 
zolang de Duitse W ehrmacht dreigt. . 

Laat dus de arbeidersklasse haar machtig woord spreken, laten de vák
ll.'erenigingen van alle richtingen zich tegen de nieuwe E.D.G. uitspreken. 
zoals de Duitse en ook Britse vakverenigingen deden! 

Laten de socialisten beseffen, dat de belanghebbenden bij de Duitse 
W ehrmacht dezelfden zijn, die met hun mandement de politieke vrijheid 
ondermijnen. 

Spreekt u in uw organisatie uit tegen de overeenkomsten van Londen 
en Parijs. 

Dringt er bij uw Kamerleden op aan, dat zij deze overeenkomsten 
verwerpen. 

Socialisten en communisten, smeedt de eenheid in de bedrijven! Vrede· 
lievende Nederlanders van alle richting of geloof, sluit u aaneen voor de 
beveiliging van ons land, voor de vrede! 

Moeders, gaat IVoor je kindje staan! Beschermt het tegen de dreigende 
nazi~ laars! 

Nederlandse communisten! 
In de strijd tegen de Duitse nazi~ W ehrmacht heeft onze partij, ondanks 

de zwaarste offers, altijd in de voorste rijen gestaan en zij zal op deze post 
haar plicht tegenover ons volk met nóg grotere kracht moeten vervullen. 

Het Partijbestuur besluit daarom, een week van actie ·te organiseren 
tegen de Duitse herbewapening, lopende van 31 October tot 6 November. 

Werkt en agiteert onvermoeid in bedrijven en buurten, overal en onder 
alle kringen van de bevolking. 

Overtuigt en inspireert al onze landgenoten, !Verzamelt alle nationale 
krachten zonder onderscheid des persoons in een machtige actie tegen de 
aceoorden van Londen en Parijs, tegen de herleving van de Duitse Wehr· 
macht, voor vredelievende hereniging van Duitsland en een stelsel van 
Europese collectieve veiligheid, berustend op de samenwerking van West 
en Oost! 

Communisten, geeft het voorbeeld! 
Geen man, geen vrouw, geen jeugdige communist mag achterblijven/ 
Allen en alles voor de overwinning van vrede en veiligheid in Europa 

en Nederland! . 

HET PARTIJBESTUUR VAN DE 
COMMUNISTISCHE PAR TIJ VAN NEDERLAND.' 

Amsterdam, 25 October 1954. 

672 



Bestudeert 
onze theoretische uitgaven l 

J. Sta/in - De economische vraagstukken van het 
socialisme in de Sowjet-Unie 

93 blz., ing. f 0.60, .geb. f 1.-

Lt'oe Sjao Sji - Over de interne .partijstrijd 
80 blz., ing. f 0.30 

Lenin - Karl Marx 
82 blz., ing. f 0.75 

Mao Tse Toeng - Strategische problemen van de 
revolutionnaire oorlog in China 

100-blz., ing. f 0.25 

Leerboek voor de Arbeidersbeweging 
(deel 4) 

Het Indonesische vraagstuk 
ing. f 0.40 

Geschiedenis van de C.P .S.U.(B) 
440 blz., ing. f 1.-, geh. f 2.25 

BOEKHANDEL PEGASUS 
Leidsestraat 25 - Amsterdam 
Kobbemastraat 57 - Den Haag 



-

-= c 
Cl) ... 

.cl 

llja Ehrenburg 

De negende .golf 
luxe editie in 2 delen rez. plm. 800 blz. 

beide delen worden ieder in casene geleverd. 

deze overigens geheel zelfstandige roman kan beschouwd worden als het vcrvolg op 
DE VAL VAN PARIJS en STORM. 

daal 1 f 8.50 
daal 2 f 7.50 


	PenC_1954_01
	PenC_1954_02
	PenC_1954_03
	PenC_1954_04
	PenC_1954_05
	PenC_1954_06
	PenC_1954_07
	PenC_1954_08
	PenC_1954_09
	PenC_1954_10
	PenC_1954_11
	PenC_1954_12



