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EEN WOORD TER INLEIDING
WAT ONS DOEL IS.
DE REDACTIE

Dit m~andblad wil het tijdschrift zijn voor de theorie en de1
praktijk van het Marxisme-Leninisme.
Op grond van dez·e theorie wordt thans de nieuwe socialistische maatschappij in de Sowj.et-Unie opgebouwd, op de grondslag van dez·e theorie wordt de politiek van de kommunistische
partUen in alle landen van de wereld vastgelegd en in de praktijk ~gebracht, het is dez·e theorie, die groeiende aantallen in de
gehel:e wereld in hun denk,en en handelen op allerlei t'erre·in
beïnvloedt.
Zij, die zich deze theorie hebben ei.gen gemaakt, geeft ze volgens een bekende uitspraak - "de kracht zich te ori•enteren,
duidelijke vooruitzichten, zekerhe·id bij de arbeid en geloof in
de overwinning van onze zaak". Onz·e zaak - dat is de zaak
van het socialisme in alle landen ter weretd.
"Kommunisme" is in z·ek•ere zin de voortzetting van het maandschrift "DE Communist", dat thans met de v·erschijning van
"Kommunisme" verdwijnt •en in andere zin: e1en uitbreiding ervan.
Het maandschrift "De Communist" was een tijdschrift geworden,
dat op ruime schaal door het kader van de Communistische Partij werd gele~en, en dat zijn taak dan ook hoofdzakelijk vond in
de voorlichting van dit kader.
De uitbreiding van de invloed van het Communisme in Nederland - onder invloed van tal van faktor·en, z·oals de successen
bij de socialistische opbouw in de Sowj·et-Unie, de chaos van het
kapitalisme, het bankroet van de reformistische politiek, het
sterker worden van de CPH, het bewustzijn van de naderende
twéde goH van proletarische revolutie'S in de wer.eld - maakt
het mogelijk de taak van •een maandblad met succ·es ruimer te
stellen.
Niet alle,en de aanhangers van het Communisme wil het bereiken, ook de breder wordenda kring van sympathiserenden die Olm e~en ·of ande11e reden - zich niet ·organisatorisch kan en
wil binden.
Zij wil zijn een l·eidend politiek orgaan en daarnaast een orgaan,
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· waarin het Marxisme-Leninisme als wetenschappelijke methode
wordt gebruikt om tal van vraagstukken op gebied van wei:·enschap ·en kunst te belichten, en waarbij - vanwege de nieuwe
paden die hier betreden worden - plaats is voor discussie en
gedachtewisseling.
De redacti<e zal zich tot taak steHen om de -toepassing van de
Marxistische methoden Qp de vraagstukken op all·erlei gebi·ed
zov·e-el mogelijk te stuwen en de medewerking aan het tijdschrift te organise!"en.
' In de ,e,erst·e plaats zal zij daarbij trachten ·een duidelijke ont. leding te gev•en van het verval •en de ontbindingsverschijnselen
van het Nederlandse kapitalisme en daartegenover de perspectiev.en tonen, die de revolutionaire uitweg uit de crisis in
Nederland <en in Indonesië openen.
De algemene crisis van het kapitalisme heeft in het bizonder
noodlottige gevol9en voor de werkende bevolking van Nederland, waarvan de staatsinrichting en de economie voor ·e·en belangrijk deel opgebouwd is QP de uitbuiting van de koloniale
wing·ewesten en op de intemationale handel.
Dez,e beide ,grondslag•en zijn door de crisis ernstig en onherstelbaar .aangetast. De goudstroom uit de koloniën is voor een
belangrijk de·el verdroogd, terwijl he1t bezit dezer koloniën de
Nederlandse bourgeoisie me,esl·eurt in de Qorlogsvoorbereiding·en, die in de landen om de Stille· Oceaan worden getroffen.
Een we,.,eld-oor!Qg dreigt, terwiHe van haar belan9en in het
Oosten de belangen van het Nederlandse Volk op te offeren.
De andere belangrijk·e grondsl.ag, waarop het economische leven steunt: de internationale handel en het verkeer, zijn door
het streven naar autarkie van de kapitalis-tische siaten op hevige
wijz•e aangetast •en met de grondslagen van het economische leven begini ook de bovenbouw in verwarring te geraken.
In dez-e crisisto·estand is de arbeide•rsklasse de enige kracht,
waarvan de belangen overeenkwamen met de st~ijd voor e·en
nieuwe betel'le maatschappij: een socialistisch Nederland, dat
door middel van ·e·en vrij ruilv·erkee'r met de andere socialistische
staten van de wer·eld is verbonden.
Daarte9enover ontwikkel'! zich het fascisme, dat de me.est reactionaire instinden van de klie-ine burgerij probeert aan te blazen,
doch dat ni·et in staat is eni9e l"eële nieuwe welvaartsperspectieven te openen.
De Nederlands·e socia<al-democratie', eng verbonden met het
in crisis V•erkenende Nede,rl'andse kapitalisme, wordt me•er en
me•er 1e•en ko;los op lem61 voeten, dat door het levendig houden van vroe9e1'1e sucoessen, door het scheppen van nieuwe illussies over mo9elijke -tijden van voorspoed, door aHerlei plannemakerij zonder perspedi·ef •en door andere uitvindse'ls haar ineenstorting tracht t·e vertragen.
Het opkomende fascisme, ev·enah de voz,e sociaal-democratie
drukk·en hun st,empel op tal van verschijnsel,en - zoowel politieke ah social.e, zowel op 9ebi,e,d van wetenschap, kunst,
onderwijs ·en JliUeratuur - ·en g·ev•en aanl.eiding tot een groeien-
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de reacti.e, •e·en onvrijhe•id •en een wankul'tuur, die in ons maandblad .een krachtige bestrijder zal vinden.
Wij doen .e•en beroep op hen, die ons in deze taak willen helpen! Toezeggingen van medewerking op dit gebi.ed kregen wij
reeds.
De toekomst van de Nederlandse1 werkende massa's ligt in het
socialisme, is eng verbonden met het zegevieren van de prdetarische revolutie. Dez·e 11evolutie kan niet z•egevier•en, zonder een
juiste communistische pol'itiek, gel·eid door ·e·en krachtige proletarische revolutionair-e partij. Het maandblad zal daarom veel
aandacht wijden aan de partij-opbouw •en aan het bespreken van
de juiste politi·eke lijn, die beschermd zal moeten worden tegen
alle afwijkingen, opt11edende onder invloed van de sociaal-democratie of van de kapita•listische omgeving.
Het tijdschrift za•l geregeld en bizonde!l"e aandacht wijden aan
het ontwikkelen van de anti-imperialistische bevrijdingsbeweg:ng 1 in de koloniën, omdat dez·e voor de strijd ter verzwakking
van het Neder•landse imperialisme van doorslaggevende bet•ekenis is. Gel"ege·lde medewerking van deskundige schrijvers
op dit gebied is ons v·erzekerd.
Eveneens is ons medewerking toegezegd uit Vlaanderen, waar
de anti-kapitalistische strijd vervlochten is met de strijd voor •een
Vrij-Vlaanderen ·en tegen het Belgische imperialistische .eenheidsbeginsel. De fascistische demagogi•e over e-en groot Nederland
bestrijdend, zal ons tijdschrift de Vlaamse anti-fascisten in hun
strijd voor de nationale ontvoogding van Vlaanderen met kracht
ter zijde staan.
Door de crisis van het Neder•landse kapitalisme en door de politiek van het groot-kapitaal om haar belangen veilig te si:eHen,
komt de massa der kl·eine en middelboeren ·ernsti·g in verdrukking. De arbeidersklasse zal de gisting op het platteland moeten
\ ·leren benuiten om het kapitalisme te verzwakken en de nood·lijdende boeren als bondgeno~en in haar strijd te verwerven.
In het bizonder zal hier opget11eden moeten worden tegen het
fascisme, dat de opstandige gevoel.ens op het platteland voor
haar reactionaire .en kapitalistische politi1ek denkt te misbruiken
tegenover de arbeidersklasse.
"Kommunisme" he.eft dus een bre•ed terrein van werk en hoopt
daarbij zich vel.e vri·enden t·e v.erw.erv•en. De redadi·e zal ·er naar
st.r·even her tijdschrift beter ie verzorgen dan dit met zijn voorganger mogelijk bleek. Z.e ach-t het nuttig ieder nummer te voorzien van e·en kort-tijdschriften-ov-erzicht over de belangrijkste
Marxistische periodieken, zodat de ·lez•er daaruit een overzicht
krijgt van de verschenen artikel·en en beschouwingen en dus
weet, waar iets van zijn gading 'is verschenen.
Regelmatig zullen boekbesprekingen worden opgenomen van
de belangrijkst•e uitgekomen werken. De omvang van de aflev·ering wordt gedacht voorlopig 40 bladzijden te zijn.
De rcdadi·e en administratie hopen, dat het tijdschrift een ruime kring vrienden zal verwerv•en •en ook medewerkers, d'i·e zullen helpen het aan zijn doel te doen beantwoorden: een propa-
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gandist te zijn voor het Marxisme-Leninisme, ah enige progressieve wetenschappelij~e methode van deze tijd ·en een betrouwbare poJitie~e leidster in de vele vraagstuk~en, waarvoor de
arbeidersklasse en met haar alle werkelijk vooruitstrevenden in
Nederland thans staan.
DE ONTWIKKELING VAN DE CRISIS IN NEDERLAND
T. DE WEERDT

De ekonomische krisis, die in 1929 over de gehel,e wereld losbarsHe - te beginnen met de V:erenigde Staten, in andere landen o.a. Nederland, wat later - ·en ongekend hevig, diep en
langdurig bl·eek, had in 1932 haar diepste punt bereikt. Het jaar
1933 -toonde de ov·ergang van het diepste punt van de industrie.le krisis naar de depressie, naar een toestand van stagnatie,
van rust, "de fase van de industrie.le cyklus, di·e op de kracht
vo·lgt", z•oals Marx het uitdrukte.
Marx heeft in het 3e deel van zijn "Kapitaal" :een uitvoerige ontleding van dez·e dep!"essie-toestand gegeven. Als voornaamste
kenmerken ,ervan noemde hij:
a. De produktie is ingekrompen.
b. De prijzen zijn op hun laagste punt gedaald.
c. Nieuwe kapitaa.lbel·eggingen hebben nog niet plaats.
d. Leenkapitaal ligt bij massa braak.
e. De r·entestand is laag.
Deze kenmerken waren in 1933 a,He aanwezig: de industriele krisis was overgegaan naar de depr.essie, de toestand, dli'e in het
kapitalisme altijd de voorbode was gewe,est van een nieuwe periode van opgang, van ~oei, di·e regelmatig, ongev•eer elke Hen
jaar, werd afgebroken door ·een krisis.
Maar de thans optredende dep11essie is geen gewone depressie,
deze depressie ge·eft niet zoals vroreger steeds het geval was, de
vaste grondslag voor de overgang naar de prosperi·teit, van de
bloei van het .ekonomische leven. En we mogen er zeker
niet dez·e betekenis aan hechten, alsof deze overgang naar de
depressie nu ook betekent, dat het kapitalisme zich opni·euw gaat
stabiliseren, opni·euw een hers~el van zijn verstoorde ev·enwicht
tElgemeet gaat, zoaiJs dit na de na-oorlogskrisis het geval was.
Dit trachten sommige socia;a'l-democratische l·eiders hun volgelingen wijs te maken. Volgens hen zal nu de lang verbeide bloeiperiode weer aanbreken, aHes zal weer goed worden, dez,e krisis
heeft aU.een wat langer geduurd dan alle overige, maar verder
zal alles toch we,er als vroeger verlopen.
Wij echter zeggen: deze depressie is geen g·ewone depressi~e en
we'l hierom ni.et: omdat ze zich voltrekt op de grondslag van de
a~emene krisis van 't kapitalisme en de all·es beheersende verschijnse'len daarvan - de steeds toenemende inkrimping van
het afzetgebi,ed, daling van de vraag dus, de chronische massawerkloosheid, het chronisch stilliggen, on9ebruikt-blijven van
1alloze fabriek·en en produktiemiddelen en de zich steeds verder
verscherpende agrarische krisis- tot bl'ijvende verschijnselen van
het kapitalisme zijn geworden. De overgang naar de depressie
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kan niets veranderen aan de valuta-chaos, aan het verval van
het internationa'le kredietsysteem, aan de woedende handelsoorl!og, aan het toenemend monopolistisch karakter van het kapita'l!isme, aan de ongek·end hevige .agrarische krisis, aan de steeds
heviger wordende spanning tussen de imperialistische mogendheden, die ieder ogenbilik tot een wereldoorlog kan uitbarsten,,
Ze kan niets verande!'en aan het bestaan van de Sowjet-Unie, die
a:lleen reeds door het feit van, zijn bestaan de voosheid van het
kapitalisme demonstreert en zijn grondslagen ondergraaft.
t5ta1in zeide op het 17e kongres van de kommunistisch€ Partij
van de Sowjet-Unie:
"Biijkbaa; heeft de industrie van de doorslagg·evende kapitalistische 'landen r.eeds de laagste stand van 1932 overwonnen en is
in 1933 niet meer zo diep teruggevallen .... Betekent dit, dat we
met de overgang van de krisis naar de gewone depressie te doen
hebben, die gevolgd zal worden door een nieuwe opleving en
bloei van de industrie? Neen, geenszins! In ieder geval bestaan
daarvoor op het ogenblik geen direkte of indirekte aanwijzing.en,
die getuigen van een beginnende opgang naar de industrie in
de kapitalistische landen. Meer nog - alles welbeschouwd, kunnen er zulke aanwijzingen, tenminste voor de naaste toekomst,
ook in het geheel niet bestaan. Zij kunnen niet bestaan, omdat
alle omstandigheden verder blijven werken, die geen enkele,
enigszins ernstige wederopleving van de industrie in de kapitalistische landen toelaten. Het .gaat om •een voortdurende, algemene krisis van het kapitalisme, onder wier verhoudingen de
ekonomische krisis verloopt,- om het chronische onder hun capaciteit werken van de bedrijven - chronische massa-werkloosheid - vervléchting van de industrie-krisis met de agrarische
krisis - het ontbreken van tendenzen voor enigerlei ernstige
vernieuwing van het grondkapitaal, die gewoonlijk een optredende opleving aankondigen. Blijkbaar gaat het om :de overgang
van de uiterste laagste stand van de industriële krisis naar de
depressie, echter naar een depressie van bizondere soort, die
niet naar een nieuwe opgan9 en een nieuwe bloei van de industrie leidt, maar ook niet weer terugvalt naar het uiterste laagtepunt".
Voor we nu aan de hand van gegevens zuHen na·gaan, hoe het
hier in Nederland met het verloop van de krisis is gesteld, geven
we een staatje, dat iheel duidelijk weergeeft, hoe het verloop van
de industriële produktie in de kapitalistische landen is geweest tijdens de krisisjaren en hoe dit verloop was in de Sowjet-Unie:
Het jaar 1928 = 100. (de cijfers drukken dus de verhouding
uit tot het jaar 1928)
Industrie productie in de kap. landen.

...
I

1913
1929
1930
1931
1932
1933

73
107
90,5
77,9
66,1
74,9

Industrie productie In de Sowjet·Unie.

70
'124
159,5
193}6
206,5
217

5

In de kapitalistische landen dus een verval, met als diepste punt
1932, in de Sowjet-Unie sinds 1928 meer dan een verdubbeling
van de industriële productie.
We zullen tans de ekonomisc'he toestand v.an Nederland aan de
hand van de beschikbare statistieken nagaan, om enige gevolgtrekkingen te kunnen maken omtl'lent het bizondere karakter
van het crisisverloop in Nederland.
Zien we eerst :naar het prijsverloop:
Vanaf het e·erste krisisjaar 1929 daalden de groothandelsprijzen
als vol·gt:
1929: 142
1930: 117
1931: 97
1932: 79
1933: 74
(De prijzen zijn hier vergeleken met de voor-oorlogsprijzen:
1913 is hier n.l. als verg·elijkingsjaar genomen, dus: 1913 = 100.)
Daarna trad een stijging in, di·e enige der sociaaldemokratie in
gejuich deden •losbarsten: nu kreeg Sam de Wolff gelijk, volgens
wi·e het jaar 1933 het laatst'e krisisjaar zou zijn! Maar hoe lang
duurde dez,e stijging? Twee maanden ongeveer. De statistieken
verteHen het ons:
Januari '34: 79
F·ebruari '34: 80
maar dit is het hoogste punt, dan zet de daling alweer in, zodat
in de zomer de prijz•en alweer lager zijn dan in 1932 n.l.: Juni:
76. Ook de dep,.,essi·e in Nederland blijkt van •een zeer biz.ondere
. aard te zijn! Andene cijfers wij.~en eveneens uit, dat er bij de
· jaarwisseling 1933/'34 ·e·en opl.eving der bedrijvigheid plaats had,
., di·e echter niet stand hie·ld.
Zi,en we bijv. de ko,ersen der aandelen:
Deze •li,epen na een voortdurende scherpe daling in de krisisjal'en voor het ·eerst in het begin van 1934 i·ets naar boven, om
daarna weer te dalen tot beneden 1932: (de jaren voor de krisis
zijn ah uitgangspunt genomen, n.l.: 1921-'25 = 100)
1929: 115
1930: 84
1931: 51
1932: 32
1933: 32
1934: 35 in het e•erste kwartaal, dan weer bergafwaarts: 32, 31,
30 in Oktober '34.
(Men bedenkEO, dat dez·e cijf·ers gemiddelden zijn, resultat·en
dus van verschillende, ze·er uiteenlopende feiten: •er zit in dit
gemiddelde bijv. het z·eer lag,e cijfer van de scheepvaart: 2.5,
het vrij hoge van de banken: 70, de Indische cultur·es: 36, de
petroleum: 46, ,enz.)
Een gelijksoortige ontwikkeling zi·en we bij de voorraden, een
cijfer, dat ste·eds e·en goed beeld geeft van het verloop van de
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krisis. Immers, toenemende voorraden betekent: onverkoopbaarheid van al deze opgehoopte waren, afnemende vraag dus.
Zolang de voorraden blijven toenemen, is aan de krisis nog geen
eind te zien. Hoe staat het hier nu mee? Een enkele greep:
1 Juli 1934
198 milHoen
448.000
252.000
1280.000

1 Juli 1933
143 millioen K.G.
234.000 balen
273.000 balen
1020.000 K.G.

'

suiker
koffie
katoen
rubber

De voorraden van de aangegeven produkten zijn dus in het aangegeven tijdsverloop toegenomen, behalve een geringe daling
bij de katoen.
In de bouwindustrie had een opleving plaats in 1933, di·e ook in
1934 doorzeHe. Hiervan geven de cijfers betreffende de aanbestedingen een beeld. Aanbesteed werd in:
1930 voor f. 185 millioen,
1931 voor f. 152 millioen,
1932 voor f. 89 millioen,
1933 voor f.109 millioen.
En de maandcijfers van 1934 tonen •een kl.eine stijging.
Met de kapitaa.l-emissies vlot het nog ni•et hard. Een zeker tek·en,
dat de krisis nog niet a.an zijn eind is, want pas wanneer nieuw
kapita.al in nieuwe en bestaande ondernemingen wordt gestoken, kan van opleving sp~ak·e zijn. Aan de cijfers hebben we
ditmaal niet veel, want die wijzen op •een g.eweldige toename
der ·emissies van 1933 op 1934:
in 1933: f. 575 millioen.
in de eerste tien maanden van 1934 reeds: 2069 millioen.
Maar ook de burgerl'ijke kranten moeten toegeven: "Deze grote bedrijvigheid is evenwel aHerminst een konjunktuurverschijnseL Het tegendeel is waar." Want ten eerste bestaat het overgrote deel der ·emissi·es uit openbare l·eningen - 9'eme·ent·eleningen e.d. -, dit he·eft dus met opleving der bedrijv·en ni·ets te
maken (in Oktober had vaJn het total·e bedrag der uitgiften van
f. 110.9 millioen slechts f. 500.000 bett'ekking op partikulier·e bedrijven, n.l. een Indische rubbermaatschappij). En ten twede zijn '
bijna al dez·e lening.en bestemd voor konv•ersie van oude schuld,
n.l. van deze f. 110.4 millioen niet minder dan f. 101.6 millioen.
Dit zijn dus oude lening.en, di,e worden afgelost om onmiddellijk
weer opnieuw te worden uitgegeven tegen een lagere rente, in
verband met de alg.emene daling van de rente op de 9eldmarkt.
De vrachten op de spoo.rwegen geven als volgt de daling der bedrijvigheid we·er: (het cijfer over 1933 is •ons nog niet bekend)
Wagonladingen:

1929:
1930:
1931:
1932:

24
22
21
18

millioen
millioen
millioen
millioen

ton
ton
ton
ton
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Teg·elijkertijd werd het personeel ingekrompen in de jaren 193032 van: ruim 40.000 man op bijna 38.000. En de uitgaven voor
het persone·el daalden in die tijd van 98 milli.oen op 92 millioen
- loonsverlaging dus! En hierbij had vanaf 1922 een voortdurende rationalisa~i,e plaats, de arbeidsprestaties van het personeel werden voortdu11end opgevoerd. Zo bijv. bij de machinisten: in 1927 waren 7.8°/o tr·einkilome~ers meer afgelegd dan in
1922, maar het lo~omoti.efpersoneel was in die tijd met 9.4% verminderd! In Juli '34 waren dez,e cijfers: verhoging der prestaties
vermindering van het persone.el met 13,5%.
lntensiev·er werk met ontslagen en loonsverlagingen, zo is de
toestand bij het spoorwegpersoneel.
:Zien we thans naar de toe.stand der g.e'he:le arbeidersklasse.
Wat de werkloosheid betreft, het verloop hiervan komt overeen
met dat van de algemene bedrijvigheid: in 1933 trad eni9e ververbetering in, maar deze .afname der werkloosheid maakte in de
zomer van 1934 alweer plaats voor e·en toename en vanaf April
1934 war·en de werkloosheidcijf.ers elke maand van dit jaar hoger
dan in de overeen~omstige maand van het vorig jaar. Ziehier de
cijfers:
Werkeloosheidsindex:
1934
1933
25,4
24,2
April
25,3
25
Mei
23,7
25,3
Juni
23,8
Juli
26,8
24,4
Augustus
27,4
24,4
27,5
September
27,6
24,6
Oktober
De werkloosheid is dus inplaats van aan het afnemen, aan het
toenem·en. Hoe di·e toename is geweest gedul"ende de gehele
krisis, leren ons de volgende cijfers:
Het werkloosheidspercentage was, volgens de gegevens der gesubsidieerd·e werklozenkassen:

1929: 6,5
1930: 7,9
1931: 15,1
1932: 26,9
1933: 28,1
En voor 1934 zal het cijfer z·e~er niet lager dan 29 zifn.
Daar dit alleen het cijfer der georganiseerde werklozen is en
hi·erbij dus nog de ong,eorganiseerde werklozen komen, om
het totaal beeld te krijgen, kunnen we wel z·eggen, dat de
toestand onder de ongeorganiseerden ongetwijfeld nog ongunstig.er is dan onder de g.eorganiseerden, dat in de laats~e
'twee ja11en een derde deel van alle arbeiders werkloos was, of,
in absolui!e getaHen uitgedrukt: minstens 600.000 arbeiders!
En daar het laagste p'erc,entage per week in deze jaren 23,3 is
9ewe·est, blijkt hieruit, dat ruim een vierde deel van alle arbei-
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ders in deze, twe laatste jaren permanent werkloos is geweest,
of in absolute getallen: 500.000, dus een half millioen arbeiders!
Welk een aanklacht tegen de kapitalistische maatschappij! En
welk een bevestiging van Marx' woorden in het Kommunistisch
Manifest, dat het kapitalisme ni,et in staat is, "zijn slaaf zelf~
binnen het raam van zijn slavernij 'een bestaan te waarborgen!"
Een onderzoek naar de werkloosheid in Amsterdam wees uit, dat
bijna 81 °/o van alle werklozen in de laatste vijf jaar al meer dan
52 weken werkloos war·en, 660/o meer dan 11/2 jaar en bUna 56°/o
dus meer dan de helft meer dan twee jaar! En tevens bl·eek, dat
van deze arbeiders, die meer dan tweQ_ jaar in hun eigen vak
werkloos waren, bijna 60°/o l.anger dan 15 jaar in dat vak werkzaam waren gewe·est!
Hoe staat het nu met de p.r:ijzen van alles, wat de arbeidersklasse
voor haar levensonderhoud nodig heeft? Terwijl de toestand
van de arbeidersklasse in het laatste jaar, wat werkloosheid,
l'oon- en steunv,erlaging betreft, aldoor s!.echter is geworden,
zijn de prijzen der voornaamste voedingsmiddelen gedurende
1934 gesteg,en.
Vergeleken met de prijzen van voor de krisis, stond het met deze prijzen in ti·en van de voornaamste g·emeenten als volgt:
1921-25 = 100
Brood Melk Margarine Vlees Spek
73
87
89
80
84
1930
43
75
83
71
74
1931
34
57
73
57
70
1932
46
55
91
57
73
1933
56
65
92
63
76
1934
Vergeleken met de prijzen van voor de oorlog geven de indexcijfers van het levensonderhoud van arbeidersgezinnen {in Amsterdam) het volgende beeld:
Voedingsmiddelen

1911-13 = 100
152,5
1930
136,9
1931
119,7
1932
121,1
1933
128,3
1934 (Januari)
l
i

Totaal levensonderhoud

162,1
151,2
141,1
139,5
142,5

Sinds 1933 dus een voortdurend duurder worden van aUe levensbenodigdlhed·en - v·ooral veroorzaakt door de ontz•eHend dure
landbouw-krisis wetgeving, de omzetbelasting ~n verdere indirekte belastingen. Dat ook hier weer de arbJeidersklasse het
zwaarst wordt getroffen blijkt uit de indexcijfers van de kosren
van het levensonderhoud der me·ergego.eden, die juist in 1933
lager zijn dan die voor arbeidersgezinnen n.l.:
1933
1934 (Januari)

116,2
121,2

136,6
137,7
9

Wat de daling der lone.n betreft, hierover hopen we in een volgend nummer uitvoerige gegevens te publiceren. De officiël,e
statistiek is hierover uiterst gebr,ekkig en onvolledig, terwijl het
voor een juist oordeel over de politieke toestand in Nederland
en voor de perspecHev·en, die zich voordoen, van het grootste
belang is predes te weten, hoe reeds het kapitalisme het levenspeil van de arbeidersklass•e in dit land met een zeer rijke bourgeoisie he·eft aangetast.
Ten slotte •enk·ele cij~ers om deze rijkdom aan t.e geven, en die
de verdeling van het bezit in Nederland uitdrukken.
Er waten in het jaar 1932-33 in Nederland 682 millionairs, die
samen anderhalf milliard gUlden bezaten!
In de vermogensbelasting waren aangeslagen 180.907 personen,
die samen f 11.718.161.000 bezaten. Deze ruim 111/2 milliard
. gulden bevinden zich dus in handen van slechts 2°/o van de Ne: derlandse bevolking! Deze 2°/o laten in de kapitalistische pers
verontwaardigd sprek,en over de "hoge lonen" en drijven de
steunverlagingen door, omdat er "ge·en geld" genoeg zou zijn
in het rijke Nederland! Als ~er slechts 1 °/o belasting van hun vermogen in de vorm van ,e.en heffing .ine•ens werd geheven, zouden zij zelf in hun l·ev·enspeil niet worden aangetast en met de
opbrengst à f 117 millioen z.ouden alte steunverlagingen ingetrokken kunnen worden!
Wat de inkomens betl'eft: in de jaren 1929 tot 1932 is een zeer
sterke daling van het volksinkomen opget!"eden. Het aantal aangeslagenen in de rijksinkomstenbelasting is z•elfs in deze jaren
gedaald van 1893.000 tot 1487.000 personen. Dit betekent, dat
het inkomen van 406 duizend personen zo sterk is gedaald, dat
f ze beneden de g11ens zijn gekomen, waamp z,e inkomstenbel'asting moeten betal·en - dat dus deze meer dan 400.000 mensen
1, hun inkomen zagen da~~en ben,eden f 800.- per jaar!
Van het totaal aangeslagenen in de inkomstenbelasting hadden
niet minder dan 42,9°/o ,een inkomen beneden f 1400.- per jaar!
In plaatsen als Almelo ·en Lonneker met hun werkloze textielbevolking is dit z·elfs 52, 14°/o en 58,76°/o, dus meer dan de helft!
. Van 1400 tot 2000 gulden verdienden 27,85°/o der aangeslag•enen.
ï Dus ruim 70°/o van de Nederlandse bevolking heeft e·en inkomen
I beneden t 2000.
En toch gaat de regering door met het duurder maken van de
eerste l·evensbehoeften en met het neerdrukken van steun1en eln
salarissen! Een l"egerings "beleid", dat tot ni,et anders dan tot
v·el'erg•ering van de krisis met aHe gevolgen van dien kan leiden,
gehed gericht op het verdedigen van de belangen van het bezit.
Wat blijkt uit al deze gegevens?
Dit - waarop we reeds bij de aanvang wez·en - dat de opbloei
in Nederland van zeer ~ijdelijk·e aard was en bovendien zeer gering, veel geringer dan in de me•este, ja bijna alle andere kapitalistische landen. En dat de daling na deze kortstondige stijging op enige gebieden zeer belangrijk was: de groothandels-
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prijzen en de aandelenkoersen bereikten in 1934 een peil, dat
1ager was dan tot nu toe in de gehele krisisperiode was voorgekomen. De werk'loosheid was in 1934 heviger dan ooit tevoren
en beweegt zich nog a1door in stijgende l·ijn.
Het is niet vl"eemd, dat Neder1and zulk een bi:zondere positie
inneemt wat het doorz•etten van de depr.essi.e betreft.
Immers: het Nederlandse kapita.lisme werd hoofdzakelijk gevoed door 'handelswinsten e.n nog meer· door winsten uit de kolonien. En juist di:t zijn gebi:eden waar van opleving nog weinig
ot geen sprake kan zijn. Met de hog•e ~ol'onial·e winsten is het
voorlopig door het voortduren van de internationaf.e agrarische
krisis gedaan. (Hoe de Nederlandse bourgeoisie die agrarische
krisis in eigen land tracht te boven te komen - hoe de enorme
bedragen van de ·landbouwsteun bijna uitsluitend in de zakken
der rijke boer·en en hypotheekhouders glijden, terwijl de kl·eine
boer zo goed a:ls ni·ets ontvangt - hoe ,nij :een volkomen: g.elij.ke
verde'ling van ditz·elfde· mi:llioenenbedrag iedere boer f 12.- per
week aan steun zou kunnen ontvangen! - hoe bov·endien dez'e
gehel·e z.g. landbouwsteun millioenen verslindt aan burokratische
rompslomp - over dit alles zu1ll>en we in een volgend nummer
van dit maandblad tal van interessante gegev:ens publiceren.)
En bij de internationa:l·e handel en het transitoverkeer is door
de hoge idmuren in alf.e landen •en het algemene streven naar
autarkie voorlopig alle kans op opl·eving, op vef.e winsten voor
het Nederlandse kapitalisme dus, evene•ens in toenemende mate
afgesneden.
Dit heeft nog een ander gevo'lg, dat voor de Nederlandse bourgeoisie :evenmin gunstig is. Nu de hog:e ~o'lonial•e en andere
imperia'listische winsten, die het haar mog.elijk maakten, een
dee'l· der arbeidersklasse als het ware om te k·open door het beta'len van hogel'1e lonen dan aan de grote massa - een z.g. arbeidersaristokrati:e te kweken - ophouden te vloeien, komt
ook de ekonomische toestand van dez·e arbeidsaristokratie in
de kne1.We zien bij het overheidspersoneel, het spoorw:egpersonee'l, •enz. de ene loons'..'erlaging volgen op de ander.e, we zien
de diamantbewerkers geteist:erd door ze•er hevige werkloosheid.
En dit za'l onvermijdelijk het klasS'ebesef •en de r·evolutionaire
strijdwil doen ontwaken bij deze arbeidersgroepen, die juist door
, hun bevoorrechte positie de steunpilaren waren van het hierdoor
in Nederland ze.er ster~e reformisme.
r Zoa'ls Lenin re·eds vaststelde: "Dez·e laag v.an verburgerf!ijkte arbeiders of "arbeidersaristocrafi.e", in hun 'l·evenswijze, naar hun
i zienswijze vo'lkomen kl·einburgers g.eworden, is het voornaamste
' steunpunt van de Twede lnternationa~e •en in onze dagen het
' sociale (niet militaire) hoofdsteunpunt van d·e bourgeoisie. Want
i zij zijn de wer~e·lijke a.genten van de bourgeoisi•e in de arbeidersbeweging, de hande'lsl"eizig.ers van de kapitalistenklasse ... de
werkelijke ijveraars voor reformisme •en chauvinisme".
Dit hoofdsteunpunt van de bourge·oisie wordt thans door de crisis
ondergraven: het reformisme wordt meer en meer e•en schadelij~e ideologie, losgeslagen van zijn stoHelijke fundamenten. Het
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wordt een traditie, die op vroeger bereikte successen teert,
, maar geen perspectieven openen kan.
" Toenemende kans op revo'lutionair verzet - afnemende kans
op winst - inderdaad, de vooruitzichten voor de Nederlandse
bourgoisie :zijn niet rooskleurig!
Maar des re hoopvo'ller Z'ijn ze voor het Nederlandse socialisme,
mits de arbeidersk·lasse van de huidige ekonomische situatie partij weet ~e trekken door het vo'lgen van de weg, die Lenin, dai
"l'evo'lutionair genie" zoal·s Stalin hem noemde, haar scherp en
duidelijk heeft geweren.

DE TERRORISTISCHE AANSLAGEN ALS
INSTRUMENT VAN HET FASCISME
D. J. WIJNKOOP

Het fascisme dat - zoals nu wel aHerwege bekend is - de
reactionairs-te groepen van het finanóeële kapitaal doorvoert, beroemt er zich op hei :laatste plechta1nker te zijn van heii ien dode
gedoemde kapitalisme.
Het behoeft dan ook niet t·e v•erwonderen, dat hei in de zwa,kte
van zijn doodsangst in principe - een van de weinige· principes
die het internationaal samenhoudt - grijpt naar wat Dimitrof
bij het Rijksdagbrandproces heeft vastges~eld als het middel bij
uitnemendheid der gewetenl·oze en barbaarse fascistische politiek: de provocatie en de individue·le terreur.
Het fascisme is in deze zin een typisch na-oorlogs-verschijnsel,
een karakteristiek verschijnsel van de tijd waarin de dodelijke
crisis aan het kapitalisme knaagt. En het is dan ook niet te veel
gezegd, dat het in de da9en onmidde·Njk na de oorlog, vooral in de landen, waar .de oorlog direct het imperialisme het
sterkste had afgetakeld, zoals bijv. in Duitsland, in deze zin
reeds z'ijn voorlopers heeft 9ehad. Wij denken hierbij aan
de befaamde Noske en z•ijn kompanen; we denken aan de
moord op Liebknecht en Luxemburg.
Maar als wij dit voorbeeld aanhalen - dus Noske - dan is
de samenhang tussen hem, de aans!lagen-politiek en het
toekomstige fascisme toch dieper dan men oppervlakkig zou
denken.
We hebben hierbij op het oog de geschiedenis die men o.a.
kan lezen in één der artikelen van Henry Rorlin in het Franse Kapitalistenblad Le Temps (in enige Augustus-nummers
van het vorig jaar - artikelen trouwens waaruit we nog wel
meer zul'len putren) en die zich onder de titel van "lntrigues
Germanphilis à travers Ie Monde" in werkel'ijkheid bezig houden
met het internationale fascistische terrorisme.
Wij verplaatsen ons dan in gedachte in 1921 naar het zoge-
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naamde Congres van Reichenhall in Opper-Be,ieren bij Berchtesgaden, de buurt waar het Hiflerisme vandaan komt. Op dat
Congres vinden we o.a. aanwezig het hoofd van de Russische
Kerk in de emigraHe Monseigneur Antonius; voorts Alfred Rosenberg, de tegenwoordige leider van de imperialistische plannen van Hifl.er. Duitsland ten aanzien van de Oostz,ee-landen,
Scandinavië, de Neder.landen, het Donau-gebi·ed, de Balkan,
en de Oekraïne, onderdeel van de Sowjet-Unie; de anti-Sowjet Kozakken-hoofdman uit de Oekraïne Skoropadski, en de
chef van de troepen van de voormailige anti-Sowjet-regering
van Koltsjak, gene~aal Sacharof, die tegenwoordig de verbinding bewerkstelligt van de anti-Sowj.et-krin:gen van het Verre
Oosten met het zeer nabijë We·sten, namelijk tussen Charbin in
het door Japan bez,ette aan de S.U. g11enz,ende Mandsjoekwo en Berlijn.
Dit illuster g·ezelschap dat alle schakeringen van het internationaal .aggressieve fascisme omvatte vond het, om redenen van
tactische aard - om niet de aandacht te trekken - nodig
om één van haar beste kompanen, namel:ijk "vorst" Sermondt
Awalof, de voorvechter van de "nieuwe Tsaar" Cyvillus, uit te
nodigen .... maar liever niet te ~eichenhall te komen!
Wie is dez·e Sermondt Awalof (B.A.)?!
B.A. is op het moment het hoofd van de Russische Nazi,'s te
Berlijn. Hij is de man, die te Berlijn in het eind van '33 het
pact heeft doen sluiten tussen de Russ. Nazi's, de Russ. Fa'Scisten onder Wonsiatski, die op het punt stond een propaganda-reis naar het V·erre Oosten te ondernemen, en die met
Amerikaans geld werkt, de zogenaamde jonge Russen onder
Kazem Belk, Obol·eski en de terroristische broederschap "de
Russische Waarheid" te Belgrado in Joego-Slavië en de Parijse
de Pan-Russisc'he miliiaire Unie, gesticht door Wrange! later
onder gen. Koetjepof, ·en thans onder gen. Mi!l,er. Dit alles onder het oog ~en met toeliating van HiHer en zijn Anti-Sowjet
medewerkers.
Dit is B.A. thans. Wat was hij vroeger?
Vroeger was hij de po;l~tieke medewerker van de beruchte Raspoetine, 'en van diens z·eer be·faamde Secretaris Simanowitsj,
die tezamen van echt-Russische zijde van Duits-Baltische (B.A.
is evenals Alfr. Roz,enberg •een Balt, d.w.z. uit de vroeger Russische Oostze·e-Tanden) de bigotte Tsaren-familie en hun kliek
bewerkten.
In '19 was B.A. generaal: van het zogenaamde W.esterleger1
d.w.z. van Duitse (Baltische) troepen, die zich als Russische
voordeden. Dat wil z,eggen, dat hij, evenals HiHer en Rosenberg thans willen, met Duitse troepen het Sowjet-land wilde
verover·en. B.A. heeft ook de hand gehad in de anti-Poolse
terroristische beweging in Opper-Silezië ten tijde van de volksstemming, en in de terroristische aansl.agen aan de Ruhr in Maart
'23 (door middel van zijn bondgenoot Schlageter), zoals hij
ook direct of indirect aan de Kapp.-Putsch en aan de veemmoorden dier dag•en dee1: had.

13

Na '23 was B.A., aHihans in het openbaar, van het toneel verdwenen, maar met Hitier trad hij weer meer dan ooit naar
voren. En geen wonder, omdat toch eigenHjk de hele inhoud
van het, daarin met het fascisme· overeens~emmende, Nazisme is
in dienst van, zoals wij zeiden het readionairst·e de·el van het
finantiële kapitaal, het bolsjewisme en de Sawjets te bestrijden.
Maar ihi·er speelt de historie hun parten. Want zij staan hier,
evenals het forme·el ande·rs gezinde maar intrinsi:ek op hetzelfde
gerichre, door Zinowjef c.s. geadopre:erde Trotskisme, voor de
onmogelijke historische taak, om de door de bolsjewiki en de
Sawjets de·els verwezenlijkte en deels nog te verwezenlijken,
vernietiging van het oude en ontstaan van het nieuwe in de
maatschappij en in de menselijke geest tegen te gaan.
De dialecti·ek, de proefondervindelijke wetenschap van de werkelijke ontwikk·eling in natuur en maatschappij, le·ert ons immers met snel toenemende ervaring dat de bron van de in
alle dingen zelf lig9ende beweging is hun natuurlijke eenheid
van elkaar uitsluitende en bestrijdende teg.endelen.
Dat wil zeggen dat dez:e in alle verschijnsel,en ~eH te constateren e•enheid van teg:enstrijdighe:id, hun samenhang en strijd,
het we11el:d-prooes en de wereld-historie doet zijn eèn voortdurende ontwikkeling ilot hoger en ni·euwer.
Het wil zeggen dat de strijd de~er met elkaar samenhangende
t•egendel·en zowel de sprong:en der natuur als de sociale
revoluties voortb!"engt en verklaart; en dat de menselijke
geest zich al deze beweging en verandering, dez.e sprongen en
revoluties, dit verni·eti9en en ontstaan in, door het marxisme-leninisme concre·et gestelde omstandigheden bewust kan worden
en ten nutte maken; maar dat dit de grondwet der dialecti,ek,
het verni·etig.en van het oude :en het ontstaan van het nieuwe
door strijd, niet kan tegenhouden, integendeel juist doorvoert.
En wie het toch probeert, wie de·ze dialectische ontwikkeling
poogt te blokker.en, die laadt de geweldige historische schuld
op zich van zijn partij te steHen vóór het ten dode g·edoemde
tegen de nieuwe ontwikkeling. Zijn taak is ni•et alleen onmogelijk, (hij houdt de historie "aHeen maar" een k·ort•en tijd tegen),
maar hij werkt uitteraard ook met onmogelijke, tegen de oniwikkel'ing ingaande middel•en. Het is dus geen ioeval als in de
aanwending v.an hun middelen het fascisme ·en het trotzkisme
elkaar vinden.
En zo komen we weer terug bij ons uitgangspunt. Vorst B.A.,
die eind '33 met 4 andere Russische terroristische organisaties
te Berlijn zijn pact contra de S.1U. sloot, maar t·evens bij Hitier
- toen nog enkel Rijksdagkanselier - di·e op het einde van dat
jaar, juist om de biz.ondere terroristische betekenis van dit
Panrussische Nazi-pad, gedwongen was, althans formeel, de
Berlijns-Russische Nazi-beweging re doen ontbinden.
lntusschen eindigde daarmede geenszins ook zelfs maar voor'lopig B.A.'s fascistisch-terroristisch optreden. April '34 vinden
we 'hem in Oost-Pruisen aan de Littausche kant in de buurt
van Memel (dat thans tegenwoordig bij Littauen behoort) te-
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rug - dus waar hij 15 jaar gel:eden ook opereerde - om de
intussen mislukte Nazi-staatsgreep van Waldernaras contra de
President Smetana, eers~e stoot ~en .gunste van het imperiaHstische Hitler-Rosenberg-plan, te organiseren.
Wederom moest HiHer, evenals in December '33, althans officieel hem verlochenen.
Maar dat herinnert z•e·er s~erk aan de verlochening in 1919 door
de toenmalige S.D. Duitse 11ege·ring. Want B.A. heeft in zijn
indertijd te boek ges~elde memoires z·elf medeg·ede·eld, dat wat
de Duitse regering toen ook openlijk moest verklaren, Noske
persoonJ,ijk als toenmalig Duitse Min. va,n Oorlog één van de
vurigste voorstanders was en bl:eef van de door B.A. toen gerealiseerde idee van Duitse, zij het ook gecamoufleerde, troepen in de Bal~ische landen. L•etterlijk zegt B.A. omtrent het voorval van 1919 dat Noske als Minister het daar opererende leger
van B.A. steunde, en hij voegt eraan toe: "Ik ben hem diep erkentelijk".
Men ziet dat er reden is te consta~e.ren dai de samenhang
tussen de aanslagen-politiek, het fascisme •en een regeringssocialist als Noske - die wij overigens sl.echts als voorbe,eld aanhaalden - dieper is dan men oppervlakkig zou denken.
Toen Litwinof in Genève nu naar aanleiding van het individuele terrorisme sprak, he·eft hij natuurlijk ni•et nagelaten te wijzen
op het v·erband tussen de individuele aanslagen-politiek en
de ste·eds dreigende oorlog. l·edeneen herinnert zich hoe de
Franse president Doumer gedood werd door de anti-bolsjewiek GorgoeliOf, ·enkel om in Frankrijk en in geheel Europa de
sfe·er te scheppen voor de oorlog tegen de Sowjet-Unie.
Welnu, teg·enwoordig staat de zaak zo, dat open en onomwonden zowel de renegaat Soewarine als de wit-gardist Moerat·of, om sl.echts twe voorbeelden t·e noemen, op de oorlog vooral die van Japan contra de S.U., omdat het initiati·ef van
Hitier door de politiek van de S.U. voorlopi·g ietwat is bemoeilijkt - de groots~e verwachtingen stellen, om hun arbeiders-vijandige doelreinden door ~e voeren.
Dit noemt men dan de "bevrijdende oorlog", een oorlog en een
bevrijding die men van di·e kant door aanslagen en door de
daarmee samenhangende de,sorganisaties hoopt te bereiken.
"Oorlog "is onze uniek·e kans", zoo uitte zich de vroegere aartsbisschop van Kamsjatka, Nijr Mestor, notabene op een conf.erentie te Belgrado, de hoofdstad van Joego-Slavië, waar niet
alleen Mgr. Antonius maar ook de patriarch van de Joego-Slavische (Servische K·erk), officieel aanwezi.g was.
En in dit zelfde Helgrado, evenals in het ook in Joego-Slavië gelegen Zag11eb - en ook te Parijs, uitgraande van dezelfde terroristen - bestaan hogere cursussen van zoals dat he.et moderne politi·e-techni·ek, di,e erop uit zijn om de mensen te
fokken en te schol,en, die de brand van de bevrijdende oorlog
geven als •eenmaal de Rijksdagbrand moeten doen uitbreken.
De leerstof op deze schol,en omvat o.a.: Ol'ganisatie, en techniek
van crimineel en politioneel "onderzoek", werking van ver-
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git en ontpl,ofbare machines, gebruik van gassen, tacktiek van
straatgevechten, militaire spionnage, enz. enz.
Onder de cursislien bevinden zich vooral vele leden van de
vroegere politiemannen van de Tsaristische geheime politie
(Ochrana}, meesters in de kunst van provocatie en individuele
ter!'eur, allemaal hun ambacht verder 'lerende en uitoefenend nu eens niet in het befaamde Hongaarse Poesjta Zanka of
in de school van Mussolini - maar onder het oog althans nog
het vorig jaar van de door de terroristen ve~rmoorde Koning
Alexander, die trouwens ondanks aHes met hen sympathiseerde.
En als men dan zo en daar de aanslag-taktiek leest in theorie
en practijk, dan ruimt men een President Doumer, of een Minister-President Duca van Roemenië, of ~een Oostenrijkse
Dollfuss, of de Fransman Barthou uit de weg, om de stemming
te wekken en de basis te scheppen voor een direct uitbarsten
van de in het imperialisme steeds dreigende oorlog.
En alsof de heren al wisten van de later aangestoken Rijksdagbrand en ook meer derge·lijke lauweren st11eefden, eindigde
een in eind '32 uit naam van de terroristische broederschap
van de Russische waarheid - nauw v·erbonden, met de Panrussische fascistische partij van Wonsiatjkoij, maar ook met de
popes - geschreven artikel met ~een ophemeling van de wereldhistorische, ook aangestoken brand van Moskou in 1812, welke brand - zoals het heet - Eu11opa van de ideën van de
Revolutie, de Franse namelijk, zou hebben gered.
Hier ziet men hoe de ter11eur-middelen van het fascisme met
de contra-revolutionaire oorlogspolitiek ten nauwste samenhang.en, hoe het e·en 'het ander in de hand werkt.
En het is dan ook volkomen juist als Branting zijn Witboek
eindigt met de woorden: Er ~loopt één rechte weg van de revolverschoten der pl·egers van aanslagen naar de Kanonschoten der artiHerie en naar het ontploHen van bommen uit de
:lucht. En di~e weg zal des te korter zijn, naarmate de mogelijkheden om te manouvr·eren voor de Hitler-didatuur geringer worden. De oorJog is de laatste uitweg van deze dictatuur;
zij heeft besloten die weg te gaan en zij treft daartoe alle voorbereidingen.
Geen wonder, dat Tichon, een de·r andere popes van de v~er
vallen Tsaristische kerk met Kerstmis '33 aan Hitier schreef: God
moge U nog vele ja11en sparen om uw werk niet alleen in
Duitsland, maar in de hele wereld te consolideren, want
alleen daardoor zal wat de engelen in de Kerstnacht zongen op
aarde worden v~erwez·enljjkt.
Het gebeurt niet vaak dat zo openljjk de Kerstleugen wordt te
pronk gesteld, en nog wel door ~een geestelijke. Maar we zuHen
het onthouden: Hitier de realisahe van het Kerstwoord! Daarmee heeft de christe~l.ijke vredes-legende afgedaan. Maar zijn
diepste diepte heeft de fascistische aanslagen-politiek be11eikt
door zijn verband met de moordenaars-bende die onze kameraad Kirof uit de weg heeft geruimd, waartoe de emigrantenkliek reeds in November openlijk heeft aangespoord.
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Hier zijn de klassi·eke 1kenrnerken van het verschijnsel' alle tezamen en eperilijk aanwezig: De ondergrondscha groep, het
anti-Sowjet terrorisme, de bedoeling om de Sowjet-leiding te
desorganiseren, de wanhoop om de massa's mee te krijgen,
het agressieve signaal, en het terugdraaien van het rad der geschiedenis door in de strijd tegen de opbouw van het socialisme en de klasseloze maatschappij van arbeid en wetenschap
zich in de gunst en recommandatie van de bourgeois, de hereboeren (Koelaken) en de buitenlandse imperialisten, zelfs
tegen betaling in geld, aan te bieden.
De groep van Zinowjef-Tr·otskisten, die dit op zijn geweten
heeft, zegt gel'ijk een middeleeuwse paus of gelijk Kautslaj tegen wat ze voor hun 'Ogen zien gebeuren, de opboûw: het
kan niet en het mag niet; en om te !'aten zien, dat het niet kan,
ruimen ze de mensen di·e het nieuwe doen, de bouwers,
eenvoudig uit de weg.
Eenmaal was de indivudelie terreur het middel van degenen
die althans in de Tsaristische maatschappij de revoluHe wilden, maar de weg niet wisten. Ook toen was di,e weg ·vol' gevar·en en de ove~gang naar de klasse-vijand lag toentertijd theoretisch en practisch voor de hand, gel:ijk Marx in de strijd tegen
Bakoenine he·eft aangetoond. Zowe·l bij de strijd der Charisten in
Engeland als bij de .aanslagen onder het Bismarck-régime hebben Marx en Engels steeds tegen deze tactiek gewaarschuwd.
En Lenin is zijn politieke leven begonnen en geëindigd met de
strijd tegen de individuele terreur en de aanslagen-polifi.ek.
Maar wie in dez,e da9en de~e individuele-politi·ek nog huldi·gt,
hetzij in theorie of in practijk, maakt zich tot de handlanger van
i fascistische reacHe, di·e de macht van de massa's wil' breken.

;
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DE STRIJD VAN DE ONDERWIJZERS
TEGEN DE REACTIE
Mr. HENDRIKS

DE ONDERWIJZERS IN FRANKRIJK
In Oktober is te Nice in Frankrijk het jaarlijkse congres gehouden van de vakverenigingen van onde·rwijzers.
In de "N.R.Ct." van 27 October lezen we hierover onder de
titel: "School- en onderwijs-anarchie", dat "de beraadslagingen in permanent-revol'utionaire toon afgewisseld werden door
het zingen van de Internationale". En verderop:
"Bijnn aHe ambtenaarsorganen zijn op beden~elijke wijze door
een ge•est van opstandigheid bezi·eld; dat van de onderwijzers zelf in zulk een mate, dat men ten di·en aanzien gerust
van een publiek schandaal kan spreken. Het onlangs te Nice
gehouden jaarl'ijkse congres van de, tienduizenden leden tellende national·e vakv·ereniging van onderwijzers heeft door-
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slaande bewijzen geleverd, dat de Franse openbare lagere
school toevertr.ouwd is aan een onderwijzend personeel, dat er
voor een z·eer groot gedeelte op uit is om de schooljeugd naar
Russische trant haat in te boe~emen te<g~en de bestaande orde.
Pas in de allerla:atsile tijd begint de publi~ek>e opinie na janenqang als het ware in ~een narcose-toestand te hebben verkeerd,
hier en daar wak~er te worden ~en zich te·gen de infiHratie van
de school met het anti-nationale Moskouse v;ergif te verzetten.
In !het Provinciaalse dorp St. Paul zijn de ouders er het e·erst
toe overgegaan om - toen herhaalde klachten bij de ov•erheid
ni·et de minste uitwerking hadden - ·e•en niet 'langer door hen
gedulden communistischen onderwijzer ui1t de school t·e jagen.
En in Normandië begint men nu dit v·oorbeeld te volgen: in
een kl~ein dorpje aldaar hebben de ouders van de schoolgaande
kinderen deze "bhuis gehouden en e·en rev;olufi.onaire schoolmeester de verde~e toegang tot de school belet"
Deze mededeling in de "N.R.Ct." doet duidelijk uitkomen, dat
Franse onderwij~ers zich massaal verz·etten tegen de toenemende v~ersl,echtering van het onderwijs.
De Franse onderwijzers hebben •een Coöperatie opgericht,
die me·er dan duiz.end !;eden telt. De bedoeling was oorspronkel'ijk het bevorderen van het ni~et-godsdi·enstig onderwijs; de statuten schreven voor, dat men zich niet met politie'ke kwesties
zou inlaten.
Maar de Franse onderwijzers zagen al spoedig in dat het
strijden voor goed onderwijs niet los kan gebeu!'len van de algemene maatschappelij~e strijd. Zij zijn dus moedig en v~erstan
dig gewe·est hun aanvankelijke beperkte doelstelling te verruimen •en hebben ing.ezien dat het nodi.g is op alle mog.elijke
manieren ile strijden voor een betere maatschappelijke orde,
die een goed onderwijs voor alle kinderen mogel'ijk zal maken.
Zij hebben beg.,epen dat de l~euze van de neutrale school gebruikt wordt om de onderwijzers van het eig.enlijke vraagstuk af
te houden ·en dat e~en onderwijz·er zijn werk niet behoorlijk
doen kan wanne·er hij niet weet hoe zijn leerlingen leven builen
de school.uren. Dat hei verder zijn plicht is op de mi~sstanden
te wijzen, di·e zijn werk ondermijnen •en nutteloos maken.
Het is een f·eii dat de g.e~estel.ijke ontwi·l<keling van de kinderen
afhankelijk Is van hun lichamelijk·e toestand. Met abnormale,
achterlijke, zi~e~e, onderv;oede kindenen di~e in donkere kroHen
wonen, kan de beste onderwijzer niets beginnen. En hetzelfde
geldt voor de scholen.
In slecht-verlichte, t·e kleine, v~ervui~lde lokalen, waar de kinderen
nooit de zon zi.en, waar zij te weinig bewegingsvrijheid hebben
kan van goed onde:rwijs geen sprake zijn. De onderwijzer die
zich voor dit al'les niet mag interesseren, die maar moet zien
wat hij er van terecht b.,engt in deze omstandigheden, helpt
rnee de ouders in de waan te bre•ngen, dat er toch nog we·l
goed onderwijs aan hun kinderen kan worden g.egeven. Confl'icren echter tussen ouders en onderwijzend personeel· zijn in
dez·e omstandigheden even onvermijdelijk als de humeurigheid
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en prikkelbaarheid van de meester of de juffrouw tegenover de
klas.
In de bloeitijd van het kapitali,sme kon men de arbeiders wel
enige schoolhervormingen toestaan, maar ~n alle landen van
Europa en Amerika. is het fascisme thans bezig deze verbeteringen zo snel mogelijk ong;edaan te maken.
Het verlagen van de levensstandaard van de arbeidersklasse
treft in de eerste pl1aats de kinderen, die mindier weerstand
hebben tegen honger en kou.
Nieuwe schol.en worden niet gebouwd en nieuw leermateria,al
wordt niet aangeschaft, de overbevolkte klass·en worden nu zelfs
minder go·ed onderhouden dan toen er het gewone a.antali kinderen in huisde. Onderwijzers worden op wachtgel:d gezet en
klassen van 50 kinderen zijn g;e·en uitzondering meer (in Frankrijk heeft men er zelfs van 60), de onderwijzers krijg;en salarisverlaging, zodat zij met geldzorg>en voor de klasse staan, wat
het onderwijs ni.et ten g;oede komt.
De afbraak van de openbare school gaat gepaard met een streven, om door godsdienstonderwijs en nationaHsme het opkomende g;eslacht zoveel mogelijk in reactiona,ire richting te
beinvl·oeden. De ouders kunnen daar niet genoeg tegen gewaarschuwd worden. Het zijn ontvank·elrijke jaren, die een kind op
de lagere school doorbrengt en het zal grote moeite kosten
om de indrukken, di·e dan zijn opgedaa,p, weer ong;edaan te maken.
Het congres van de Franse onderwijzers te Nice heeft daarom de volgende resolutie aangenomen:
"De leden zullen morele steun geven aan alle anti-fascistische bewegingen. Zrij nemen op zich het fascisme in de
school en de kapita,listische uitbuiting te bestrijden.
Zij nodigen alle anti-fascisten uit hun biz.ondere aandacht
te wijden aan het fascisme op de school'.
Zij verzoeken atle onderwijz,ers, die op anti-fascistische vergaderingen spreken, zich nîet bij vage algemeenheden te
bepalen, maar de gevaarlijke en schijnheilige Uitingen van
het fascisme op de school aan te wijzen.
Zij zuHen trachten dre ouders te v'e:renigen in raden van
proletarische ouders, die op dît terrein zull·en strijden voor
de ideol·ogische veHigheid van hun kinderen."
De Coöperatie voor het niet-godsdi,enstige onderwijs is er in
geslaagd alle onderwijzers van aHe richting;en in beweging te
brengen voor de strijd tegen het fascisme. Alleen door samenwerking van de v·erschill·ende anti-fascistische groepen, kan
men met enige hoop op succes de kinderen van de arbeiders
en boeren beschermen tegen de gevaren, die hen bedreig1en.
DE ONDERWIJZERS IN AMERIKA

In Amerika is evenals '.in de meeste kapitalistische landen een
wet aangenomen, waarbij de onderwijzers als ambtenaar zich
verplichten het huidige regime te ondersteunen (lves-Bill). Z·ij
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hebben moeten v·erklaren, dat zij de wetten van de Unie en van
de afzonderlijke staten zuUen eerbiedigen.
Een hoofdinspekteur in de staat New-York he·eft hen hierbij verzekerd, dat zij geen moeil·ijkheden hebben te verwachten door
dez·e verklaring. Nu de oorlogsvoorbereiding echter steeds duidel•ijker vormen aanneemt, beginnen de ·onderwijzers een merkwaardige ov.eneenstemming te zi,en tussen deze wet ·en een
dergdijke die gedurende de wereldoorlog hun vrijheid beperkte. Een belangrijk·e groep onderwijzérs ijvert thans om door de
onderwijzers een vrijwillige verklaring te doen afl.eggen als aanvulling van de lves-Bill waarin z·ij het doel omschrijven van hun
werken in de school:
"Wij, onderwijzers van de Staat New-York, verbinden ons:
om als onze eerste plicht ter bevordering van de gezondheid, het materiel.e welzijn, de cultut'ele ontwikkeling en
het gel·uk van de kinderen di·e aan onze Z•orgen zijn toevertrouwd, te zien, en dus:
het recht van ieder kind op zo goed mogeloijk onderwijs
te verdedig.en en te beschermen.
de afbraak van de school te verhinderen,
voor zover ons mogelijk is te zorgen, dat de schoolkinderen niet aan de ·ellende van een oorlog worden blootgesteld, door alle oorlogsvoorbereiding en propaganda, vooral in de school, te bestrijden,
het Amerikaanse beginsel van vrijhe•id van denken en
spreken in •ere te houden,
ons te verzeHen tegen aU.e vervolgingen van studenten, die
hun belangen verdedigen en van onderwijzers, die deze belofte willen houden.
Dit beloven wij aan de kinderen in de scholen, aan hun ouders en aan de massa's in de fabrieken, de werkplaatsen
en de kantol'len, die van het onderwijz,erscorps verwachten,
dat zij hun plicht zullen doen".
Deze verklaring is al door verscheidene leeraren en professoren
geilekend en wij mog·en het al!s een voorbeeld beschouwen, dat
niet minder duidel·ijk dan het Franse de opvoeders van de
jeugd de weg wijst, di·e zij in dez•e tijden hebben te gaan.
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DE WETENSCHAP IN DE SOWJET-UNIE
Die Wissenschaft in dar U.S.. S1R. Uitg. V.O.K.S., Organ der Gesell,_
•schaft für kultureHe Verbindung der Sowjet-union mit dem Auslande
Se jaargang, 1934 {Moskou 8, 123 p.)
SPECTATOR

Dit boek geeft een samenvatting van hetgeen in Sowjet Rusland
op het giebi·ed der wetenschap is geleverd, en zet zowel de
algemene beginselen uiteen die aan de beoefening der weilen-
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schap in Sowjet Rusland ten grondslag lig9en alsook de resultaten, waartoe gespecialiseerd onderzoek alreeds heeft gevoerd.
Het klinkt misschien nog al•tijd voor hen, die aan een abstrakte
wetenschap boven tijd en ruimte geloven, wonderlijk in de
oren, dat er andere beginsel,en aan de beoef.ening van de wetenschap onder het socialisme als grondslag dienen dan onder
het kapitalisme. Het inleidend artikel van Prof,essor W. Asmus
schept hier klaarheid. De .algemene strekking van de ontwikkeling der we-l!enschap onder het kapitalisme is naar steeds voortschrijdende specialisatie zonder een daarmee samengaandie neiging tot samenvatting. Aanvankelijk, aan het begin der burgerlijke periode, be9onnen als een proces, dat noodzakelijk was
voor de ontwikkeling der wetenschap, is het geëindigd in het bestaan van duizenden specialisten, die i·eder een onderdeel van
een wetenschap beheersen en die elkaar nauweHjks kunnen
verstaan. Daarmee is ook het verschil' tussen het belangrijke en
onbelangrijke verdwenen en is ilevens een di·epe kloof ontstaan
tussen theorie ·en praktijk.
Aan tegen pogingen tot samenstel!ling der resultaten he·eft het
nooit ontbroken, doch ze zijn al'tijd onvoldoende geweest. De
tijd der grote encycl!opedische 9eesten is met Bayle, (ook Leibniz), en tot op zekere hoogte Didemt en VoHaire, ten einde gekomen. Reeds He9el"s Encydopedi·e beperkt zich voornamelijk
tot de geestes-wetenschappenJ en heeft betrekkel'ijlk weinig over
de natuurwetenschappen.
Daar, waar als bij Descartes en Humz, e·en encyclopedisch weten bestond, hieild het toch op, waar de natuurkennis in kontakt
komt met de socialle ontwikkeling van de mens. En bij de
burg·erlijke idealisten van de soort Fichte, Schelling, He9el komt
de synthese tot misliukking waar het ·erop aan kwam, "natuur"
uit "geest' te verkl'ar·en. Ook de samenvatting van Comte wee-l
de synthese van natuurwetenschappen en geesteswetenschappen niet te brengen.
De be-l!ekenis van het Marxisme li,gt nu bij het hi.er aan9e•geven
vraagstuk daarin, dat z·e voor het ·eerst in de moderne geschiedenis de grondslagen van een werkelijk systeem der wetenschappen biedt. Het dialektische •en daaruit volgende historische mareriealisme brengt de mogelijkheid, het gtehele systeem der moderne we-l!enschappen tot een synthese te brengen, niet een naast
elkaar plakken van v·erschiHende 9ebieden, doch een echte vereniging, di·e zich baseert op een studie van de taak en het doel
van iedere tak van weiJenschap in het 9eheeL Daarbij wordt de
specia1lisatie niet opg·eheven, doch de specialisaHe wordt voltrokken, en daarmee, verdiept, door •een doordachte verhouding tot
het gehe·el der wetenschap, natuurwetenschap zowel als geesteswetenschap.
De praktische voorwaarden voor de organisatie van net nieuwe
synthetische, type van wetenschappel'ijk l·even werd voor de
eersre maal door de proletarische revolutie in Sowjet Rusland
geschapen. Theorie en praktijk !konden nu ook in de wetenschappen rot e·en eenheid uitgroeien.
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In de Sowjet-unie vencent het wetenschappel'ijk leven hierdoor
volgende karaktertrekken.
a. De gehe1lie wetenschap, van haar hoogste centra: de wetenschappelijke Aca·demis, tot haar kleinste eenheden, de fabriekslaboratoria, zijn betrokken in het bouwen van de technisch-economische grondslagen van de socialistische maatschappij.
b. Daaruit ontsta.at eenhe,id, bewuste lle<iding en planmatige ontwikkeling van het gehele proces der wetenschappelijke ontwikkeling.
c. Desondanks - of beter daardoor - wordt het veld van
theoretische onderzoekingen niet vernauwt, en evenmin wordt
de wetenschap gemaakt tot een •eenvoudigen dienares van de
praktijk.
d. Daardoor wordt een ~oestand, g.elijk vaak in de burgerlijke
landen bestaat, waarbij de g.e·f·ee11de ·eigenlijk zich over de werkelijken zin van zijn werk niet klaar i,s, onmogelijk gemaakt.
e. De natuur van hei: vel'erlei grootse en practisch werk, dat
de opbouw van de sociat.istische ma.atschappij vel"eischt is, zodanig dat all<een door de grootst mogelij~e vrijheid van onderzoek de ontwik'k.el'ing voortgang kan hebben, zonder door vra.gen van oogenbl1ikkelijk praktisch nut te worden lastig gevallen.
Op dit laatste mag best nog •eens ernstig de nadruk worden1 gelegd. Van tijd tot tijd zien we, hoe ernstige liberale heren er
zich bezorgd ov.er maken, dat de Sowjet-Unie aU.een direkte
praktische toepasbaarheid van haar wet·enschap zou verlangen.
Ernstig wordt er dan op gewezen hoe in wer~eHjkheid grote
ontdekkingen van geweldige praktische betekenis oorspronkelijk als "zuiver wet·enschappelijke", "onpraktische" onderzoekingen begonnen zijn (ApoHonius' leer der kegelsneden, Faraday's
onderzoekingen over elrectromagne•tische industrie enz.). De
heren ma~en zich ten onrechte be21orgd. Het Marxisme is geen
fragmatisme, en stel't "praktisch nut" ni•et gel:ijk aan "onmiddell·ijk nut". Het Marxisme eist het me•est verregaande wetenschappelijk initiatief, de mogelijkheid van een ontwikkeling van
theoretischa r·esul'taten alvast "op voorraad", en schept e·ersi de
mogelijkheden waardoor dit werk op e,en schaal kan plaatsvinden, waarvan het kapital'isme nog niet gedroomd heeft.
In hoeverr·e is dit g.ewelidige plan v·oor wetenschappelijke ontwikkeling nu alreeds tot uitvoering g'eraakt? Het boekje bericht zeer kort over de verschillende wetenschappen, de academies, de gel1eerden, de werkme~hoden en hun verband met de
social:istische opbouw van het land. Het vooral in de laatst·e jaren
geweldig opbloeiende wetenschappelijk l·even, dat ook al tal van
geleerden in West-Europa en Amer.ika diep onder de indruk
heeft gebracht, komt daarin aan het l<icht. Wij zuHen ons beperken tot het opsommen van sliechts enkele karakteristieke
trekken.
1. De reeds uit de Tsarentijd stammende Akademie van Lening rad, heeft zich thans geiheel aanglepast aan zijn taa,k van leidster en hulp bij de economischen opbouw. Ook bekende geleerden, vroeger ti"'uwe dienaars van de reactie, zijn door de ge~hans
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weldige 1'1esulta~en, die zij zagen, tot grote vri·enden van de
revol·utie geworden, o.a. de bek·ende natuurkundige Joffre. Grote diensilen bewijst de Akademi<e door het onderzoek naar de
natuurschatten van het l1and, het systematische onde.rzoek naar
energie voorraden, het opl'oss·en van economische, chemische,
landbouwkundige, biologische •en medische vraagstukk.e,n. Ook
op historisch gebied vervult de Akademi•e ·een gelijksoortige
taak door vraagstul<ken te onderzoeken, die betrekking hebben
op het overwinnen van de overbl'ijfselen van het kapitalisme en
van vroegere maatschappelijke vormen. Was vroeger het woord
"akademisch" gelijkl·uidend met "volkomen gescheiden van de
praktijk van het l•ev•en", zo is dit tham radikaal aan het 'verandet"en. Hetz.elfde geldt van andere Akademi·es in het Sovjetland.
2. In de historische wetenschappen heeft men g.ebroken met
de oude akademische geschiedeniswetenschap van het tsarisme
en ook met di·e der kapitalistische landen. Hier wordt allereerst
in de geschi.edenis de dial:e.kfi.ek der klassenstrijden in ha,ar wijdsten omvang bestudeerd, geschi·edenis van de arbe·idersbeweging en het social·isme van de volkenen der koloniale landen, de
moderne geschi1edenis van imperialisme en revoluties. In de Russische geschiedenis werd g.ebroken met de tsaristische methoden, di.e a'N,een het •enge klassenstandpunt der bourgeoisie en
het grootgrondbezit be1lichtten, en bovendi,en ook de belangen
dienden van het Grootrussische nationa lisme, dat hoogstens alleen nog de Oekraïne <een gedachte waardig keurde. V·eel verzame·lwerk ·en archivarische werk wordt ev·eneens langs dez·e nieuwe lijnen v·erricht.
3. In de exakte weiJenschappen is nu defini~tief gebroken met
de tsaristische toestanden, waaronder we.! enige geniale geeleerden konden optreden {Lobatsj•ewski, Mendelljew e.a.), doch
het nooit kwam tot e·en georganise·erde wetenschappelijke bedrijvigheid zoal·s in Duitsland en andet"e kapitalistische landen. Voor de moderne beoe~ening der natuurwetenschappen
wal'en dus niet eens de noodzakelijke instituten aanwezi:g. Op
dit gebied is nu een g•ewel:dige arbeid v~erricht, waardoor de
Russische wetenschap reeds in menig opzicht de evenknie is geworden van het beste, wat de kapitalistische landen kunnen bieden. Op dez,e wijz,e wordt in rustig.e arbe~id "achter het front"
datg.ene voorbereid, wat in de !'eusachtige technische onderneming.en als Dnjepostroi, WiUez·eekanaal, <e.d. en in de staatslandbouwbedrijven aan he·t aligtemene licht treedt.
Hoofdstukk·en over de economische we~enschappen, het onderzoek naar de bodemschaUen, de energieverschaffing, wetenschap en industrie, wetenschap en landbouw, de staatshandel en
de sterkstroom industrie voltooien dit belangrijke werkje.
1

'
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STALIN OVER HET LENINISME
In de brochure "Over de grondslagen van het Leninisme", werd
een bepaatde definitie• van het Leninisme gegeven, die klaarbl'ijkelijk burgerrecht verkregen heeft.
Ze luidt als volgt:
"Het Leninisme is het Marxisme van het tijdperk van het imperialisme
en de proletarische revolutie. Meer nauwkeurig: het Leninisme is de
theorie en de takHek van de proletarische revolutie in het algemeen,
de theorie en de takHek van de diktatuur van het proletariaat in het
bi zonder".

Is deze definitie juist?
Ik meen dat zij juist is. Zij is juist, ten eerste, omda-t zij terech~
wijst op de historische wort·els van het Leninisme, waarbij zij dit
karakteriseert als het Marxisme, van het tijdperk van het imperatisme, in tegenstell.ing, tot enkele kritici van Lenin, die ten onrechte menen, dat het Leninisme na de imperialistische oorlog
is ontstaan. Zij is in de twede pl~aats juist, omdat zij terecht wijst
op het internationa·l,e karakter van het Leninisme, in tegenstelling
tot de sociaal-demokratie, die het Leninisme slechts van toepassing acht op nationaai'-Russische verhoudingen. In de derde
plaats is zij juist, omdat zij terecht wijst op het organisch verband van het Leninisme met de leer van Marx en het karakteriseert als het Marxisme van het tijdperk van het imperialisme, in
tegenstelling tot enkel·e kritici van het Leninisme, die het niet beschouwen als een verdere ontwikkeling van het Marxisme en zijn
toepassing op de Russische werkelijkheid.
Dit alles, zou men zo zegg.en, vereist geen bizondere toelichting.
Desniettegenstaande, zijn er blijkbaar in onz·e partij kameraden,
die het noodzakdijk achten, het Leninisme enigszins anders te
defineren. Zoals bijvoorbeeld partijgenoot Zinowjew, di·e van
mening is, dat:
,.Het Leninisme het Marxisme (is) van het tijdperk van de imperialisti·sche oorlogen en van de wereldrevolutie, die rechtstreeks is begonnen in een land, waa·r de boeren het overzicht hebben. {"Bolsjewisme
of Trotskisme" "Prawda" va.n 30/IX 1924.)

Wat kunnen de door p.g. Zinowj.ew onderstreepte woorden betekenen? VI/at betekent het i:oevoe•gen van Ruslands achterlijkheid, van zijn boers karakter aan de definitie van het Leninisme?
Het betekent het veranderen van het Leninisme van een internationa!.e proletarische leer is ·een produkt van Russische oorsprong.
Het betekent Bauer en Kautsky in de kaart spelen, die het toepasselijk zijn van het Leninisme op andere, kapitalistisch meer
ontwikkelde landen van de hand wijzen.
Het l·ijdt geen twijfel, dat het boerenvraagstuk voor Rusland van
de grootste betekenis is, dat ons land e•en boerenland is. Maar
welke betekenis kan dit feit hebben voor de karakterisering der
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grondslagen van hel: Leninisme? Werd hel: Leninisme soms enker
op de bodem van Rusland en vóór Rusland uitgewerkt en niet
op de bodem van hel: imperialisme en van de imperialistischè
landen in het algemeen? Hebben soms werken van Lenin als
"Het imperialisme", "Staat en Revolutie", "De Proletarische Revolutie en de Renegaat Kautsky", "De Linksche Strooing, een
kinderziekte van het Kommunisme", enz., alleen maar betekenis
voor Rusland en niet voor alle imperialistische landen in het algemeen? Is het Leninisme soms niet de veralgemening der ervaring van de revolutionai:re bewegin.9 aUer landen? Ei9enen zich
soms de grondslagen van de theorie en de taktiek van het Leninisme niet, zijn zij ni:et verplichtend voor de prol,etarische parpartijen aller landen? Had Lenin soms niet ge·lijk toen hij zeide
dat "het bolsjewisme als voorbeeld van de taktiek voor allen g:eeigend is" (zi·e "De proletarische revolutie •en de renegaat Kautsky"; hoofdstuk 9)? Had Lenin soms niet g·elijk, toen hij sprak
over "de internationale betekenis van de Sowj.etmacht en van de
grondslagen van de bolsjewistische theorie •en taktiek" (zie "Een
kinderziekte van het Kommunisme"; hoofdstuk 1)? Zijn soms de
vol9ende woorden van Lenin niet juist?
,.In Rusland moet de diktatuur van het prol:etariaat zich onvermijdelijk
in enkele bizonderheden onderscheiden in vergelijking met de vooraanstaande landen, tengevolge van de zeer grote achterlijkheid en
kleinburgerl:ijkheid van ons land. Maar de voornaamste krachten - en
de hoofdvormen van de volkshuishouding - zijn in Rusland dezelfde
als in welk kapita:listisch land ook, zodat deze bizonderheden in geen
geval de hoofdzaak kunnen betreffen. (Zie ,.Ekonomie en politiek in
het tijdperk van de diktatuur van het proletariaat"; 1919.)

Maar a.ls dit alles juist is, volgt daar dan niet uit, dat de door
p.g. Zinowjew gegeven definitie van het Leninisme niet als juist
kan worden erkend?
Hoe is deze nationaal-beperkte definitie van het Leninisme met
het internationalisme in overe·enstemming te brengen?
DE HOOFDZAAK VAN HET LENINISME

In hiervoor genoemde brochure "Over de grondslagen van het
Leninisme" wordt 9ez·egd:
,.Sommigen zijn van mening, dat het voornaamste in het Leninisme
het boerenvraagstuk is, da~ het uitgangspunt van het Leninisme in
het boerenvraagstuk, in hun rol en in hun soortelijk gewicht, is ·gelegen. Dat is volkomen onjuist. Het fundamentele vraagstuk van het
Leninisme, zijn uitgangspunt is niet het boer·envraagstuk, maar het
vraagstuk van de diktatuur van het pro·letariaat en de voorwaarden tot
haar verovering en versterking. Het boerenvraagstuk, het vraagstuk
van den bondgenoot van het proleta:riaat in zijn strijd om de macht,
- is e·en daaruit afgeleid vraagstuk".

Is deze stdling juist?
Ik meen dat z.e juist is. Deze stelling vloeit gehe·el voort uit de
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definitie van het Leninisme. lnderdaàd, indi,en het Leninisme de
iheorie en de taktiek van de proletarische revolutie en het fundamentele van de prol·etarische revolutie de diktatuur van het
proletariaat is, dan is :het duidel1ijk, dat het vraagstuk van de diktatuur van het proletariaat, het uitwerken, het motiv,eren en het
konhetise!"en van dit vraagstuk de hoofdzaak vormt van het
Leninisme.
Desniettemin schijnt p.g. Zinorvvj·ew het niet •eens te zijn met deze stelling. In zijn art.ikel "Ter nag.edachtenis van Lenin" zegt hij:
"Zoals ik reeds heb gezegd, is het fundamentel.e vraagstuk van het
bolsjewisme, van het Leninisme, het vraagstuk van de rol• van de
boeren. {"Prawda" 13 Februari 1924.)

Zoals ge ziet, vl,oeit dez·e st\elling van p.g. Zinowj·ew geheel
voort uit zijn verkeerde definifi.e van het Leninisme. Daarom is
zij ·even onjuist a.ls zijn definiti·e van het Leninisme onjui•st is.
Is de ste.lling van Lenin, dat de diktatuur van het proletariaat
"de fundamenbale inhoud van de revolutie" vormt juist {zie "De
proletarische revolutie en de renegaat Kautsky; hoofdstuk 1)?
Ongetwijfeld is ze juist. Is de stelling, dat het Leninisme, de
theorie •en de taktiek i's van de pro,l•eta,rische revolutie, juist?
Ik meen dat z•e juist is. Maar wat vo.lgt hi,eruit? Hieruit volgt, dat
het fundamenile,l·e vraa,gstuk van het Leninisme, zijn uitgangspunt,
zijn basis, gevormd wordt door het vraagstuk van de diktatuur
van het pro,letariaat.
Is 'het soms niet waar, dat het vraagstuk van het imperiqlisme,
het vraagstuk van het sprongsgewijz,e karalkter der ontwikkeling
van het imperialisme, het vraagstuk van de OVIerwinning van
het socialisme in één land, het vraagstuk van de proletarische
staat en van de sowj·etvorm van deze staat, het vraagstuk van de
rol van de partij in het systeem van de diktatuur van het proletariaat, het vraagstuk van de wegen van opbouw van het socialisme - dat al dez•e vraagstukken juist door Lenin zijn uitgewerkt? Is het soms niet juist, dat met name de·ze vraagstukken,
de grondslag, het fundament van de idee van de diktatuur van
het proletariaat vormen? Is het soms niet juist, dat zonder het
uitwerken van deze fundamentele vraagstukken, het uitwerken
van het boerenvraagstuk van het standpunt van de diktatuur van
het proletariaat ondenkbaar zou zijn?
Ongetwijfe'ld was Lenin een k.enner van het boerenvraagstuk.
Ongetwijfe'ld heeft het boe·renvraagstuk, als het vraagstuk van
den bondgenoot van het prol,etariaat, de grootste betekenis voor
het pro'lietariaat ~en vormt het een bestanddeel van het fundamente1e vraagstuk van de diktatuur van het proletariaat Maar is het
soms niet duide'l'ijk, dat indi,en het fundamente·le vraagstuk van
het Leninisme niet de diktatuur van het prol1eta.riaat zou zijn, dat
dan ook het daaruit afgelleide vraagstuk van den bondgenoot van
het proletariaat, het vraagstuk van de boenen, niet zou bestaan?
Is het soms niet duidellijk, dat, indi,en voor het Leninisme ni'et
het praktische vraagstuk van de v·erovering van de macht door
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het proletariaat zou staan, dat er dan ook geen vraagstuk van
het bondgenootschap met de boeren zou z;ijn?
Lenin zou niet de grootste van het proletariaat zijn geweest,.
die hij ongetwijfeld was, hij zou een eenvoudige "boerenHiosoof" zijn geweest, zoals hij niet zelden door buitenlandse
kleinburgers wordt afgeschilderd, indien hij de uitwerking van
het boerenvraagstuk niet op de basis van de theori•e en de taktiek van de diktatuur van het prolietariaat zou hebben ontwikkeld, maar onafhankelijk van deze basis en buiten deze basi's om.
Een van beiden:
Ot het boerenvraagstuk vormt de hoofdzaak van het Lenisme
en dan is het Leninisme niet geëigend, niet noodzakelijk voor
de kapitalistisch ontwikkelde l.anden, voor landen, die geen
boerenlanden zijn;
Of de hoofdzaak van het Leninisme wordt gevormd door de
diktatuur van het proletariaat en dan is het Leninisme de in-ternationale leer voor de prol.eta.riërs aller landen, zonder uitzondering, daartoe ook de kapitaHstisch ontwikkelden gerekend.
Hier geldt het te kiezen.
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Pf'Of. Mr. W. A. Bonger, Problemen der Democratie, een sociologische
en psychologische studie; P. Noordhoff N.V. Groningen. Batavia VI
en 175 blz.
J. V.

Werkel.ijk .een mooi boek: een 180 blz., helder papier, zorgzaam bedrukt, met kloek·e, duidelijke l·etter, stevig en eenvoudig-netjes gebonden, voor de prijs van f 3.25. 't Is te 9eef voor boekenliefhebbers, die nog boeken kunnen kopen, - een
sieraad voor de boekenkast en de huiskamer .. Er zijn niet veel
meer van die liefhebbers, zeker niet onder de arbeiders. Maar
voor de arbeiders is het boek dan ook nid ·geschreven. Voor wie
dan wel?
Let ·eens op de titel. Een hoogg•ele•erde jurist, di.e zijn zelfstandig
intel'lektueel'leven in de tijd der "jonge veulens" evenals Albarda
en andere theoretische Nchten der SDAP begon als "marxist",
schrijft over een belangrijke· en (in onzen tijd van Fascisering en
fascisme, van parlementsaftakeling en v·erdere verschijnselen van
een, in akute krisis-toestand ve~kerende maatschappij) zich op
de voorgrond dringend politiek vraagstuk, over de probl,emen
der demokratie, een socio:iogische •en psychologische studie.
Aan die studi·e hecht hij een "motto", een soort van visite-kaartje, dat hij evenwel niet ontleent aan ·een politiek geschrift van de
modeme, kapita'l'istische tijd, maar aan een ontleder van de staatkundige verhoudingen in de vroeg kapitalistische tijd der oude
Grieken, aan Aristotelles.
Uit dit motto blijkt, dat de hooggeleerde schrijve·r het probleem
niet onderzoekt als een politi·ek verschijnsel, maar in hoofdzaak
bekijkt van de buiten-, de formele, de juridische kant. Dit motto
'l·uidt:
" . . . de heerschappij der massa is ontstaan, doordat de mensen
meenden in a'lles volkomen gelijk te zijn, daar zij in sommige
opzichten dit waren ... de heerschappij de·r weinigen is ontstaan
doordat de mensen meenden volkomen ongelijk te zijn, daar
zij in sommige opzichten dit waren".
In overeensl!emming hiermee geeft de hooggeleerde he.er Bonger, die als hij wilde, op de schouders van Marx, Engels, Lenin
e.a. onderzoekers van de mode•me maatschappij had kunnen
gaan staan, maar zich :liever aan Aristotel•es toevertrouwt, natuurlijk ook een definitie van De demokrati.e in alle tijden. Die
definitie luidt in haar voHedigst.e vorm: "De demokratie is een
bestuursvorm ener coHectiviteit met zelfbestuur, waaraan een
groot deel har•er l·eden, hetzij direkt, hetzij indirekt deelneemt,
en waarbij geesl!elijke vrijhe·id en gelijkheid voor 'de wet gewaarborgd zijn."
Onder die "col 1ectiviteiten" rangschikt onze hooggeleerde zowel
aH·e mogel.ijke "vrije verenigingen" als de staten.
Hij onderzoekt dan verder de lotgevaHen van DE demokratie in
1
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een "homogeen milieu", (dus van mensen van ·een-en-dezelfde
maatschappel•ijke positie) en tn •een "hete,.,ogeen milieu" (dus van
mensen in van elkaar afwijkende maatschappelijke posities). We
zien: we komen niet boven Aristotelres uit.
Op de grondslag van deze definitie bekijkt de schrijver het
probleem van alle kanten. Maar niet van zijn belangrijkste, zijn
politieke kant. Hij onderzoekt alle uiterlijkheden van DE demokratie, historisch, sociollogisch, psychologisch en wat ge maar
wi'lt, maar hij onderzoekt niet het wezen van DE demokratie ...
De hoogge~lreerde schrijver neemt sedert jaren een belangrijke,
leidende plaat·s in in een Nederlandse massa-par~ij, di.e zich altoos nog een arbe.iders-partij noemt. Hij heeft en werkt in een
tijd van steeds verscherpende strijd tussen de twee fundamen:l:·ef!e
klassen der maatschappij: de bourgeoisi·e en het proletariaat. Hij
schrijft in een tijd van het bestaan van een machtige en steeds
machtiger staat van bijzondere struktuur, de Sowjet-Unie met
haar bevdlking van ongeveer 170 millioen mensen, waarin het
prdletariaat de onbeperkte heerschappij uitoefent door middel
van een bijzondere soort van demokratie: de Sowjet-demokratie,
de proletarische demokratie. Hij mijmert en droomt een dik
boek bij e'l'kaar in een tijd, waarin bui·ren die Sowjet-Unie de
bur:ger'lijke demokratie _plaats heeft ..9'emaakt, of bezjg is ..Plaats te
maken voor fascistische heerschappij-vormen. Onze hooggeleerde heeft voor die dingen geen aandacht. A'ls hij er zich een
ogenb'lik mee moet bezig houden, doet hij het op zijn persoonlijke, cholerische manier (nu we toch in de psychologie aan het
grasduinen zijn, mogen wij hem zeker wel een beetje zelf-kritiek
aanbevelen) en spl"eek{ hij van de Sowjet-Unie op de wijze van
een predikbeurten-bl•aadj.e, noemt hij die demokratie een autokratie en derg.
Prof. Mr. W. A. Bonger geeft een boek uit vol duitenplaterij,
zoals Multatuli de methode noemde, die dre aandacht van de
hoofdzaak van een kwestie op hij-za'ken tracht af te l'eiden, bewust, bedoeld, opzetl:ef,ijk a·f te lelden van de wezenlijke, de poli~ieke inhoud van de kwestie, ten einde zich in de brede aan
allerlei bijkomstige onder bijzondere zeker, hoogst interessante
hulp-wetenschappen onder te brengen formeel-:juridische en
andere ov·erpeinzingen over te leVleren en aan een wereld van
meer-of-minder belangnijke auteurs (de lijst van geraadpleegde
boeken neemt ruim 6 bladzijden galjard in beslag) een !"eeks
van min-of-meer interessante gedachten en invallen te onHenen.
Onze auteur heeft kans .gezien, .alliles wat zijn oude leermeesters
Marx en Engels OV\er demokratie hebben gezegd te "vergeten".
Geen van deze twee auteurs wordt in zijn "bibli>ografie" genoemd. In de ilekst noemt liij Marx (als we goed hebben on-thouden:) twee maal, zo even in het voorbij-gaan. Kautsky is in
21ijn boekenlijst met 6 werkjes V'ertegenwoordigd. Hetgeen voor
onzen hooggeleerde tekenend is. Van Lenin is natuur~ijk in het
geheel geen sprake: geschriften als "Staat en Revolutie" en "De
proletarische diktatuur en de renegaat Kautsky" bestaan voor
Bonger niet.
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Jntussen gevoelren wij ons, van onre kant, verplicht, naar deze
werken te v.erwijzen, omdat ons te-ene-male de plaatsruimte ontbreekt om in onze bespreking Bonger's boe'k op de voet te volgen. Het is ~nV\oudig ondo1enf~jk. Waar<om? Omdat Bonger onder de dekmante1 van een bespreking van de "próblemenr der
demokratie" een gehe·e1• ander doel nastre.efl, dat vooral duidelijk te voorschijn tl"eedt in het twede, kortste, maar belangrijkste, het z.g. "bijzondere de.e'l'' van zijn (in zijn bed,oeling, niet
in zijn vorm} door-en-door politiek geschrift. De hooggeleerde
inteHektueel stuurt n.l. z.ijn aanval op het proletariaat en maakt
zich aan de schild-verheffing van de akademische inrellektuelen
in zijn partij. Dit is de wezenlijke betekenis van zijn boek. En
voor dit doe'l kan hij natuurlijk zich niet bezig houden met de
betek·enis en de ro'l van het pl"of,ètariaat, en dus van de demcikrahe, in de huidige kl:assenstrijd.
Niet, dat hij de k;l:assenstrijd verzwij,gt of ontkent. Waarom zou
hij? l·ede11een "erkent" hem. ln dit verband noemt hij zelfs de
naam van Marx. Waarom zou hij niet? leder, zichze·lf repekterend gelreerde doet het. De vraag is, wat Bongrer er van zegt. En
dit is juist niet, waarop Lenin zo sterk de nadruk l~egt: de zaak
is ni·et, dat men de l<l:assenstrijd erk.ent (want dit doen alle ernstige onderzoekers der gesèhiedenis}; zaak is, dat men, voor de
kl.assenstrijd van onze, de laat-kapitalistische tijd a'ls inzet van
de klassenstrijd ·erk·ent: de verovering van de di'kt,atuur van het
pro'l•etariaat. (Zie blz. 29 van de Nederlandse v~ertaling van Staat
en Rev,olutire.)
Maar van die prol,etarische diktatuur wil onz·e Bonger volstrekt
niets weten. De grote massa van arbeiders hebben geen V•erstand
van politi.ek. Politiek is •een kunst, die zij aan enkele, hooggele·erde inteHektuelen moeben ov~erlaten. Die massa is goed genoeg
om v·ertegenwoordigers in de parl:emenben te kiezen. Maar daar
moeten zij mee tev11edten zijn. Al.s die heren eenmaal gekozen
zijn, moe~en die arbeiders die .lui laten regeren, zoals hun, dien
heren, dit beli·efl. Gebonden mandaten? Nooit of te nimmer.
Recht om zulke lui, als ziJ hun ki·ez·ers v·erraden, terug te roepe~?
Geen denken aan. Dat 1s •e·en aansl[,ag op het karakter van d1e
heren. Dat mogen die heren ni·et dulden. Afwijkingen van het
program? Een program "is maar e•en dood stuk papier; het is
de taak van e·en afgevaardigde, het tot leven te brengen. Hij
en niemand anders moet weten hoe dit geschiedt. Daarvoor
draagt hij de verantwoordelijkheid". Zo'n afgevaardigde "is Lid
ener politieke partij geworden en heeft daarmee zijn instemming met het algemene program gegeven - natuurlijk alleen
in hoofdlijnen. Hij heeft door de aanvaarding van een candidatuur openlijk blijk gegev·en, accoord ·te gaan met het z.g. verkiezingsprogram - natuurlijk evenz,e·er in hoofdlijnen". - Ja, in hoofdlijnen.
De kongressen van de S.D.A.P. 7.ijn veel re groot. De afgevaardigden vooral van de kl,eine plaatsen l,euteren daar maar zo'n
beetjre. De leden mogen niet jonger zijn dan 21 jaar (tegenwoordig is het nog 18}. De partijraa'd, gekozen door selectire, moet
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een grotere bevoegdheid krijgen. En vooral': er moeten veel
meer intel'lektuelen in die parlij komen. Waarom komen er niet
meer?
Omdat de parlij zich altoos nog als "revolutionair" uitgeeft. Wel
niet in methodes. Maar dan toch in einddoel. Dat schrikt de intellektuel,en af. Dat moet veranderen. De arbeiders-massa moet
niet zo groot van invl:oed zijn. M.a.w. Bonger wil, een "Volkspartij", onder leiding van in~ellektue~l,en. En de leiders mogen
niet op zij gaan voor de drang van de arbeiders-massa, zoal's
zij dat b.v. in Frankrijk deden. De goede sociaal-demokrátische
partijen zijn die in Zweden, in Denemarken, de afgescheiden
sociaal-fascisten in Frankrijk ....
"Waarom", vraagt Bon9er, "·is ·er van het verbond tussen arbeiders en we~enschap, dat Marx (dit is de twede pltaats, waar
de schrijver die naam noemt) voor het slagen der socialistische
beweging noodzakelijk achtte, in de praktijk niets g1ekomen ?"
Onz·e hooggel,eerde he~ett nu ·eenmaal ge·en oog voor hetge,en in
de Sovjet-Unie gebeurt. Anders had hij de Sowjet-verkiezingen
in de l~aatste maand van 1934 kunnen vol,gen en dan kunnen opmerken, in welk een mate dit v~erbond reeds tot stand is gekomen. Als hij overigens zich te goed acht om de woorden te
lezen, di·e b.v. Lenin aan dit "verbond van arbeiders en wetenschap" heeft gewijd.
Intussen: het is Bonger niet om di·e "samenw,erking" te doen.
Het is hem te doen om die 'h,eerschappij van de intellektuel~en in
zijn partij. De S.D.A.P. he,eft 100.000 leden, zegt Bonger.
meer of minder komt het ~er daar ni·et op aan.) Die partij kan gerust nog een 100.000 leden g~ebruik~en, z,egt Bonger. Maar dan
in hoofdzaak liever 9een arbeiders, maar intellektuelen, z·egt Bonger.
En wat voor inteHektuelen? Natuurlijk van het soort van Prof.
Mr. W. Bonger, die boeken kunnen schrjjv~en als zijn "Problemen
der Demokrati,e", vol van allerl,ei gel,eerde duitenplaterij. lntellektuel,en, van wie Marx op 19 Sept. 1879 aan z,ijn vriend Sor.ge,
in Noord-Amerika, schr·e,ef:
"Zulke dokl!oren- en student~en- etc . ..Jhorden en katheder-socialisten-gepeupel ... die knapen, i!heoreHes nul, prakties onbruikbaar, willen het socialisme, dat z,ij naar de univ~ersitreits-recepten
hebben gefatsoeneerd, en met name de sociaal-demokratiese
part.ij de tanden uitbr,eken, die arbeiders voorlichten of, zoals
zij zeggen "hun beschavings-elemen~en 'bij-b"engen" ... Het zijn
armzalige kontra-revolutionaire praatjes-verkopers".
Om het boek van P"of. Mr. Bonger naar verdienste te beoordelen, is een boek nodig, di~ker dan het z,ijne. Om het te waarderen, kan het bov~enstaande volstaan.
En 'het is dus geen wonder, dat de schrijver op een paa~r
plaatsen direkt agiteert voor het uitbuiten van de Communisten uit de vertegenwoordigdende !lichamen.
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"LOON-ARBEID EN KAPITAAL" VAN KARL MARX
met inleiding van Friedrich Enge~s en een voorwoord van het MarxEngels-Lenin-instituut te Moskou. No. 9 van de "Marxistische bibliotheek". Uitgave van "Uitgeverij Pegasus" Amsterdam. Prijs f 0.30.

J. V.

ln de zo uitstekende reeks van studie-boeken, die de uitgeverij
"Pegasus" regelmatig voortz,et, is thans één van de belangrijkste vooral in de teg·enwoordige tijd voor iteder revolutionair arbeider on•ontbeer,ijke uiteenzetting van Marx ov.er "Loon-arbeid
en Kapitaal" verschenen. Onontbeerlij:k: want Marx g·eeft hier,
in uiterst popdl'aire, en niettemin volkomen wetenschappelijke
vorm, •een uiteenz·etting ,,van de ekonomi•sche verhoudingen,
waarop zowel het bestaan van de bou~geoisi·e en haar klasseheerschappij, als de slavernij van de arbeiders berust". Hij deed dit
oorspronkelijk in e.en paar ~ezingen, die hij in 1847 voor de
"Duitse Arbeiders-vereniging" te Brussel tijdens zijn ballingschap in deze stad he·eft gehouden, in een tijd dus, toen de
meer-of-minder klasse-bewusile arbeiders nog geheel in de ban
van burgerlijke en utopistisch-socialistische opvattingen ten aanzien van de oorza~en van hun toestand en het ontstaan van het
kapitaal en zijn macht ver~eerden. Dit feit waarborgt ons reeds,
dat het boekj·e (eerst geruime tijd na het houden van deze lezingen voor de eerste maal Ïn druk v.erschenen), in heldere,
voor ieder denkend arbeider begrijpelijke taal is gesteld. Sedert de officiële sociaal-demohatie haar heil volkomen in samenwerking met en onderwerping aan de bourgeoisie heeft gezocht, he~eft ~e haar uiterst·e best gedaan (en doet zij iedere
dag nog haar best) om in boeken, brochures, tijdschriften en
haar dagblad-pers het wetenschappelijk en propagandistisch
werk van Marx weer ongedaan te maken, - het wez.en van de
uitbuiting, •en haar gevol9en zowel voor kapitalist a1s arbeider,
te verdoezel.en - en de arbeiders derhalve ten aanzi·en van hun
ware positie in de kapitalistische maatschappij in volslagen verwarring en moedel,oosheid te brengen. Daarom is het in onze
tijd, nog meer dan ooit, z.o uiterst noodzakelijk, dat i·eder revolutionair denkend arbeider naast de ande!'le, in de reeks der
"Marxistische Bibliothe.ek" verschenen we~ken van onze gro.te
voorgangers vooral dit boekj·e leest, en steeds weer op-nieuw
bestude·ert. - Het is voorzien van een buitengewoon leerrijke
inleiding van Friedrich Eng•els, die op zich ~elf reeds voor ieder
arbeider onmisbaar is. Dez·e lnl.eiding is e•en prachtig voorbeeld
van de, Engels zo eigen wijz,e om ingewikkelde vraagstukken
voor arbeiders duidelijk te maken. Dez·e inleiding is onmisbaar
voor een juist begrip van het geschrift van Marx; - ze behandelt immers het wezen van de meerwaarde, dat door ieder arbeider door..,en-door moet worden begr1epen als grondslag van zijn gehele ekonomische en politieke strijd, en voor een
sucoesvoHe studie van de diepere vraagstukken, die door Marx
hier zijn behandeld.
De door "Pegasus" uitgegeven vertaling wordt vooraf gegaan
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door een korte studie van het Marx-Engels-Lenin-lnstituut, waarin wordt aangetoond, welke betekenis het werk van Marx, met
de inleiding van Engels, vooral in deze tijd van döor de sociaaldemokratiese "theoretici" als taak aanvaarde verdoezeling van
alle klassen-scheidingen, voor ieder arbeider bezit, die met open
009 aan de grote bevrijdingsstrijd va~n zijn klasse wenst deel
te nemen.
"LOON, PRIJS EN WINST" VAN KARL MARX
No. 10 van de "Marxistische bibliotheek", Uit.gave van
"Pegasus", Amsterdam. Prijs f 0.30

Uitgeverij

J. V.

De ·e·erste, Engelse uitgave van dit boekj,e verscheen eerst na, de
dood van Marx. Het omv.a,t de inhoud van enig,e voordrachten,
die Karl Marx in de tweede helft v:an Juni 1865 in een paar zittingen van de "General•e Raad" van de 1ste Internationale, te
Londen, he~eft gehouden.
Van die General~e Raad waren ook een aantal Engelse vakverenigings-mannen l1id, o.a. een timmerma:n, w,eston genaamd, een
man van typies kl,ein-burgerlijke opvattingen, die als ~eder
kl,ein-burger, ~er naar stre·efde om "hog,er op" te komen, en die
bege,erte ten sloHe ook bevr.edigde door zelf "baas" te worden.
In April van het genoemde jaa:r had dez·e Westen een paar
stellingen ingedi·end, waarvan de bedoeling was, te beweren:
dat voor de arbeiders i~edere elmnomische strijd om hoger loon
~en korter arbeidstijd een "onbe·gonnen wer'k" zou zijn, en vakverenigingen daarom schadelijk zouden werk~en. Marx kon, naar
van zelf spre·ekt, niet toelaten, dat zulk·e avel'1echtse opvattingen
zouden voortwoeker.en en maakfle v:an het optreden van Westen gebruik om zijn theori~e te populariser~en. Deze theorie aangaande het vraagstuk van waar ~en prijs, van arbeidsloon, meerwaarde en winst, had hij reeds in zijn, toen nog niet. v~erschenen,
doch reeds geheel voor de druk gereed gemaakte E~erste Deel
van zijn hoofdwerk "Het Kapitaal" ontvouwd. Het le~ek hem
toen wenselijk, ze voor de leden van de Generale Raad, de !:eiding van de 1ste lnternational:e, die voor de meerderheid nog
niet zo vast in haar the•ol'1etische schoenen stond (zij het dan ook
iet-wat steviger dan het lid W·eston), uit-e~en te zetten.
Zijn eerste lezing was voor een aanmerkel,ijk gede.elte gewijd
aan 'het ontrafel~en van W~eston's misvattingen. De·ze scherpe polemiek vult de eerste vijf hoofdstukj,es van het boek. Ze is een
inleiding voor de dan volg:ende grondige, maar uiterst populair geformule,erde samenvatting van de eerste hoofdstukken
van "Het Kapitaal". Marx onderzoekt de schijn-geleerde beweringen van de burgerlijk~e ~ekonomisten, di,e door W~eston klakkeloos waren ov~ergenomen, om dan zijn, de prol,etarische opvatting te ontwikke'l,en, di,e uitloopt op de navolgende konklusies: - 1. Een algemene verhoging van het loonpeil zou een
algemene winstdaling ten gevolge hebben, maar zou, over het
algemeen genomen, van ge~en invloed zijn op de prijzen der
wal'1en; 2. de alg:emene strekking van de kapitalistische produktie
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is niet een verhoging, maar een daling van de g-emiddelde normale lonen; 3. als de vak-vereniging·e.n hun taak vervullen, kunnen zij een dam opwerpen ile9en het streven naar versl•echtering van de levensvoorwaa.rden der arbeiders, dat het kapitaal
kenmerkt. De vak-verenigingen vervUllen eerst dan hun ta.ak, als
zij zich niet beperken tot de "kl.eine oorlo~j" te9en afzonderlijke
kapitalisten of ~omb;ina.ties van kapitalisten, maar te-gelijker-tijd
wer~en, georganiseerd, naar de algehel·e vrijmaking van de arbeidersklasse, d.w.z. de afschaffing van het loon-stelsel. De~e
paar woorden bewijz·en r·e·eds voldoende, van welk een enorme
bete~enis het boek is voor alle arbeiders, die aktief in laatst genoemde strijd werkzaam willen zijn, ·en in de· eerste plaats voor
de aanhangers van de opposities 1in de vakbew~gin.g, die zich
juist aaneensluiten, om de goede vakverenigings-strijd te voeren in plaats van wat door de l"eformistische l'eiders als de verstandige {in wez·en: g.een resultaat belovende, onverstandigoe)
"strijd" wordt aangeprez·en.

WIE WAS KARL LIEBKNECHT

Karl Liebknecht, leider van de Duitse revolutionaire arbeidersbeweging en
één van de grondleggers van de Duitse communistische partij, de stichter
van de communistische jeugdbeweging. Zoon van Wilhelm Uebknecht.
Van het begin van zijn politieke loopba·an af, behoorde hij tot de linker
vleugel der Duitse sociaal-demokratische partij. Een vurig aanhanger van
de idee van de organisa,tie van de arbeidersjeugd voor de anti-militairîstische propaganda. Stichter van de J.eugd-lnternationale in 1907 te Stuttgart. In hetzelfde jaa,r publiceerde hij het boek "Militarismus und Anti~mili
tarismus", waarvoor hij 11/2 jaar gevangenisstraf kreeg. Na het uitbreken
van de wereldoorlog de 3de Augustus 1914, trad hij in de sociaal-demokratische fractie en de Rijksdag op tegen het stemmen voor de oorlogskredieten, maar den 4de Augustus stemde hij onder dwang van de. partij-discipline met de anderen voor de kredieten. Bij de vologende stemming op de
2de December 1914 stemde L. tegen de oorlogskredi·eten. In 1915 gaat hij
over tot de organisatie· van de "Spartakusbond", en tot de uitgave van de
eerste illegale vlugschrift.en, di·e .onder de na,am "Spartakusbriefe" verschenen. Daar hij gemobiliseerd werd, kon hij niet aan de Zimmerwalder konf.erentie deelnemen, stuurde haar echter een bri·ef, waarin hij tot besliste
klassenstrijd opriep. De 1ste Mei 1916 verspreidde hij in Berlijn op de Potsdammerplatz vlugschriften teg·en de oorlog. Dit optreden had een demonstratie van revolutiona•ire arbeiders tengevol.g.e, waar,voor hij werd gea•rresteerd en veroordeeld tot 41/2 jaar tuchthuisstraf, waarvan de Duitse revolutie in 1918 hem bevrijdde. Bij de ov·er:winning van de bolsjewiki in
Rusland bevond L. zich in de gevangenis. Hij wa.s één van de ee·rsten in
Duitsland die a,an de zijde van de Russische revolufi.e stond en de arbeiders opriep Sowjets volgens het Russische voorbeeld te organiseren en
die deze in 1918 organiseerde.
Tijdens de opstand van de Berlijnse a.rbeiders in Januari 1919, stond hij
aan het hoofd van de bewe.ging, was lid van het revolrutionaire komité;
na de nederlaag werd hij gearresteerd door de regering van Scheidemann
en met Rosa Luxemburg door Duitse officie.ren verraderlijk vermoord. De
naam van L. werd tijdens de o'O'rlog het symbool van de socialistische revolutie en het kommunisme.
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4i!Jtltft#l;lläi:t~
Deze rubriek wil een overzicht verschaffen van de adikelen, die op
verschinend gebied in de internationale Marxistische tijdschriften-lHeratuur verschijnen. In een volgende
rubriek zullen nog andere tijdschriften worden behandeld.
De hieronder genoemde tijdschriften
zijn verkrijgbaar door bemiddeling
van de uitgeverij en boekhandel "PEGASUS", Nieuwe Prinsengracht 29 hs,
Amsterdam-C.

UNTER DEM BANNER
DE::, MARXISMUS
Verlagsgenossenschaft Ausländ. Arb.
i.d. HDSSR. 7e Jaargang, afleveáng
3; October 1934, 200 bladz.
Deze dubbele aflevering opent met
een artikel van A. Oegarow: "De
leer van Lenin en Stalin over de
oorlog, het tijdperk van het imperiali·sme en de tactiek van het bolsjewi,sme".

Na een inleiding wordt de tactiek
van het bolsjewisme in de Imperialistische oorlog behandeld en de nationaal-revolutionnaire oorlog in het
tijdperk van het imperialisme.
Het eindigt met een beschouwing
over de oorlog van de prol·etari•sche
staat, waarin wordt behandeld de l'eer
van Lenin en Stalin over de oorlog
van de proletari·sche staat, die ten
nauwste samenhangt met hun leer van
de internationale socialistische revolutie, met de wet van de ongelijkmatigheid van de kapitalistische ontwikkeling, die de overwinning van het
socialisme zelfs in een ·enkel land tot
een mogelijkheid maakte.
M. Foersjtsik, plaatst de vi·e·rde voortzetting van zijn breedvoerige behandeling van Max Adier's ma.terialistische opvatting van de geschiedenis,
onder de titel "Max Adl1er contra Lenin' . Het eerste deel van deze studie verscheen in de zesde jaargang,
aflevering 2 onde·r de titel': "De strijd
om Ludwig Feuerbach", het twede
deel in af(.. 3, zelfde jaa:rgang: "Het
materiali.sme van Marx en Enge(,sen
hun sociaal democ~a,tische verklaarders".

Het derde deel verscheen in de nu
lopende Bste jaargang, eveneens onder de titel: "Max Adl1er contra Lenin".
In het vierde opstel, dat nu is verschenen, wordt achter·eenvolgens behandeld: hoe Max Adler het "overtuigend bewijs'· levert van het dualisme van Lenin, de door Max Adl·er
ontdekte afschaffing van de materie
en het materiali·sme door Lenin en
verder de relativiteits-theorie en de
nieuw Kantianen.
A. Maximow, herdenkt het feit, dat
honderd jaar geleden Ernst Haeckel
(16 Februari 1834-9 Augustus 1919)
werd geboren en 15 jaar geledien is
gestorven.
F-. Perelmann wijdt een uitvoe,rige· studie, die nog wordt voortgezet, aan de
"ideologie van het fascisme". Na, een
uitvoerige inleiding bespreekt hij 1. De
filosofie van het fascisme. 11. De fascistische ethiek en sociale politiek.
Prot. E. Korowin, behandelt het thema: Fascisme en Religie. Na er op
gewezen te hebben, dat op het zesde we~eldcongres van de Communistische Internationale, een karakteristiek werd gegeven van de klasseinhoud en het social·e wezen van het
fascisme, beschrijft hij: I. Het Italiaanse fascisme en het katholicisme.
11. Het Duitse fascisme en het christendom. 111. Enige gegevens over fascisme en religie in Spanje en Japan.
IV. De gefasciseerde kerk en de Sowjet-Unie.
A. Rubinstein, publiceert een hoofdstuk uit een binnenkort te verschijnen werk van zijn hand: "Otto Bauer, de theoreticus van de Oosten-
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rijkse sociaal-democratie", dat getiteld
is: "De zigzagsprong van Otto Bauer' , met als ondertitel: "Het fascisme verzamelt zijn krachten' . Daarna
wordt behandeld: de les uit de vernietiging van de Duitse sociaa•l-democratie, de theoretische "verklaring'
van het Austro-fascisme, de les van
de nederlaag van Februari 1934, de
"Anti·-fascistische revolutie".
In de ,.Bibliographie'· door G. S.,
worden nieuwe vervalsingen van het
Marxisme gesignale·erd, naar aanleiding van het Meinummer 1934 van
"Der Kampf": het gemeenschappelijk
orgaan van het buitenlands bureau
van de Oostenrijkse Sociaal-Democratische Partij en het bestuur van de
S.D.F-. van Tsjecho-Siowakije dat te
Praag verschijnt.
In deze zelfde rubri·ek wordt besproken het werkje van Julius Deutsch:
"De burgeroorlog in Oostenrijk' en
van de op 30 Juni door Hitier vermoorden Ernst Roehm: "De geschiedenis van een hoogverrader".
AGRAR-PROBLEME.
Uitgegeven door het internatienaar
agrarisch instituut te Moskou. Aflevering 1/2-1934. Verschijnt ieder
kwartaal. {168 bladz.)
Eerst nu ontvingen wij de aflevering
van het eerste halfjaar van de lopende jaargang, die eerst 2 Nov. werd
gedrukt.
De aflevering begint met een artikel
van J. Markow over de internationale
betekenis van de besluiten genomen
op het 17e congres van de Communistische Partij {bolsjewiki) van de
~jet-Unie betreffende de volledige
socialistische opbouw van de !endbouw in de Sowjet-Unie, onder het
motto, ontleend aan een der resoluties: "Het resultaat van het vijfjaarsplan is, dat ten aanschouwe van honderden miljoenen werkenden van de
gehele wereld voor de eerste maal
in de geschiedenis van de mensheid
door de praktijk de mogelijkheid werd
bewezen van het vestigen van het
socialisme in één enkel1 land".
Bela Kun publkeert een verkort stenografisch verslag van een rede, door
hem gehouden in de Communistische
Akademie op 25 Februari 1934, onder
de titel: "De Februari strijd in Oostenrijk en zijn lessen".
E:. Hörnle, wijdt een uitvoerige studie
aan de oorlogsbewapening van het
Duitse fascisme 1n de landbouw. Het
artikel heeft ten doel om de lezers
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bekend te maken met de oorlogsvoorbereidingen van het Duitse fascisme op het gebied van de landbouw. Het behandelt achtereenvolgens: 1. Nationalisme en oorlogspolitiek, 2. Oorlog en agrarische politiek,
3. Begrip en practijk van de "autarkie . 4. Het fascistische staats-socialisme", 5. De miiHairisering van de
boeren en landarbeiders, 6. Jonkerpolitiek en boerenkolonisatie als oorlogsmaatregelen.
Andrea Marabini, maakt de balans op
van de werkzaamheid van het Italiaanse fascisme op het dorp. De ineenstorting en de proletarisering van
de arme boeren, een ongekende massa werklozen - dat toont de fascistische statistiek . . . Zo ziet de balans
er uit van het Italiaanse dorp na een
tienjarige fascistische heerschappij.
B. Bosjkowits• behandelt de economische conferentie van de kleine Entente.
1. Markow en B. Minlos beschrijven
nieuwe momenten in de agrarische
revolutionaire beweging in Spanje,
dat geschreven is vóór de revolutionaire beweging van de laatste maanden.
B. l arasjkiewitsJ behandelt de boerenopstand in Galicië, die uitbrak
kort na de grote staking van de
100.000 textiel-arbeiders in Lodz in
Mei 1933.
W. Lutzki publiceert een artikel naar
aanleiding van de opstand in Palestina in October 1933 getiteld: "Het
Engelse imperial.isme en de Octoberopstand in Palestina". Hij behandelt
daarin 1. Het zionisme de voornaamste steun van het Engelse imperialisme in Palestina·. 2. De toestand
van de Palestijnse boeren. 3. De opstand in Oktober 1933.
•· Nagy, beschrijft de toestand van de
landarbeiders in Hongarije. Na een
inleiding behandel~ hij de uitwerking
van de agrarische crisis op de ontwikkeling van de arbeidersverhoudingen in de landbouw. Daarna de arbeidslonen en tenslotte de wetgeving
en de land·arbeidersargonisaties.
INTERNATIONALE
LITERATUR
Centraal orgaan van de internationale vereniging van revol:utionaire
schrijvers Nr. 4-1934. Verschijnt
zes maai per jaar m 5 verschil:lende
uitgaven: Russisch, Frans, Duits, Engels en Chinees (168 bladz.)

Dit nummer opent met een bijdrage
van Emst Toller: "Wereldse Passie'.
"Strijd onder eerbare kooplieden", is
de volgende bijdrage van Konstantin Fedin, uit het Russisch vertaald
door Lotte Schwarz. Dan komt een
tragment uit de roman "Sewastopol'
van Alexander Malysjkin getiteld:
"Laatste beslissing", uit het Russisch
vertaald door 1. 1schernaja.
Johannes R. Becher publiceert e·en
gedicht ,,Droom van Raden-Duitsland' :
lch hab in all den lagen
Nur immer an Deu!schland gedacht
Und sah im 1 raum erstehen
Die Deutsche Rätemacht.
Van Ramon J. Sender een fragment
uit de roman "De Magneet": "Front
in Marokko", vertaald uit het Frans
door Cilly Vassart. "Het pad in Sjetsjoean", van Em1 Siao, de redacteur
van de Chinese uilgave van de Internationale Literatuur is uit het Russisch vertaald. Daarna komt een gedicht van Klara Blum; "Een arbeider
leert":
Wenn die Lampe bren! ....
Schlepp ich ein schwer-es Buch auf
den Tisch
Und beginne zu lernen.
"De eerste vlugschriften' , is de titel
van een bijdrage van k.urt Kläber.
"Stemmen van de iHegalen", bevat
bijdragen van Willi BredeJ "Het onderzoek' , epi·sode uit de "Roman van
een Duits concentratiekamp' en van
Otto Erdmann; "Het grote uur".
In literaire portretten, schrijft Alfred
Kurella over Henri Barbusse:
"Voor Henri Barbusse, de voorvechter van de goede en gerechtvaardige
zaak, die in naam van de mensheid
voor alle haters en vijanden van het
fascisme de leu.s heeft verkondigd:
Thälmann moet gewonnen worden al·s
een slag''.
"Ki.imeraad Martin'· (Andersen 1\iexö,
de grote Deense proletarische schrijver) is de titel van de bijdrage van

S. 1retjakow.
Onuer de rubriek Theorie en Critiek is
een ze,er uitvoerige studie geplaatst
van R. Kim: "Japanse literatuur", en
van Walt Carmon: "De ontwikkeling
van de revolutionaire literatuur in de
Verenigde Staten' (van Amerika), met
afbeeldingen van de verschillende
revolutionaire tijdschriften, die in dit
land verschijnen. Hans Günther l'evert
in deze rubriek een bijdrage over
fascislische oorlogsliteratuur.
In de rubriek: Beeldende kunsten,
schrijft Juliette Marteau over de ten-

toonsteHing te Moskou van internationale kindertekeningen, waarbij
geplaatst zijn een vierta.l tekeningen van
10- en 11-jarigen.
Van het 1ste Unie-congres van Sowjet-schrijvers, dat van 17 Augustus tot
1 September van dit jaar in Moskou
werd gehouden is de resolutie gepubliceerd van het 2de punt der agenda
over de internationale schone literatuur, waarbij Kar1 Radek een referaat
hield. Bovendien de groet van het
congres aan Ernst Thäl!mann en de
begroeting van Heinrich Mann, gericht tot het congres.
DAS INTERNATIONALE
THEATER
Tijdschrift voor theater, muziek, film
en dans. Orgaan van die internaHonale revolutionaire theaterbond. Nr
3-4-34. Verschijnt tweemaandelijks in drie uitgaven: Duits, Frans
en Engels. (78 blz.)
Deze dubbele aflevering opent met
een artikel van den voorzitter van de
vakvereniging van kunstenaars, .1. Bojarski, dat een he,rdenking is van het
15-jarig bestaan van deze organisatie
in de Sowjet-Unie.
Van J. Sosulja zijn er 6 notities over

Wsewolod Meyerhold.
"Gorki's toneelstijl' is de tile1 van
bijdrage van P. Nowizki.
L. Lebedinski schrijft over de crisis in
de moderne burgerlijke muziek. Na
een korte inleiding over a-lonalisme,
poly-tonalisme. "Terug naa.r Bach', linearisme (rechtlijnig) moderne muziek
en imperialisme, de toxtrott en "De
stalen romantiek'· v.an Goebbels.
Op 1 Mei overleed pl.olseling A. A.
Divadenko, een van de meest vooraanstaande componisten in de Sowjet-Unie, ter zijner nagedachtenis is
een herdenkings artikel gepl·aalst.
Een oud Engels volkslied, dat 7 Sept.
1882 door fr. Engels gepJ,aatst werd in
De sociaal-demokraat, is overgenomen uit het 15de deel van de volledige Marx-Engeis uitgave, die in de
Russische taa1 verscheen. Het repertoire van het revolutionaire theater
groeit. Bij een prijsvraag zijn niet minder dan 1200 stukken ingezonden. De
bekroonde bijdragen worden uitvoerig
besproken waarbij de portretten van
de prijswinnaars staan.
De bekende open briet van S. M. E1~
sensteijn, gericht aan de ri_ikspropagandaminister Dr. Goebbels, is ook
in dit nummer geplaatst. Na een korte
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opmerking over de film in Japan,
schrijft L. Borowoi over de dramatiek
van John Dos Passos.
I. Tsjernotskaja schrijft over de dans,
waarbij een ,afbe,elding van een scene
van onze Hollandsche groep "Dynamo' : "Kapitaal en Arbeid' en enige
critische opmerkingen over deze
groep.
Over het Spaanse revolutionaire theater schrijft G. Bojadshejew.
Werknotities uit de Borinage door
Joris lvens zijn overgenomen uit het
Nederlandse tijdschrift "Links Front'.
Pau1 Gseh schrijft over het huidige
theater in Frankrijk.
Van E. Novak een bijdrage over het
e,enheidsfront van het revolutionaire
theater in Tsjechoslowakije.
R. lru, schrijft over den revolutionairen Chinezen.
Tien Han, die op het einde van de
vorige eeuw werd geboren, in de rubriek: Dramalische dichters en toneelspel:ers. In deze rubriek schrijft
Kurt lrepte over den toneelspeler
Hans Otto.
A. Fewralski geeft een karakteristiek
van Majakowski, den groten Russischen revolutionairen dichter (18941930) en zijn verhouding tot het theater.
S. 1retjakow schrijft over Bert Brech.
Onder de rubriek het theater in het
land der Sowjets schrijft N. Lewizko
over internationale onderwerpen op
het Sowjets toneel. W. Tichonowitsi
over het Moskouse theater seizoen
1933-34 met talrijke afbe,eldingen.
W. Stepanow over het museum van
het Meyerholcl-theater en A.F. over
het spontane roedarmisten theater.
In de Kroniek worden mededelingen
gedaan over de opening van e:en
"club voor kunstenaars'· te Moskou,
het "huis van de nationale kunst''
te Rostow. Verder over he:! theater te
Oebiskistan, een nieuw stuk van Gladkow, de schrijver van "Cement", een
stuk van Panterow "Met va<Ste tr,ed",
een bewerking voor het tonee,l van
het derde deel van zijn seáe "Die
arme drommels' en een tonee,l,stuk
van Sjolochow "Het ni,euwe land onder de ploeg' bewerkt naar zijn bekende ~oman: "Rode akkers".
Uit de seclies van de internationale
revo,lutionaire theaterbond, worden
mededelingen gedaan over de werkzaamheden van de secHes in Spanje,

Frankrijk, Engeland Amerika en China.
Bovendien mededelingen van het vertonen van Sowjet-films in Amerika en
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Japan. lot slot bespreking van "Het
nieuwe theater", het orgaan van de
arbeiders theater Liga van Amerika.
(De nrs 1-10 van de jaargang 1933)
en een uitvoerige
boekbesrpeking
door G. Bojadskijew van het we,rk
van K. Dershawin "Het theater in de
grote revolutie".
RUNDSCHAU
Weekblad over pol,itiek, economie
en arbeidersbeweging. Verschijnt te
Bazel.
De "Rundschau'· van 6 December
opent met twee korte, treHende artikelen van Knorin en Kuusinen gewijd
aan de nagedachtenis van de vermoorde leider Kirow, Knorin karaktericeert Kirow als "een mens van innerlijke bo~sjewislische discipline waaraan honderdduizenden bolsjewiki een
voorbeeld moelen nemen. Hij was ,een
mens van grote wilskracht en l:evensv~eugde.

Dit nummer staat in het teken van de

eenheidsfront-aktie, die het proletariaat in all:e kapitalistische
landen
gaat behee~rsen, en in dat van de
brandende kwestie vun de Saar-stemming. Van de vele overige arlike!,en
noemen we als zeer belangrijk: dat
van Radek over de internationale toestand, de b~ieven uit Hltler-Duitsland,
een levendige beschrijving van d:e
halHegale en legal:e massa-arbeid in
Duitsland, waarvoor in het "Deutsche
Arbeitsfront" nog gelegenheid te over
is te vinden, die benut moet worden,
een beschouwing over de oorlogsvoorbereiding in Denemarken en de
houding der Deense sociaaldemokra:tie, en een artikel van Dimilrof over
het a.s. internationale studentenkongres. Tevens kunnen we ,erin l,ezen de
redevoeringen van Mololof, de voorzitter van de Raad v. Volkskommissarissen, over de afscha:ffing van de
broodkaarten en over de politieke
afdelingen in de landbouw, terwijl de
Moskouse korrespondent Boross laat
terwijl de broodkaarten
zien, hoe in de Sowjet Unie worden afgeschaft
de arbeider in de kapitalistische
landen nog steeds gebukt gaan onder
het broodkaarlenslelsel! Hij meent van
niet, mc;ar de broodkaarten zitten
hier verborgen in zijn loonzakje;: zijn
loon richl immers voor hem een grens
op voor de mogelijkheid, zoveel levensmiddelen te kopen als hij zou
will,en!

In de "Rundschau' van 13 December
is veel te l1ezen over de ontwikkeling van de oorl,ogsvoorbereidingen,
de aktie voor het eenheidsfront en
de Saarkweshe. Belangrijk zijn verder: de redevoeringen van Litwinow
in de Volkenbond over de Saarkwe.stie en over het terrorisme, dit naar
aanleiding van de besprekingen over
het konflict tussen Joegosl.avië en
de brieven uit DuitsHongarije land, waaruit de toenemende ontevredenheid tegen hel Hilier-regiem
blijkt, zowel onder de arbeiders en
werklozen als onder boeren en middenstanders - e'en interessante bespreking van een brochure van W.
Alter, de l·eider van de Poolse "Bund",
de hoofdvertegenwoordiger van de
z.g. linkervleugel in de 2de Internationale, getiteld: "Wenn die Sozialisten an die Macht gelangen". Onder
de Leninistische kritiek blijft er geen
stukje heel van dit "links-socialistische program'·, dat veel punten van
overeenkomst heeft met dat van de
Nationaal-Socialisten. "Evenals Feder
belooft Alter een zakvol wonder·en
binnen het raam van het kapitalisme
en maakt hij de l·ezer wijs, dat men
het kapitaal, inpl1aats van het te onteigenen en te overwinnen, temmen
en in dienst van het volk steNen kan!"
1en slotte e•en belangrijke beschouwing over een speciaal
krisisverschijnsel, n.,., de werkloosheid onder
de gediplomeerde technici en de
teruggang van het aantal studerenden
aan de technisch hogescholen in de
kapitalistische l1anden, waar vele uitvindingen onbenut blijven l·iggen en
waar de bourgeoisi·e ernaar stree.ft,

een kleine groep betrouwbare technici te kweken, die als onderkruipers
en als technische hulpdienst gebruikt
kunnen worden in tijden van stakingen en ~evolutionaire woel<ingen.
De "Rundschau' van 20 December
slaat in het teken van de strijd voor
de status quo aan de Saar. Voorts:
brieven uit Duitsland over de toename van de werkloosheid ·en over de
reusachtige dividenden en tantiemès
der Duitse groot-ondernemingen het Program van het eenheidstront
van soc.dem. en kommunisten in het
Saar-gebied, dat na de overwinning
van de status quo mo·et worden verwezenlijkt een l·evendig verslag
van de internationale vrouwendelegatie, die door het wereldkomitee
van vrouwen tegen oorlog en fascisme naar het Saargebied werd gezonden artikelen over het ·eenheidsfront, de oorlogsvoorbereidingen
het wereldkongres van studenten, dat
eind December in Brussel wordt gehouden, en over de ekonomische
vooruilgang en het huwelijksl,ev•en in
de Sowjet-Unie.
DAS, NEUE:
TAGE-BUCH
In de 2de jaargang no. 52 van 29
December 1934, 'k!omt een uHvoerig
artikel voor van Louis Fischer: Ongelijkheid in Rusland.
In de D.Z.Z. no. 297, 27 Dec. 1934 i·s
woordelijk tekst opgenomen van de
akte van beschuldi,ging inzake de
moord op Kiww.
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Van enige dezer boeken zal in een
volgende aflevering een bespreking
worden opgenomen.
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DE BETEKENIS DER A.S. VERKIEZINGEN VOOR DE
KLASSENSTRIJD IN NEDERLAND
C. SCHALKER

De komende verki·ezingen zijn in verschillend opzicht van grote
betekenis als graadmeter voor het groeiend revolutionair bewustzijn der Nederlandse arbeidersklasse.
Onder "normale" omstandigheden zouden verkiezingen als de
komende, 'ook voor zover het die voor de Provinciale Staten betreft, van niet veel meer dan locale betekenis zijn, indien zin n.l.
dat zij zich hoofdzakJelijk zouden richten op een beoordeeling
door de kiezers over het beleid der betreffende organen in de
verlopen periode.
De politiek der landsregering ech~er he·eft ·er z·elve voor gezorgd,
dat de betekenis der komende verkiezingen ·en daarmee de vragen die de kiezers te beoordelen krijgen, ver boven die van locale - provinciale ,of geme·entelijke - betekenis uitgaan.
In de twee jaren, die verlopen zijn lussen de Twede Kamerverkiezingen en de Staten- en Raadsverkiezingen van' dit jaar, he·eft
de Nederlandse bourgeoisie haar uitplunderingspolitiek der werkende massa's van stad en land in versneld tempo voortgezet.
Onder de leuze "Naar 'een lager l·evenspeil" is zij bezig, economisch, sociaal en cultureel, de massa's neer te drukken tot
het levenspeil van vóór 25 jaren.
Hand in hand daarmee gaat de toenemende fascisering van het
staatsapparaat, zich uitende in het stuk voor stuk ontnemen aan
de massa's van hun politieke rechten binnen en buiten het parlement en het meer en meer in handen van de lands!"egering
concentreren ook van de v·erordenende en uitvoerende macht,
voor zover deze tot nog ·toe bij provindes en gemeenten berustten.
Over dez·e politiek zullen de werkende massa's zich bij de komende verki·ezingen hebben uittespreken en in welke richting
deze uitspraak zal gaan kan, in het algemeen gesprok!en, ni•ei!
twijfelachtig zijn.
Wij gelooven met zek!erheid te 1 kunnen voorspellen, dat de
komende verki·ezingen een s~erk·e radicalisatie en een ontwikkeling naar "links" bij de werkende massa's ~e zi,en zunen ge-
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v•en, als gevolg van de, tot het uit·erste gestegen, ontevredenheid.
Nu is echter "links", in dit verband, een parlementair begrip•
waarmede worden aangeduid, die - op den bodem van het
kapitalisme staande - partijen en dat zijn, met uitzondering van
de Communistische Partij, allen, wier taak het is in· momenten
van ontevredenheid als v·eiligheidsventilen en bliksemafl.eiders
te dienen. Wier taak het dus thans, in het bijzonder, zal zijn
aan de verontrusting der arbeidende massa's, over het steeds
bruter optreden der heersende klasse op economisch en poliHek 9ebied, uiting te 9even in een vorm, die het kapitalrsme
niet schaadt.
Daarom is bij de beoordeling van de vraag in welke mate de
v•erkiezings~tslag e·en aanwijzing zal zijn vo·or het groeiend
t"evoluti·onair bewustzijn en de daaruit voortvloeiende bereidheid tot revolutionair verzet en niet van de groeiende on~evre
denheid alleen, het aantal stemmen op de Communistische Partij Holland - die de verkiezin9en voert onder de leuze "Klasse
tegen klasse" ·en "versterking van de eenheid van actie" - een
betrouwbare maatstaf.
Maar bij dez·e verkiezingoen is dat niet de enige maatstaf voor
de beantwoording van die vraag. 'Aan de v•erkiezingen voor de
Prov. Stat·en zal dit jaar 'voor het eerst deelnemen de N.S.B.,
de ag.entuUr van het duitse fascisme in Nederland:.
Zo min als bij de andere, op de bodem van het kapitalisme
staande, "opposiiie" partijen, zal het bij haar aan verkiezings
"demagogie" •ontbrek·en. Haar nauwe connectie met het grootkapita,al waarborgen bovendien e·en voor ons land wellicht nog
ongekende omvang van agitatie en propaganda ·om op de
massa's indruk te maken.
Het is duidelijk dat van de vraag, in hoev•erre zij erin slaagt
daarbij werkelijk betekenende massa's van het stedelijk kleinburgerdom en van de qeruineerde kleine boeren om zich te
verzamelen, afhangt of de fascisering in dit land en het daarbij
sl!eeds openlijk•er optr·eden van parti_liere 'fascistische groeperingen, in v:ersn·eld tempo zal voortgaan, dan wel belangrijk
wordt terugged11ongen.
En dez·e vraag wordt niet door norma,le v·erkiezingsagitaHe alleen, en z.elfs niet in de ·eerste plaats daardoor beslist.
Deze vraag wordt in de eerste plaats beslist door de kracht
waarmee het proleta•riaat, •eensg.ezind, op initiaHef van de Communistische Partij, de verkiezingsagitati'e van ·het Mussart-fascisme zal weten te verlammen •en in zijn tegendeel om ~e zetten.
Bij deze verki·ezing.en zal het dus vooral ook gaan om een;
worsl!eling tussen de arbeidersklasse en de anti-fascistische massa's in het alg,emeen en ·het opdringende fascisme, om ~
1vraag of het gl"oof-kapitaal, dan •wel het proletariaat, de leiding
i zal hemen van de teg.en hun ondergang in verzet komende
lkteinburg•erlijke massa's van stad en land.

2

C. SCHALKER

DE BETEKENIS DER A.S. VERKIEZINGEN IN NEDERLAND

En of de pogingen van ·het fascisme om te tr:achten. ook in de
arbeidersklasse door te dringen zul·len worden teruggeslagen.
Dat is de grote betekienis van de kiemende Statenverkiezingen
vooral. Dat zal In het bij~onder de maatstaf zijn, waaraan het
groeiend revolutionair bewustzijn en de daaruit voortvloeiende
bereidheid tot revolutionair V•erzet van het Nederlandse proletariaat, zal kunnen worden afgemeten .
Daarom heeft de Communistische Partij het besluit genomen,
met inspanning van a,lle krachten, aan het tot stand komen van
zulk e·en eenheid van actie van de Nederlandscha arbeidersktasse tegen het Mussertfascisme, te werkien, waarbij het betrekken daarin, in de eerste en voornaamSte plaats van de soc.
dem. en reformistisch georganiseerde arbeiders, de hoofdzaak
is. Op elk gebied, waarop contact met deze arbeiders mogelijk
is, in de vakbeweging, in het bedrijf, aan het stempellokaal, in
de woonwijk, in alle cultuur- en sportorganisaties, kortom overal, stellen de communisten en alle anti-fascist·en zich thans tot
eerste en voornaamste taa'k, dit eenheidsf11ont met de sociaal
democratische arbeiders tot stand te brengen.
Het gaat daarbij niet om het :opstellen van gezamenlijke verkiezingslijsten van sociaal-demokraten en communisten.
Technisch is ·eveneens een gezamenlijke V•erkiezingsactie uitgesloten. Herstemmingen bijv. komen bij ons kiesstelsel niet voor
en kan dus van het ondersteunen van elkanders candidaten tegenover uitgesprokien burgerlijke candidaten - gesteld al dat
in de huidige verhoudingen in •ons land dit mogelijk en gewenscht wal'le - geen sprake ·zijn.
Maal' wel degelijk mogelijk - en in het belang van de
arbeidersklasse ~elfs dringend noodzakelijk - is het samengaan van sociaal-democraten en communisi•en en
alle overige arbeiders ter V·erhindering van het slagen
der Mussert-propaganda bij deze verkiezingen.
Wij verhelen ons daarbij aHerminst, dat •Om dat doel te bereiken, de allergrootste weerstand van de sociaal-demokratische
leiders - en dat niet overal en altijd van de lagere functionarissen - zal moeten worden gebroken.
De sociaal-demokr:atie zal bij de~e verkiezingen, ook met de
verwarring werkende leuze "Vóór demokratie, tegen diktatuur"
werken.
Waartoe zij - bij het bovenbespl"oken vraagstuk - deze leure
misbruiken zal wo.rdt duidelijk gedemonstf'leerd in één van de
befaamde "Oproerige Kr:abbels" van A. B. Kieerekoper in "Het
Volk" van 21 Januari j.l., welke de ditmaal gelukkig (of ongelukkig?) gekozen titel draagt "Ditmaal open kaart". Na de gebruikelijke vaststelling dat N.S.B. en C.P.H. beiden verachters
zijn van "de demokratie", bespl"eekt de·ze· heer punt 4 van de
verkiezingsleuzen der C.P.H. op de v·olgende wijze:
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Punt 4 luidt: "V,erdediging van de demokratische rechten
der arbeidersklasse". Hoe nu?, denkt U verbaasd. Bekeerd tot de demokraHe? U begrijpt ·er n i e t s van. Het
zit 'm in de twee laatste woorden: "der arbeidersklasse".
Ab de demokratie den arbeider ten goede komt, moet
hij haar opeisen. Baat zij echter de bourgeoisie, dan moet
hij haar bestrijden".
Wij v•eronderstellen geen ·ogenblik, dat Kieerekoper de voor de
arbeidersklasse gevaarlijke gevolgen, die •een verkiezingssucces
van het Mussert-fascisme zou kunnen hebben, niet beseft. Evenmin da·t hij de bebekenis van het tegenovergestelde resultaat
vo·or de anti-fascistische strijd der arbeiders niet zou begrijpen.

I

I

Maar hij wil geen werkelijke strijd van geheel de arbeidersklasse teg-en het fascisme, omdat hij de gevolgen
daarvan voor de positie der sociaal-demokrati-e áls re9eringspartij in hope vreest.

Dat blijkt uit de "open kaart", die hij in het v-ervolg van zijn "Oproerige" krabbel speelt. Hoor maar. "Mijn hart echter is ver\-pand aan twee andere punten van het verkiezingsprogram.
Vooreerst punt 6: "Verslaat door eenheid van actie Mussart, den Hitlerknecht". Het beroemde eenheidsf11ont.
Op een verki-ezingsprogram? Moeten de kiez·ers daar
dan hun stem over uitbrengen? Nou ja, wees toch niet
zoo hatelijk-precies in die din9en! Hoofdzaak is, dat wij
samen doen bij de stembus. Sam-sam noemen z.e dat in
Amsterdam. Daar gáán we met z'n allen, arm in arm.
En dan? Wel nou, dàn punt 10: Anti-fascisten kie~en
communisten.
Begrijpt U? Is 't niet klaar als de dag? We trekken vereend op: Wij level'en de stemmen. En zij krijg-en de
zetels".
Inderdaad Kleer-ekooper speelt hier "open kaart". Liever laat
hij Mussert ongestoord - dat eist immers de demokratie-zijn
aanvanen op de arbeidersklasse verder voorbereiden, dan het
risico te lopen dat de arbeiders - ook de soc. dem ..arbeiders
- zich door eenheid van actie van hun m a c h t tegenover de
readi·e bewust worden en daardoor de politiek der soc. demokrati•e, van samenwerking met den klassenvijand, die de arbeidersklasse tot on macht veroordeeld op haar juiste waarde
l-eren schatt-en.
Neen, de sociaal-demohatische leiders stl"even bij deze verkiezingen een geheel ander doel na.
Zij zijn zich van h u n taak in dit stadium van het kapitalisme
volkomen klaar bewust. Zij weten te zijn en wiHen blijven "de
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dokters van het door en door zieke kapitalisme", het "sterkste
sociale steunpunt der bourgeoisi·e in de arbeidersklasse".
En Albarda komt in een twetal verkiezingsartikelen in "Het
Volk" van 18 en 21 Januari· de bourgeoisie bezweren, hen deze
taak toch nie·t al "te moeilijk te maken. Natuurl.ijk alweer met
een beroep op de bescherming der bedreigde demokratie.
"Ook tegenover het kabinet-Colijn hebben wij onze taak
steeds met de grootste ernst en met het diepste besef
onzer verantwoordelijkheid (tegenov·er wie? Toch niet
tegenover de uitg•eplunderde wer~ers! Sch.) opgevat ...
Wij hebben tal van maatregel•en, hoe onaangenaam en
betreurenswaard zij ook war.en, onze medewerking verleend, al viel het ons ook nog zoo zwaar". ("Het Volk"
21 Januari - avondblad)
Helaas echter, ondanks die zo zwaar vallende medewerking, is
in het gehele -lan'd grof.e ontevredenheid mét het regeringsbeléid
van het kabinet-Colijn. "Ware een ander kabinet te vormen,
dan zou dit in wijde kringen met blijdschap worden begroet"
("Het Volk'' 21 Januari) en daarom:
"Wij -d.w.z. de leiders der soc. dem. -geven er ons
rekenschap van dat het uur kan slaan, waarin onz·e medewerking voor het behoud der demokratie zal worden
verlangd en zal moeten worden V·erle.end. Wij geven
ons tevens rekenschap er van, dat de ordeningsged!achte,
die nu in allerlei kringen van verschiHende partijen is
ontwaakt, krachtig en helder g.enoeg zal kunnen worden,
om haar nevens de verdediging der demokratie tot het
leidend 'beginsel van een kabinet te maken. Onz·e partij
zal dan, naar mijn stellige verwachting, bereid zijn haar
plichl ten volle te vervullen en voor zware verantwoordelijkheid niet terugdeinzen". ("Het Volk" 18 Jan.)
i
'
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Deze aanbieding met de bourgeoisi·e een regering te vormen,
die op minder in het oog lopende wijze de weg voor het fascisme plaveit, tegenov·er de massa,'s, bij wie het besef groeit,
dat de demokratie hen si!eed:s nader naar het fasCisme brengt
en dat de proletarische ordening in de Sowjet-Uni:e, de uitweg
uit de kapitalistische wanorde, de enige mogelijke uitweg _wijst,
is op meer dan een vl'ome wens gebaseerd. Het rommelt en
kookt, niei en'kel ori:der de door de soc. dem. bedrogen arbeiders, maar ook onder de R.K. arbeiders en kleine bezitters.
Daarvandaan de vrij heftige aanval, door den leider der R.K.
Kamerfractie, Aalbarse op de regering en de daarbij geuite
dreigementen, bij de begrotingsdebatten.
Daarvandaan de demagogi·e met de "ordeningsgedachte" ook
in die kringen. Deze gehele "ordemingsgedachte" komt nergens
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anders op neer, dan 'op het beplei~en v:an economische maatreg·elen, di·e in de richting van het fascisme gaan, van de z.g.
"totale staa.t", waarbij dan de nodige soéiale "demagogie de
massa's de illusie moet geven, dat hierdoor hun positie tegenover hun ui.tbuiters zal verbeteren.
De speculatie der soc. dem. leiders bij dit alles is nu, dat door
de groei·ende moeilijkheden met de katholieke arbeiders en kleine
bezitte~s in eigen kring, Aalberse zal worden bewogen tot
de verklaring dat het moment van "de uiterste noodzaak" is
aangebroken en de l'eiders der S.D.A.P. in staat zal stellen "hun
plicht ten volle te vervullen" - tegenover het kapitalisme welteverstaan - waarbij zij "voor de zware verantwoordelijkheid"
niet zullen terugdeinzen".
En ten overvloede wijst Albarda dan nog op de sl:ok achter de
deur, door de aankondiging van een felle concurr·entie met de
R.K. Staatspartij, om de stemmen van RK. arbeiders en kleine
middenstanders en boeren bij de a.s. verkiezingen.
"Als redelijk inzicht en rechtsgevoel onz.e tegenstanders
daartoe niet kunnen brengen" - aan de S.D.A.P. een
plaatsje in de landsregering af te sl:aan - dan moeten wij
zelf die plaats heroveren door een indrukwekkende manifestatie van onze betekenis. Ook om deze reden zijn
de verkiezingen voor Provinciale Staten en gemeenreraden, die dit jaar worden gehouden, van bijzonder groot
belang". ("Het Volk" 21 Januari).
Bij de uitvoering van de op zich 9enomen taak, het eenheidsfrent tegen het fascisme te formel'en, overal waar "dit even mog·elijk is, zal 'de Communistische Partij, naast: de leiding der
S.D.A.P., die openlijk zich schaart aan de zijde van de fascise1rende bourgeoisie, ook tegenover zich vinden de leiders van
het "linke" socialisme. De Sneevliet's en de Schmidt's van de
dan "gefuseerde" Trotzkistische groeperingen.
De demagogische en beginseHoze "eenheidsfronterij" van de
Trotzkisten, die i!ot hoofdtaak heeft, door haar verwarring-stichtende, lastercampagne tegen de Sowjet-Unie, de arbeiders van
de strijd voor het communisme aftehouden en de leiders der
soc. dem. bij te staan in hun ste·eds zwaarder wordende taak,
het tot stand komen van de eenheid van adie van soc. dem. en
communistische arbe.iders, te verhinderen, zal door de Communistische Partij, op scherp aanvallende wijze, moeten worden
ontmaskerd.
Zonder daarbij een ogenblik uit het oog te verlioez•en, da·t de
tot sl:and koming van de eenheid van adie tegen het Mussenfascisme MET DE SOCIAAL-DEMOKRATJSCHE ARBEIDERS van
aUes-beheersende betekenis is, óók om met succes het contra-revoluti·onaire Trotzkisme verder te entmaskel'en - Frankrijk
geeft daarvan wel een sprekend bewijs - zal ni·ettemin door
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het losmaken van de in deze rijen nog aanwezige strijdwillende
arbeiders van hun leiders en het betrekken odk van hen in de
strijd tegen het fascisme, een belangrijke ta,ak voor de C.P.H.
vormen.
Tenslotte zal naast de organiserende en propagandistische arbeid in de steden, onder het .industrie-pr'Oietariaa.t - werkend
en werkloos - van ze.er groot belang zijn het doordringen van
de partij en haarr invloed in het dorp.
'
Mussert werpt zich in de laatste tijd - en za,l dit in de~e verkiezingsactie in verdubbelde mate trachten te doen - op het platteland met zijn fascistische propaganda-actie.
De door het bankkapitaal en groot-grondbeziHers geruinee~de
kleine boer is zonder twijfel ontvankelijk voor de grove demagogie der fascisten. De strijd van de Communistische Partij en
het door haar tot stand te br;engen "eenheidsfront tegen het
fascisme", zal vooral ook daar het voortdringen van de Mussartinvloed moeten verhinderen en terugdringen. ·
Zij zal daarbij terzelfdertijd een f.ell·e ontmaskeringscampagne
moeten voeren tegen al die z.g. boer;enpartijen - als Chr. Dem.
Unie en Landbouw en Maartschappij - wier •r;ol in dez·e ondergaande ma.atschappij evenzeer slechts bestaat in het voorkomen
van werkelijk verzet der kleine boeren tegen hun pijnigers. Hert
optreden van van Houten, de woordvoerder in de Twede Kamer
der C.D.U., die bij iedere belangrij~e maatregel van de regering tegen de kleine boeren, al of niet onder protest medegaat, zal haar die taak vergema,l<kelijken.
De belangrijke beilekenis van de a.s. ve~kiezingen voor de arbeidersklasse en de moeilijke - doch uit het oogpunt van de
proletarische klassenstrijd a:llergewichtigste taak - die hierbij de
Communistische Partij heeft te vervullen ·en di·e bij krachtig
doorvoeren het aanzien en het vertrouwen der werkende massa's van stad en land voor haar beduidene kan verhogen~ is
hiermee in het algemeen geschilderd.
Anti-fascisten kiezen Communisten!

DE MIDDENSTAND EN DE EENHEID VAN ACTIE
BELA KUN
STOOT HET EENHEIDSFRONT MET DE KOMMUNISTEN
DE KLEINE BURGERIJ AF?

In de strijd van de leiding der S.D.A.P. tegen het tot stand komen van het eensgezinde strijdfront van de Nederlandse arbeider tegen het kapitalisme en in het bijzonder tegen de gevaren
van fascisme en oorlog; die thans dreigen, wordt door deze leiding dikwijls het argument gebruikt; een strijd-eenheid met de
kommunisten is nadelig, want het zou de middelklarssen van de
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bevolking de democratische kleine burgerij van ons afschrikken.
Het is daarom nuttig het v·olgende gede·elte a:f te drukken uit
een geschrift van Bela Kun over: "De meest brandende vraag:
de eenheid van akti·e", dat over het vraagstuk van de verbinding
van de arbeidersklasse met de middenstand handelt.
Laat ons de vraa.g onder~oeken, ot de eenheid van aktie der arbeidersklasse, de strijdeenheid der sociaaldemocratische arbeiders met de kommunistische arbeiders, "de democratische elementen" van de arbeiders afstoot. Onder "democratische elementen" willen we dan verstaan, de steedse kleinburgerij, de
arme en middelboeren, de beambiJen en de vrije beroepen.
De sociaaldemocratische arbeider, of ook de sociaaldemocratische funktionaris, wi•ens horizon niet door de grenzen van zijn
eigen land bepaald wordt, kan in de eersile plaats de gevolgen
van de sociaaldemocratische en de kommunistische politiek op
de houding van deze democratische elementen, naar aanleiding
van konkrete voorbeelden, aan de ene kant van Rusland, aan de
andere kant van Duitsland en Oostenrijk verg-elijken.
De revolutionaire politiek van het Russische proletariaat onder
leiding van de bolsjewistische partij heeft het mog.elijk gemaakt,
dat de Russische arbeidersklasse, een in aantal zeer klein proletariaat, tientallen millioenen arme en kleine boeren, brede lagen
der ambtenaars en een deel van de intellektuelen, in de strijd
tegen de groot-bourgeoisie en de feodal·e adel, in de strijd
voor de macht van het proletariaat leidde. De arme en kleine
boeren zijn hedentendage in de Sowjetunie- dank zij de bolsjewistische politiek- in overgrote meerderheid kollektivisten, bewuste opbouwers van de socialistische staatshuishouding. De stedelijke kleinburgers zijn in de Sowjetunie-bevrijd van de uitbuiting der banken en monopolistische grote ondernemingen en ze
zijn georganiseerd met financiele •en andere hulp van de staat,
in produktie-cooperaties, hun zonen zijn tot de hoogste sociale
betrekkingen verheven. De Bolsjewiki hebben de kunst verstaan,
door ongelofelijk veel moeite daarvoor te doen, grote aantallen
der oude intellektuele groepen voor het socialisme te winnen.
Het zou belachelijk zijn nu nog te beweren, wat vroeger door
ve·el sociaal-democraten beweerd werd, dat een in verhouding
kleine arbeidersklasse en de nog kleinere bolsJewistische partij
met het middel van de terreur tegen de wil in van de overgrote
meerderheid van de bevolking in staat zouden zijn geweest een
nieuwe socialistische staatshuishouding op te bouwen.
In tegendeel, dit was slechts daarom mogelijk, omdat de Communistische Partij het verstaan heeft, een juiste middenstandspolitiek t:e voeren. Zij heeft dit juist weten de doen, omdat de
meerderheid der arbeidersklasse, ja zelfs het gehele proletariaat achter haar stond en staat. Alleen daarom kon zij de kracht
der ganse arbeidersklasse in de weegschaal werpen om de middenstand in stad en land te l·eiden en de boeren koncessies te
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doen, als de ekonomische toestand, de krachtsverhoudingen tussen de klassen dit noodzakelijk maakten.
Waarom heeft de verhouding der mididenlagen in stad en land
in Duitsland en in Oostenrijk tot de arbeidersklasse zich anders
ontwikkeld dan in Rusland? Waarom stonden de brede lagen der
stedelijke kleinburgerij, der arme en middel-boeren ni·et aan de
zijde van het proletariaat, toen de vraag van de strijd tussen arbeid en kapitaal gesteld werd, maar aan de zijde der fascisten,
van het finantie-kapitaal, van de grootgrondbezitters?
De sociaaldemocratische parti}en in Duitsland en in Oostenrijk
hebben beweerd, dat de taktiek van de kommunisten, de kleinburgerlijke lagen in stad en land, van de arbeidersklasse afstoot.
Wij Kommunisten hebben steeds gezegd:
de kleinburgerlijke politiek der sociaaldemocra.tische partijen maakt het onmogelijk de stedelijke en landelijke middenstanden aan de kant van. het proletariaat te trekken.
Wij beweren ook nu nog, dat. juist de kleinburgelij'ke politiek
der sociaaldemocratische partijen de hoofdoorzaak was, dat deze
lagen van de arbeidersklassen afgestoten zijn, in tegenstelling tot
Rusland, waar de proletarische politiek der bolsjewiki te9en het
kapitalisme getrokken hebben.
Wat is het eigenaardige van de kleinburgelijke politiek?
In het kort gezegd: weifelen tussen arbeid en kapitaal, weifelen
tussen de strijd voor de belangen der werkenden tegen het kapitaal en de verdediging van het kapitalistische privaatei1gendom
tegen het proletaria.at. Uit dit weifel·en volgt, dat het kleinburgerdom de klassenstrijd liefst vermijden wil, en de belangen van
arbeid en kapitaal met elkaar V•erzoenen wil. Een dergelijke
verzoening is echter onmogelijk. Dat toont, niet in de laatste
plaats de zogenaamde "afschaffing van de klassenstrijd" door de
nationaalsocialisten in Duitsland, wat sl•echts tot ongemeen grote
Yerscherping der klassentegenstellingen geleid heeft.
Terwijl de kleinburgelijke politiek een verzoening tussen kapita.al
en arbeid bewerkstellingen wil, dient zij de kapitalistische klasse, die er belang bij heeft, dat de arbeiders geen klassenstrijd
voeren. Dat is nu juist het !'eaktionair·e in de kleinburgelijke
politiek.
Waar was het resultaat der kleinburgelijke politiek der sociaaldemokratie van Duitsland?
Zij heeft het monopolie-kapitaal, de banken, de fabrikanten en
de jonkers niet het mes op de keel gezet; zij he·eft getoond,
dat zij een vre·edzaam samenwerken van alle klassen en alle
lagen in de republiek van W>eimar wilde. Al daardoor alleen
stelde zij zich aan de kant der "bourgeoisie tegen de arbeidersklasse. Al daardoor ontstond de politiek van Noske, Ebert, Zör9
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gi·ebel en Wels. De sociaaldemocratie heeft aan de burgelijke
reg,eringen deel •genomen, zij heeft de burgelijke regeringen
"g e t o I e re e r d ".
Wie he·eft de sociaaldemocratische partij van Duitsland getolereerd? De !'egeringen die de zaken doen voor het grootkapitaal
en voor de Jonkers, die ook de lagen der kl,einburgerij en kleine
boerenstand hebben uitgebuit.
Deze 'kle'inbur.9efjjke politiek der sociaaldemocrätie betekent dus het samenwerk.en niet slechts met de klassenvijand van het proletariaat, doch ook met de vijanden van
de stedelijke kl,einburgerij en de boerenstand.
De Kommunisten hebben inderdaad de sociaaldemocratische
partij bekritiseerd en haar beschuldigd, dat zij een kleinburgelijke politiek voert, die tegen de aarbeidersklasse, maar ook tegen de middenstand is gericht. De Kommunistische partij heeft
een proletarische politiek tegen de gemeenschappelijke vijanden der a.rbeidersklasse en de middenstand, tegen de trustmagnaten, tegen de grootgrondbezitters, voorgesteld~ en voortdurend gevolgd. Zij wilde een eendrachtelrijke strijd van aHe arbeiders en alle middenstanders tegen het kapitalisme.
De Duitse arbeidersklasse werd niet in de vraag verdeeld
of zij met de middenstanders tesamen tegen het kapitalisme zou gaan, maar of zij met de groot-bourgeosie in
het belang van het grootkapitaal, van de vijand der arbeiders en de middenstanders samenwerken zou. Dit samenwerken van de sociaaldemocratie met het kapitaal
heeft niet alleen de arbeidersklasse gesplitst, maar ook de
middenstand aan de zijde van het kapitaal gedreven.
Nog duidelijker ziet men de gevolgen van een kleinburgelij:ke
politiek in de verhouding tussen proletariaat .en stedelijke en landelijke middenstand in 0 o st e n rij k .
De Oostenrijkse sociaaldemocratie heeft haar politiek met ·revolutionaire frases omhuld. Zij beweerde dat de bolsjewistische politiek in de eerste plaats daarom niet te aanvaarden was, omdat
deze politiek de kleinburgelijke massa's van de arbeiders afsiootte
Zij verkondigde zelfs dat zij door haar politiek in W,eenen het
socialisme zou kunnen verwerkelijken. Zij ging erop prat, dat
door de belastingspolitiek van het bekende We·ense gemeent·eraadslid Breitner, de onkosten van de socialistische opbouw, zonder onteigening van de kapitalistische ondernemingen, opgebracht zou kunnen worden.
Wat is nu in werkelijkheid gebeurd? Zij konden met hun "democratisch socialisme", de bronnen van de kapitalistische uitbuiting,
van het arbeidsloze inkomen der kapitalisten niet v·ernietigen. De
beroemde progressieve belasting, waardoor Breitner, de kosten
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van de w,eense gemeentepolitiek wilde opbl'engen, heeft de
Rothschilds geen grein-tje geschaad. Toen echter de bank van
Rothschild met behulp van de sociaal~democratie op kosten van
de kl,eine belastingbetaler gesaneerd was, is de kl,eine man, de
caféhouder, de kleine handel.aar, de kleine handwerksman, de
kl,eine !"entenier, de arme en kleine boeren, overgeiopen naar
het kamp van de nationaalsocialisten of de "heimwehr", in het
kamp van het vaderlandse front.
De Oostenrijkse sociaaldemocraten hebben ook de gemeent~
bedrijven der stad W!eenen als een "stuk socialisme" willen
voors~eflen. Maar de grote gemeentebedrijven hebben de gl'ootkapitalisten, door de leningen aan de stad' Weenen van de winssren dezer bedrijv·en .een tamelijk groot aandeel naar zich toegetrokk,en. En juist dez,e kl,einhurgelijke poliHek was in het geheel
niet instaat de kleine burgers aan de zijde van de sociaal-demokratie ie brengen. Het "democratische socialisme" kon en wilde
het kapitalistische privaai-eigendom ni·et aantasten.
De landbouw-poliiiek van de Oosienrijkse sociaaldemokratie
was net zo'n kleinburgelijke poliiie'k, daar zij de belangen van
de grote boeren beschermde, die met de grootgrondbeziHers
in een belangengemeenschap tegen, de landarbeiders, arme en
middel boeren stonden. Om de grote boeren, de dorpsbourgeoisie "niet af te stoten" hebben de Oost,enrijkse sociaa·ldemocraren, toen zij in de regering zaten, het grootgrondbezit
niet ren gunste van de arme en middel boeren onteigend. Zij
hebben een belansting- en kl"edietpolitiek op het land gevoerd,
die eveneens de groi!e boeren en gro,otgrondbezitters spaarde.
Deze kleinburgelijke politie'k, die het grootkapitaal en het grootgrondbezit niet aantastte, he·eft de stedelijke en landelijke middenstand niet dat gegeven, wat beiden wilden bereiken. Zij
kon het ni,et geven, daar dit slechts op kosten van het grootkapitaal, van de grootgrondbeziHers, van de stedelijke en landelijke bourgeoisie met strijd gewonnen kon worden. Deze
politiek he·eft in Oostenrijk grote delen der middenstand in het
kamp van het fascisme gedl"ev.en.
Bij dit all,es kwam nog in beide landen de iwe•espalt der arbeidersklasse tengevolge van de klassen-samenwerking mei· de
vijanden, ni,et aHeen van het proletariaat, doch ook van1 de
middenstand. E,en verdeelde arbeidersklasse kon niet de kracht
tonen, di,e het de middenstanders duidelijk maakt, dat zij in
vereniging met de arbeidersklasse hun belangen tegen het grootkapitaal, teg·en de grote landbouwers, kunnen laten gelden. Dat
was de beslissende oorzaak, dat de antikapitalistische stemming
van de kleine handwerksman, kleinhandelaren, kleine renteniers,
arme en middelboel"en, ambtenaars enz., door de grootkapitalisten, door de gl"ote landbouwers in het belang v:an het kapitalistisch privaateigendom, van de burgelijke staat door de fascistische partijen konden worden gebruikt.
Het voorbeeld van de 9emeenschappelijke demonstr.aties van
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sociaaldemoc~atische en .communistische arbeiders, die sinds
den 6den Februari 1934 in Frankr.ijk plaats vinden, toont reeds
dat door de eenheid van aktie der beiden partijen, niet de fascistische organisaües invloed op de middenstand krijgen, doch
juist de arbeidersklasse.
·
De prol,etarische-revolutionaire politiek, het besliste revolutie~
naire optreden tegen het kapitaal door een gesloten eenheidsfrent der arbeidersklasse, doet de weifelingen v:an de middenstandslagen ophouden en wint delen ervan voor de strijd. De
kl,einburgelijke politiek ,echter, di,e verzoening met het kapitaal
wil, 'drijft de middenstanden in het kamp van het fascisme.
ledere sociaaldemocratische arbeider of functionaris ken beslissen of de eenheid van aktie der sociaaldemocratische partijen met de kommunistische partijen tegen het gmot-kapitaal,
tegen de grote grondbezitters de kleinburg,elijke lagen afstoot
of in de shijd meetrekt.

MOET DE GULDEN OMLAAG!
C. van den BERG
HET VRAAGSTUK DER DEVALUATIE

Tct de 11!2:~!lli~ste vraagstukken in de strijd van de arbeidersklasse behoren die, waamv,er zowel in het kamp der kapiialisten
als in arbeiderskringen onenigheid bestaat en ten optichte waarvan dus de klasse-scheiding schijnbaar is uitgewist. Schijnbaar,
want bij nade,.,e beschouwing ûen wij wel degelijk in welke kampen de verschillende voor- en tegenfstanders zich bevinden. Het
is hier dubbel zaak, de schijn v:an het wezen te onderscheiden
en de scheidingslijn terug te vinden, welke ook in deze gevallen
tussen de belangen van kapitaal en arbeid loopt en te zien wi,e
inderdaad aan beide kanten van deze scheidingslijn staan.

1
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Een vraagstuk, waarbij het bovenstaande ten voHe geldt is de
actuel,e vraag of de gulden "omlaag" moet, m.a.w. of de goudwaarde v:an de gulden moet worden verminderd: het vraagstuk
der d e v a I u a t i e .
De moeilijkheid is hi1erbij niet alleen dat de sche:idingslijn der
meningen en l·euz,en schijnbaar ni,et tussen maar door de beide
grote maatschappelijke klassen loopt, maar tevens dat dit vraagstuk der geldtheori,e ,en der geldpolitiek behoort tot de ingewik~eldste problemen der economische wetenschap.
Ondanks de theoretische sfeer waarin deze ons voert is de vraag
of onz,e geld-waarde moet worden gewijzigd echter van het allergrootst,e, onmiddellijke en practische belang voor de arbeiders
en l,egt daardoor de partij, die de voorhoede van de strijdende arbeidersklasse vormt in de eerste plaats de plicht op er
zich volledig 'en tot in alle onderdel,en en consequenties rekenschap van te geven.

c.·v.

d. BERG

MOET DE GULDEN OMLAAG

Het is hierbij van groot belang een juiste methode te volg:en.
Het vraagstuk der devaluati'e omvat enerzijds zuiver theoretische vragen, andenijds de prak!!~c:he werking en resüHailen in de gevallen, waar reeds vermindering van de goud-waarde van het geld Is toegepast. Het vereisf dus enerzijds zuiver
theoretische benade.rlng van: 'het probleem, anderzijds de juiste
waardering van concrefe feiten. Een grote moeitijkheid is hierbij dat zo vaak s-tatistisch cijfermateriaal wordt gebruikt, zonder dat men zich vofdoende l"ekien.schap geeft van aT f e fadoren, welke bij het fot stand komen van de verschijnselen hebben
medegewerkt. Het gevolg is het verwarl"e:nde gebruik van verschillende cijfers uit de zelfde reeksen door voor- en tegenstanders, welke hiermede, ·te goeder trouw of demagogisch, hun tegenovergestelde standpunt "bewijzen". Het feit dat zich b.v. na
de devaluatie in een bepa:ald land bepaalde prijsbewegingen
ot bewegingen in de werkloosheidscijfers vertonen betek·ent '
niet met zekerheid dat de oorzaak van deze beweging i:O, de·
devaluatie gel:egen is. Er kunnen ook andel"e, niet genoemde,
factoren zijn welke deze bewegingen tengevolge hebben.
In Engeland b.v .zien wij bij vergelijking van de cijfers van 1931
en 1933 of '34 op verschillende punten een opleving van bedrijf
en handel en een daling ·van. de werkloosheid!, welke voorstanders van de devaluatie geheel op rekening breng:en van de
vermindering van de goud-waarde van het Pond in Sepf. 1931.
Zij verontachtzamen daarbij dan steeds - al of ni·et met opzet {.
- de conferentie van Ottawa in de tweede helft van 1932,
welke een nauwere ·economische aaneensluiting van de ver- 1
schillende delen van het Britscha wereldrijk, door middel van '
lagere invoerrechten binnen de rijkseenhieid, verwerkelijkte.
Op dez·e wijze komen verschijnselen, welke bij nauwkeurige
beschouwing van de cijfers hun oorsp!'long vinden. in de poliL
tiek van Ottawa op rekening van de devaluaHe, waardoor ook al is het moeilijk de beide fadoren in hun verschijnselén
volkomen zuiver van elkaar te scheiden - een geheel. vals
beeld van de werkelijkheid wordt gegeven.
Zo komt het Centraal Buro voor de Statistiek in haar "Maandelijkse mededelingen van de Nederlandse Konjunktuur" t.o.v.
Zweden tot de vofg,ende konklusie over de waardevermindering van de kroon: "De opleving in het laatste jaar is slechh 1
voor een klein deel aan een gunsti9er export-positie te dan:- :
ken, deze laatste weer voor een deel aan de voorg.eschreven !
depf'leciatie van de kroon . . . De verklaring voor de verbetering
moet dan ook hoofdzakelijk gezocht worden in de vergroting
· van de binnenlandse vraag. Dezie is ten dele een gevol:g van
een grotere investering en ten del·e van een zeer omvangriJk
; program van openba,re werken•, dat '_door de .regerin9 is uitgevoerd". - Los van de 'vofkomen juistheid dezer opvatting
bevat deze uitspraak toch een aardig lesje aan de voorstanders
van devaluatie in "Het Volk", die zo graag op de opbloei in
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Zweden wijzen. Ook hier zijn slechts met grote k~ennis van
a IJ e feiten en dan nog met grote voorzichtigheid gevolgtrekkingen te maken!
, Verder 'kan b.v. e•en vermindering van de werkloosheid verge; zeld gaan van een zo ingrijpende loonsverlaging, hetzij direct,
, hetz1j indirect, door stijging van de kosten van het levensonderhoud, dat hei schijnbare voord9!91 voor de arbeidersklasse hier. door geheel wordt teniet gedaan enz.
Hieruit blijki wel hoe voorzichtig gebruik moei worden gemaakt
van zo concrete gegev,ens als de statistiek g.eeft en hoe gemakkelijk een schijnbaar zo direct op de werkelijkheid gebaseerde methode 'kan leiden 'tot een geheèl verke•erde voorsielling
van zaken. Een probleem als de, devaluatie laat zich m.i. dan
ook ni·et aJI.een empirisch - •uitgaande van de waarneembare
feiten - benade!'en, doch vereist •een nauwkeurig en critisch
onderzoek vólgens de deductieve methode, 'Waarbij goehacht
wordt stap voor stap vanuit het algemene (theoretische) tot
het bizondere - de concreie feiten en versch:ïjnselen - door
te dringen.
In de eerst plaats hebben wij ons nu de algemene vraag te
van hei g.eld en zijn functie in het ruilverkeer der kapitalistische warenproductie.
Vóór aiJ.es moeten wij de g.enele beweging der goederen,
welke wij uiterlijk zien als handel - koop en ~,verkoop - blijven zien als warenruif. De behoeftebevrediging der mensen
berust op goederen en diensten en deze komen tot stand door
een ver doorgoevoerde - z.ij 't ni·ei planmatig geregelde - ver~ deling van arbeid. Deze arbeidsverdeling maakt het noodzakel l.ijk, dat alle g.oederen van eigenaar verwissel~en vóór zij hun
I taak in de behoeftebevrediging kunnen vervullen.
1 stellen

Hoezeer echter deze onderlinge goederenruil ook schuil
gaat onder uiterl,ijk andere vormen, hoezeer de handel
als op zich zelf staande op winst gerichte handeling verschijnt, de 9ehele goecompliceerde beweging der goederen tussen mensen en tussen landen, blijft een r u i I
van wal'1en, van de producten van maatschappelijke arbeidsverdeling.
Het geld verandert aan dii feit in werkelijkheid niets.
Het vergemakkelijkt en bevordert slechts deze ruil en
geeft er uiterlijk een ander karakter aan.
In zijn oorsprong is het ruilmiddel niet anders dan een a,lgemeen
beg.eerde waar, welke het mogelijk maakte de waarde van
aiJ.e goederen in deze ééne waar uit te drukken en de ruilhandeling op verschillende wijzen te onderbreken; te verkopen
en bij een ander terug te kopen, te verkopen en eerst late,r
iets anders terug te kopen, één ding te verkopen ent meerdere
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dingen bij verschillende producenren ~erug te kopen, meerdere ding.en aan verschiHende mensen te verkopen en één
ding rerug te kopen, in eindeloze variaties. Men kan door het
geld na de verkoop te bewaren, hedendaags goed ruilen voor
dingen welke men ·eerst later zal begeren. Men kan zelfs, door
middel van crediet, onder bepaalde omstandigheden, dingen
welke men op het ogenblik nodig heeft ruilen voor producten
welke men eerst later kan l·everen.
Hoofdzaak was sreeds, dat het ruilmiddel ·een algemeen begeerde waar was, gemakkelijk deelbaar, niet aan bederf onderhevig en met zo stabiel mogelijke waarde, dat wil dus zeggen
met zo stabiel mogelijke productiekosten.
Aan deze eis voldoet nog st·eeds het --~d, dat de basis van hef
geldwezen in de meeste economisch ontwikkelde landen werd.
Bepalend blijft ook hier het feit dat dit ruilmiddel en deze waardemeter een w a a r is, met eigen waarde, welke geheel aan dezelfde waardewetten als de anderen wa!'len is onderworpen. De
producent van goud kan daardoor eveneens slechts op grondslag van de vereiste arbeidsmoeite {gemiddeld maatschappelijk
noodzakeHjke arbeidstijd) in evenredigheid met de voor de productie van andere goederen noodzakelijke arbeid, waren voor
zijn product verkrijgen.
Het later in omloop komende metalen wisselgeld {koper, nikkel) en het papieren geld verande!'len hieraan niets, zolang dit
in voldoende mate door goud of door goederen gedekt is en
dus slechts opt!'leedt als p I a at s v e r v a n g •e r van goud of van
goederen. Zodra dit n:iet meer het geval is, betekent het dat de
uitgever van papiergeld (de staat of de gemachtigde van de
staat) zich goederen toeëigent zonder andere tegenprestatie dari
de, in geen enkele verhouding ~ot de waarde van die goederen
staande, papierwaarde en drukkosten; een oni:eigening op grote
schaal dus, waarvan W,ij ons de gevolgen in de periode van inflatie in Duitsland en Oostenrijk nog wel herinneren.
De functie van het geld in het hedendaagse ruilverkeer der kapit~lisiische wa11enproduct!·e is ondanks aiJ.e uiterl~ke:. complicatres geen andere dan dre van waardemeter en rurlmrddel ten
behoeve van de ruil van goede11en en diensten: Het geld is
waardemeter op gr;ond van zlijn eigen (goud)waarde 1 ) en ruilmiddel als aanwijzing, als recht, op ande11e waren. Sleèhts als
zodanig heeft het waarde en niemand zou bereid zijn goederen zelfs voor baar goud te ruilen, indien dit goud niet een
zéker recht betekende op andere goederen.
Het geld is dus in het ruilverkeer nooit anders dan een
onderbreking van de goederenruil.
1) Ook als het goud in de omloop door wisselgeld of papier vervangen
wordt.
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Hoe lang deze onderbreking ook duurt, op den duur ruilen
Wij nooit goederen tegen geld, maar goederen of diensten
v i a geld regen andere goederen of diensten.
Dit wordt door de voorstanders van wijziging van de geldpolitiek maar al te vaak vergeten. Wanneer dan ook Prof. Gim,..
brère in zijn pleidooi voor devaluatie zegt, dat in· bepaalde landen de bevolking aan de rand van de hongersnood le-eft "terwijl men in de producerende landen geen raad weet met de
voortbrengselen, die men niet verkopen kan, omdat andere
landen ze niet in het verlangde goud kunnen betaien" 1), dan
miskent hij het feit dat hier een belemmering voor de internationale goede renrui I b.v. doordat de betreffende
landen geen door anderen gewenste goederen voor uitvoer
beschikbaar hebben - uiterlijk als gebrek aan betaalmiddelen
in de geldvorm verschijnt.
Wél kunnen zich bij de uitgestelde ruil wijzigingen voltrekken
in de waardeverhouding (ruilverhouding) van geld en goede,
ren, waardoor - afgescheiden van de vraag of de oorzaak bij
de goederen of bij het 9eld ligt - na zekere ~ijd voor het
geld meer of minder goederen kunnen worden verkreg,en dan
men er oorspronkelijk voor in ruil gegeven heeft.
Daar deze wijziging, als ze zich als een algemene prijsdaling
voordoet, tevens een crisisverschijnsel is, wordt deze, los van
de vraag of deze oorzaak dan wel gevolg is van de andere
crisisverschijnselen, door verschillende economen o p z i c h ze I f
als een nadeel beschouwd.
Hier wortelt het argument voor "waardevast geld". Met óeze
naam, die demagogisch is omdat deze 'evengoed het omg~
keerde zou l<unnen betekenen, wordt een ruilmiddel bedoeld
dat niet zijn waarde ontle,ent aan het goud en dat daardoor dus
met het goud een waardeverandering ten opzichte van de andere goederen kan ondergaan, maar dat een stabiele waarde
ren opzichte van de goederen, of althans ten opzichte van
een zekere reeks goederen, zal vertonen. E,en groot bezwaar
is hierbij dat het geld, gesteld dat een zekere "waardevastheid" practisch uitvoerbaar zou blijken, wel op deze wijze
waardevast zou zijn als r u i I m i d d' e I , echter niet meer waardevast - althans wat de waarde betreft gebonden aan één
enkele waar met betrekkelijk zeer stabiele productiekosten als waardemeter. Het zijn juist de afwijkingen van de
waarde der goederen, uitgedrukt door de prijsbewegingen,
welke in het kapitalisme door hun readies de juiste verdeling
van de maatschappelijke arbeid en van het kapitaal en daarmede het "evenwicht" in de productie regelen - hoe gebrekkig deze regeling en hoe moeilijk het herstel in 'llijden van
crisis ook moge zijn.
1)

t6
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Door het geld ten opzichte van de voornaamste goedleren
"waardevast"· ie maken zouden zich geen àfwijkingen meer als
prijsbewegingen vertonen. De "maat" zou ten opzichte van
deze goederen ni•et meer constant en dus als waardemeter onr
bruikbaar zijn. Bovendien zou mèt de prijsbeweging {en opzichte van deze goederen elke uitdrukking van een afwijking van de
maatschappelijke waarde, als waarschuwing dat op een onjuiste
wijze ot in een onjuiste omvang Is gepróduceerd èn de corrigerende werking van deze afwijking vervallen.
Het hier genoemde bezwaar iegen het goud {het geld op goudbasis) als ruilmiddel wordt echter door de voorstanders van de
devaluatie niet in de eerste plaats naar voren gebracht. Zij willen over het algemeen het goud handhaven doch de goud-waarde van de gulden verlagen. Waar wij hen aantreffen in gezelschap van propagandisten voor "waardevast geld" is dit omdat zij dez·e laatste l·euze op demagogische gronden beter achten dan de openlijke leuze der devaluatie, welke onaangenaam
veel op inflatie - d.i. ook waardevermindering van het geld lijkt of omdat de propagandisten voor "waardevast geld" in elk
geval op het ogenblik devaluatie wensen. Wat dus zeggen wil
dat in de praktijk van het ogenblik beide één zelfde doel hebben: verlaging van de goudwaarde van de gulden! Een actie wèlke enerzijds voortkomt uit de miskenning van het feit dat het
geld in de meeste gevallen wel de materie {immers de ma.teriëlte
uitdrukking van de prijs) is, waarin verschilf.ende economische
feiten verschijnen, zonder echter zelf oorzaak van deze feiten
te zijn, anderzijds uit bewuste, positieve kapitalistische belangen-politiek.
De voorstanders van devaluatie willen de goudwaarde van de
gulden verlagen (b.v. door het wettelijk vastgestelde goud-gehalte van hei goudentientje te verminde11en). Over de mate van
vermindering is men het niet eens, wel echter in het algemee11
over de wenselijkheid het goud, op verlaagd peil, als basis van
ons geldwezen te handhaven.
De gulden van het goud los te maken zou oók volgens· de meeste voorstanders van devaluatie het gevaar mede brengen van
een oncontroleerbare waardevermindering van het geld - infl~tie - zoals wij deze in Duitsland en Oostenrijk hebben geZien.

Het gaaf bij de voorstanders van devaluatie dus om vermindering van de goud-waarde van de gulden in een b e pa aT de
verhouding, waarbij in de meeste voorbeelden voor het gemak
een waardevermindering tot de helft - dus een goudwaarde
van f 0.50 per gulden - wordt aangenomen. Hierdoor zou dan
tevens, als verder alles gelijk zou b14jven, de waarde van de gulden ten opzichte van de buitenlandse valuta's tot op de helft
verminderen.
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De argumenten voor devaluati·e komen steeds weer op
de zelfde paar punren neer:
Aanpassing van de geld-waarde aan de sterk gedaalde
goederenprijz:en, met als gevolg het herstel van de juiste
verhouding tussen prijzen en kosten door vermindering
van alle vaste, in guldens uitgedrukte lasten: schulden,
l"ente, huren, pach~en, belastingen en lonen, tenopzichte
van de waarde van de goederen.
Vermindering van de in guldens luidende staatsschuld
tenopzichte van de totale rijkdom in goederen.
Verhoogde mogelijkheid tot concurrentie met het buitenland, zowel op de binnenlandse als op de buitenlandse
markt, daar na een devaluatie van 50°/o alle prijzen in gulidens nog slechts de helft van de prijs in buitenlandse
munt betekenen.

Zoals Prof. Dr. N. J. Polak dit in zijn rede bij de oprichting
van de "Nederlandsche Ve,.,eeniging voor Waardevast Geld" samenvatte: "De gulden moet worden herzien, zijn waardeverhouding tot de goederen en tot de in het wereldverkeer leidende
buitenlandse valuta moet worden hersteld."
De noodzakelijkheid van aanpassing van de geld-waarde aan
de gedaalde goederenprijzen wordt daardoor gemotiveerd dat
de prijs-verhouding tussen goud {en dus ook op goud gebaseerd geld) en goederen zich gedurende de crisis zo sterk heeft
gewijzigd dat hierdoor een herstel wordt belemmerd 1). Een zelfde hoeveelheid goud (geld) vertegenwoordigt nu 11/2 à 2 maal zoveel goederen als in 1929 en geeft dus in het ruilverkeer ook
!"echt op 11/2 à 2 maal zoveel goederien. De bezitter van geld of
in geld uitg·edrukte vorderingen kan nu voor dit geld of krach'"
rens deze vorderingen 11/a à 2 maal zoveel krijgen als in 1929.
De schulden en rentelast•en, huren, pachten, belastingen en lonen, waarvan het geldbedrag zich niet heeft gewijzigd - welke
in guldens gelijk gebleven zijn - geven dus enerzijds de recht1)
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Een gel·eidelijke wijziging van de waa.rdeverhouding tussen goud en
goede~en, als gevolg van het ~eit, dat met de vooruitgang van de
techniek de productie van de meeste g-oederen veel sneller is goestegen dan de productie van goud, is van veel minder ingrijpende
betekenis, daar deze feitenlijk alleen de e e r st e ruilverhouding van
goud en g.oederen, dus de verkoop van goud door de producenten,
betreft. Een hogere g.oudprijs betekent alleen dat de goudproducenten
op grond van hun in verhouding tot de andere goederen hogere
productiekosten mee·r andere goederen dan voorheen voor een zelfde
hoeveelheid goud ontvangen. In het verdere ruilv•erkeer vormt het
goudgeld slechts een tusschenschakel tussen de ruil van goederen
·en diensten onderling en beïnvloedt door zijn waarde niet hun on ...
derlinge ruilverhouding.
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hebbende een aanwijzing op 11/2 à 2 maal zoveel goederen, vereisen anderzijds de beschikbaarslielling van 11/2 à 2 maal zoveel
goederen door de persoon of het bedrijf, welke deze moet betalen.
Na een devaluatie van 50°/o betaalt en ontvangt men met de
zelfde hoeveelheid guldens nog slechts de halve goud- en goederenwaarde. De onderlinge ruilverhouding der goedef'en wordt
hierdoor niet gewijzigd, maar wel de ruilverhouding tussen de
tegenwaarde van vroeger geproduceerde en verkochte goederen of de aan deze goederen ontle,ende vorderingen en tegenwoordige goederen. Iemand die in 1929 een bedrag van f 1000
uitleende gaf daarmede een recht op goederen volgens de toen
geldende waarde. Ontvangt hij nu f 1000 terug dan kan hij daarvoor volgens de thans geldende waarde 11/2 óf 2 maal zoveel
goederen verkrijgen. Ook de rente 'betekent in 1934 een grotere
hoeveelheid goederen dan in 1929. Hierop baseert men dan ook
de "morele" verdediging van de devaluatie, welke de geld-waarde van de vorderingen weer op de "juiste" - d.i. de in
1929 geldende - goederen-waarde zou terugbrengen. Hetzelfde geldt voor huren, pa.chten, belastingen en Ionen, welke volgens de zelfde geldwaarde van 1929 nu een veel groter
recht op goederen vertegenwoordi9.en.
Devaluatie zou als bij toverslag als dit on11echt opheHen, de
bedrijven sterk ontlasten en hun winstmogetijkheid herstellen.
De grote fout, welke de voorstanders van deva;latie met deze
redenering maken, is dat zij er geen rekenin1g mede houden dat
wel de groothandelsprijzen met 30 tot SOo;o zijn gedaa.ld, de
kleinhandels- (winkel) prijzen echter veel minder. Jn, Nederland
bedroeg de daling van de g!"oothandelsprijzen in de periode
1929-1933 49.31/2, die van de kleinhandelsprijz,en 17°/o 1). De producenten ontvangen dus inderdaad sJ,echts ongeveer de helft
van de prijzen van 1929, de consumenten echter betalen nog
niet 1/5 minder. Wanneer wij er nu rekening mede houden dat
bijna alle inkomsten en zeker ook de Ion en sinds 1929 met een
belangrijk percentage zijn verminderd (om van de gedaalde inkomsten van de duizenden werklozen maa,r in 't geheel ni,ef te
spreken) dan betekent dit, dat
tegenover de gedaalde groothandelsprijz'en geen verhoogde koopkracht van de consumenten staat.
Integendeel, zoals in elke crisis is, ondanks de verhoogde koopkracht van hei geld In de groothandel, de koopkrachi van de
consumenten, op een heel enkele uitzondering na, sterk verminderd.
Op de oorzaak van het verschil in daling van de, groothandelsen kleinhandelsprijzen kunnen wij hier niet uitvoerig ingaan. Het
1)

"Situation économique mondiale 1932-'33" (Volkenbondsuitga,ve)
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is hoofdzakelijk gevolg van het feit dat tussen productie en
consumptie vele kosten ontstaan, welke weinig of niet gedaald
(transport, huren, enz.) ot zelfs gestegen zijn (belastingen), omdat zij deels berusten op monopolieposities, anderzijds ook zonder monopoliepositie :niet de concurrentie en de egaliserende
werking van de we11eldmarkt ondervinden.
Een twede argument van de voorstanders van devaluatie is
dat deze de staatsschuld, welke eveneens aan aflossing en rente
een - in verhouding tot 1929 - onevenredige hoeveelheid
goederen vertegenwoordigt, sterk zou verminderen.
Tegenover de verminde11de lasten staat hier echter de in gelijke verhouding verminderde (goud)waarde der belastingopbrengst en andere inkomsten. Als hier een voordeel uit devaluatie zou kunnen ontstaan, wordt dit gereduceerd tot het overschot van de in guldens uitgedrukte lasten boven de in gelijke
munt uitgedrukte inkomsten.
Ten derde zou devaluatie de concurrentie-mogelijkheid van de
bedrijven tenopzichte van hei buitenland, zowel op de binnenals op de buitenlandse markt: herstellen, omdat na de waardevermindering van de gulden de prijzen der buitenlandse goederen op de Nederlandse ma.rkt met een gelijk percentage zouden stijgen, de prijzen der Nederlandse goederen op de buitenlandse markt echter dalen. Immers de uit te voeren goederen
zouden bij een 9elijk bedrag aan guldens na devaluatie nog
slechts 2/3 of de helft in vreemde valuta ~osten:
Met herstel van de winstmogelijkheid door vermindering van de
vaste lasten der bedr,ijv.en, zou dus tevens een opleving van de
export tegen lonende (guldens) prijzen mogelijk worden.
Wij kunn•en deze argumenten waarderen zolang zij openlijk en eerlijk worden gegeven en ons niets anders willen
voorsteHen dan hun werkelijke inhoud: 1. herstel van de
winstmogelijkheid van het kapitalistische bedrijfsleven.
2. vermindering van de (goederen)wa.arde der staatsschuld en 3. toeneming van het concurrentï.evermogen
ten opzichte van het buitenland.
Anders wordt het echter wanneer deze argumenten worden verdjkt met een hele reeks beweringen, welke hun wer~el.ijke betekenis voor hen die van de devaluatie nadeel zullen ondervinden, moeten verhullen.
(wordt vervolgd)

SOCIALISME, CULTUUR EN BOUWKUNST
JAN VERMEULEN
INLEIDING

Het onderwerp socialisme, cultuur en bouwkunst, is reeds vele
malen de grondslag van een studie geweest. Nu is dit probleem
urgenter en belangwekkender, dan het ooit te voren was.
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De periode, die wij nu beleven, de periode van het ondergaande kapitalisme-imperialisme, toont ons met de dag duidelijker, de cultuurloosheid van een maatschappij en haar heersende klasse, wier economisch stelsel het kapitalisme is.
Te gelijkertijd wordt onze aandacht gevestigd op een nieuwe,
zich langzaam ontwikkelende cultuur van de Sowjet-Unie. De
eerste aanzetten van een nieuwe en proletarische cultuur, die
niet anders dan het gevolg kunnen zijn van een ander economisch sl!elsel, namelijk die van de maatschappelijk-socialistische eigendom van de productiemiddelen.
Wil men de betrekkingen die er tussen maatschappij, cultuur
en bouwkunst bestaan, begrijpen, dan is het noodzakelijk deze
op grond van de Marxistische-Leninistische methode der d~a
lectiek te analyseren, en we( de invloeden en betrekkingen
tussen:
a.
b.
c.

Kapitalistische maatschappij, cultuur en bouwkunst;
Socialistische maatschappij, cultuur en bouwkunst;
De invloed van de burgerlijke bouwkunst op de aanvankelijke ontwikkeling van de proletarische bouwkunst.
(Sowjet-Unie).

KAPITALISME, CULTUUR EN BOUWKUNST

Wat een ieder die de bouwkunst bestudeert, in de allereersre
plaats treft is, dat tijdiens de kapitalistische periode voor de
eerste keer in de geschiedenis der cultuur, zich geen architectonische stijl heeft kunnen ontwikkelen.
Daarentegen heeft het maatschappelijk-economisch stelsel, in
de periode van lijfeigenschap en feodalisme, op grond van de
culturele eenheid van de heersende klasse, zich wel een architectonische stijl kunnen ontwikkelen. In de middeleeuwen b.v.
was het nauw verbonden zijn van de heersende klasse met
het gildewezen en zijn handwerkers, zeer beverdelijk voor
het tot bloei komen van een culturele idee. Een culturele idee,
die in de bouwkunst uitg~oeide tot een architectonische stijl,
die wederom omgekeerd, uitdrukking gaf aan de op klassetegenstelling berustende maatschappelijke en culturele principes, van haar heersende klasse.
De niet zo gecompliceerde ideof.ogische bovenbouw van deze
periode, wist in economisch en cultureel opzicht, de massa van
kleinburgers en handwerkers meer aan zich te binden, dan
dit ooit onder het kapitalisme het geval is geweest. Deze betrekkelijke eenheid tussen aristocratie en handwerkers, is voor
de ontwikkeling van de oude stijlen van doorslag gevende betekenis geweest. Architectonische stijl,en die zich in de voorkapitalistische maatschappijvorm konden ontwikkelen, mede op
grond van de wisselendie en bevruchtende samenwerking tussen
de scheppende kunstenaars en de handwerkers (uitvoerende kunsiJenaars Fr. Arlisans).
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Het bezit der kapitalisten aan productiemiddef,en is de grond;.
slag van de kapitalistische maatschappelijke orde. Vandaar ook
dat het kapitalisme sedert het begin van zijn bestaan in zijn
vaandel heeft geschreven: "de privaateigendom is heilig en onaantastbaar".
De privaateigendom en de monopolistische ontwikkefing van de
kapitalistische privaatonder:neming, ~ijn een onoverkoombare
hindernis voor de ontwikkding van een cuttuur in het algemeen
en de archHectuur in het bizonder. Met de anarchie van productie in de periode van het industrie- en bankkapitaal, verandert ook de bouwkunst, die tensl·otte al'le eigenschappen van
dit economisch systeem draagt. Deze eigenschappen zijn wel
zéér karakteristiek voor de kapitalistische bouwkunst, maar betekenen nog niet een bouw st ij I.
In iedere klassemaatschappij diende de bouwkunst de belangen
van de heersende klasse. Door haar culturele en util.itaire behoeften te bevredigen, bovendien meer dan iedere andere kunstvorm bepaald door de economische verhoudingen, is de bouwkunst de weerspiegeling van de psych\ologie der heersende
klasse. Onder de druk van het economisch stelsel, waarop zich
alle maatschappelijke en culturele verschijningen baseren, heeft
in de kapitalistische periode, de kunst z'Îch in "waar" veranr
derd. Evenzo als van alle andere "waren\", is de waarde van
het kunstproduct uitdrukking van een maatschappelijk-economische verhouding, en niet van een maatschappelijk-culturele. Dat
betekent dus voor de heersende klasse niet de waardering van
het dienende en cultuurdragende element van de kunst, maar in
de ällereers-f.e plaats van het stellen van de voor haar noodza-j
kelijke eis van verkoopbaarheid, dit is "waar" en dat betekent
"winst".
'
·
In iedere klassemaatschappij kan zich de techniek, evenals de
wetenschap, slechts eenzijdig ontwikkelen. Voor het economisch srelsel van het kapitalisme is het "product" niet een object ter voldoening aan een sociaal-maatschappelijke behoefte,
maar is een object waarmede het behalen van winst wordt beoogd. Een schijnbare kapitalistische planmatigheid, die zich voordoet in de vorm van de "massaproductie", bedoelt niets anders
dan met deze massa-pro d u ct ie, massa-w i n st te maken
Precies zo betekent de kapitalistische rationalisatie niets anders,
dan met zo weinig mogelijk middelen, zo groot mogelijke winst
te maken. Kwaliteit en sociale behoefte spelen hierbij een ondergeschikte, soms helemaal geen rol.
Dat alles wordt nog in de hand gewerkt, doordat tegelijk met
de eenzijdige, bijna uitsluitend op winst gerichte ontwikkel~ng,
van wetenschap en techniek, ook de persoonlijke behoefte en
het kwaliteitsgevoel bij de werkende massa's eenzijdig, of helemaal niet ontwikkeld wordt. De ontzaggelijke drang naar ontwikkeling van het proletariaat wordt opgevangen en gevormd,
in en door de beschermingsapparaten van het kapitalisme: kerk,
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academie, universiteit, schoof, pers, theater, bioscoop, radio,
enz. De bourg-eoisie heeft dus ook in handen de controle over
de opvoeding en ontwikkeling van de arbeidersklasse. w.anneer het klassebewuste proletariaat er toe overgaat zich te organiseren, en door eig-en middelen zich tracht te ontwikkelen,
wordt deze "gegarandeerd democratische vrijheid" ·aan de willekeur van de censuur onderworpen, een c·ensuur die natuurlijk
ze·er belemmerend werkt. En wanneer dan ook deze "democratische censuur nog onvoldoende blijkt, om de ontplooiende
kracht van het proletariaat tegen te houden, dan gaat de bourgeoisie van het bankkapitaal, op weg g-eholpen door de leiders
van de Twede Internationale over tot de terroristische, fascistische dictatuur.
1
Hieruit volgt dat van een "vrije ontwikkeling" van kunsten en
, wetenschap, van cultuur, in de periode van het kapitalismeimperialisme geen sprake zijn kan. Met de oprichting van de
fascistische dictatuur verhaast slechts het kapitalisme zijn historisch noodzakelijke ondergaf\9. De 'enige nabije toekomst, is de
toekomst van het socialisme, en de enige klasse met een toekomst, is die van het revolutionair·e proletariaat, met als bondgenoot de massa van alle werkenden.
Indien er dus in onze tijd, van ontwikkeling der cultuur of der kunst
sprake is, zou deze revolutionair moeten zijn, dat wil zeggen,
gericht op het socia,lisme, en als wapen in dienst moeten staan
van het proletariaat, in zijn strijd tegen de heersende klasse.
Maar dez·e ontwikkeling wordt in de slechts schijnbaar democratische heerschappij van het kapitalisme reeds zoo goed als onmogelijk gemaakt. De voorbeelden zijn er bij honderden, om
aan te tonen, dat •onder de fascistische dictatuur van ontwikkeling
der cultuur of van de kunst: g-een sprake zijn kan. Het gaat zelfs -zo
ver, dat hetg-een in het bezit is van het strijdende proletariaat,
vernietigd _C>t aan de vlammen wordt prijsgegeven (Duitsland).
De heersende klasse denkt door het verbranden en verbieden
van de, voor het revdutionnaire proleta.riaat onschatbare werken van Marx, Eng-els, Lenin en Stalin, het Marxisme te kunnen
vernietigen en aan het zogenaamde "cultuur-bolsJewisme" een
einde te kunnen maken. Het kapitalisme en haar burg-erlijk nationalistische beheersisteem: het fascisme, vergeten daarbij, dat
"het Marxisme is de wetenschappelijke formulering van
de fundamentel·e belangen van de arbeidersklasse"
en

'

"om het Marxisme te vernietigen moet men de arbeidersklasse vernietig-en. De arbeidersklasse kan men echter
niet vernietigen".
(Stalin, rede 17e parlijcong11es C.P. d. S.U.)
De heersende klasse heeft door al haar beschermingsapparafen
•en instituten (regering) al haar beschikbare maatschappelijke
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krachten gemobiliseerd voor de ontwikkeling of verdediging van
haar economische belangen. Zij bepaald daardoor noodzakelijkerwijze het karakter en gezicht van haar zogenaamde cultuur. Deze cultuur der bourgeoisie kan onmogelijk door de arbeidersklasse als cultuur, en nóg minder als háár culiuur aanvaard worden. Omdat deze cultuur afl.een de belangen dient van
de heersende klasse en dus noodwendig een arbeidersvijandelijke cultuur moet zijn.
De dragende en bepalende factor dus van iedere cultuur, is
het economisch stelsel, dat zij dienen moei en onder welks
druk zij zich ontwikkelt. Evenals de wetenschap, zal de kunst
in de slechts beirekkelij'ke vrijheid die zij, door haar gebondenheid aan de maatschappij en haar economisch systeem heeft,
zich over het algemeen slechts zo lang kunnen ontwikkelen,
als dat economisch systeem symptomen van ontwikkeling vertoont. De bourgeoisie kent geen planmatigheid in haar productie-methoden, omdat deze planmatigheid in strijd zou zijn
met haar principe van privaateigendom van de productiemiddelen. Wetenschap en techniek kunnen zich daarbij oo'k niet
planmatig, doch alleen eenzijdig ontwikkelen. DeZJe eenzijdige,
soms sprongsgewijze ontwikkeling, is reeds verschillende malen
binnen het raam van de burgerlijke maatschappij, oorzaak geweest van het verschuiven der machtsverhoudingen in de groepen der bourgeoisie.
In de middeleeuwen hinderde het gildewezen met hare handwerkers, de verdere ontwil<keling van de warenpl"oductie, met
als gevolg burgerlijke !"evoluties, die de groei van het handelskapi-taal mogelijk maakten. (Engeland in de zeventiende eeuw,.
Frankrijk in de achttiende eeuw.)
En de kunst, die behalve het dragende en vormgevende elemen!t
der cultuur, ook de afspiegeling is van de sociale verhoudingen,
vertoont daarom in de verschillende perioden revolutionaire ten,_
denzen. Deze tendenz•en onderscheiden zich in de huidige kapitalistische maatschappij, die in zijn ondergangsperiode verkeert,
in twee wezenlijk van elkaar _verschillende richtingen: n.l. de
burgerlijke-humanitaire of reformistische en de revolutionair proletarische.
De reformistische kunst als sociale tendenz, beoogt een "veranderde werkelijkheid", binnen het raam van de 'kapitalistische
maatschappelijke orde. Als ter zake kundige specialisten, verleent
hieraan de Twede lntemalionale met haar cultureel gevolg,
haar door de heersende klasse zeer gewaardeerde medewerking.
De proletarische kunst daarentegen, heeft in de kapitalistische
maatschappij tot taak de strijd van het proletariaat ideologisch
te ondersteunen en tegelijkertijd het wezen der burgelijke kunst
(verheerlijking van de macht van het kapitalisme en imperialisme) en van de reformistische kunst (het medelijdend schilderen vail de ellende van het proletariaat) ie ontmaskeren. Terwijl zij na de proletarische revolutie een wapen wordt voor de
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opbouw van de socialistische klasseloze maatschappij.
1 Uit hei voorgaande blijkt, dal onder het kapitalisme een of andere richting in de bouwkunst, zich onmogelijk tot een proletarische bouwkunst ontwikkelen kan. Hoogstens ·kan zij misschien enige momenten aanwijzen, welke la.~er, na de proletarische revolutie aanknopingspunten kunnen zijn, voor een zich
\ dan ontwikkelende proiP.tarbche bouwkunst.
' Hiervan is bij de kapitalistische kerken - en bankenbouw zeer
zeker geen sprake, uitgezonderd de technische erfenis. Nog minder bij de woning- en woonkazerne bouw, die een meer en
meer gewaatdeerd woeker-object van het privaateigendom is
geworden. Weliswaar zijn voor de woningbouw na de wereldoorlog niet onbelangrijke culturele verbeteringen te constateren, die echter weer in sommige gevallen door de technisch onverantwoordelijk slechte uitv:oering zijn te niet gedaan. Deze enkele sanitair-hygiënische en ruimtelijke ver~eteringen m~t~~.n tJJ/AJ.é•..,.....J
dan ook meer worden gezien ats een consesste der bourgeotste.
b
Onder de druk van de steeds meer toegenomen, georganisee·rdle 1 <1_. •••-c
kracht van hei proletariaat, heeft zij deze verschillende eisen
moeten aanvaarden, met als resultaat, dat deze verbeteringen
bijna uitsluitend privilége zijn geworden van de arbeiders-aristocratie.
Belangrijker zijn, en een grote vooruitgang voor het bouwwe·zen
betekenen ongetwijfeld voor de kapitalistische periode: de technische ontwikkeling, de ontdekking van nieuwe bouwmaterialen
met hun nieuwe constructie-mogelijkheden. Voor de laatste,
na-oorlogse jaren, moeten we ook de positieve en historische rol
constateren die het constructivisme (formalisme) bij het overwinnen van het principeloze ededivisme in het kapitalistische
westen heeft gespeeld. Verder heeft deze bij uitstek kapitalistische-ideologische bouwv:orm een zeer belangrijk aandeel
gehad, bij de ontwikkeling van de technische routine, rationalisatie, siandarisatie en propaganda voor de indusirieële bouwtechniek.
Doch waar we in technisch opzicht voor de negentiende eeuw
een grote en snelle vooruitgang' kunnen waamemen, moeten we
voor deze periode op het gebied van de architectuur een stilstand constateren. Een stilstand, di,e vooral ook in de architectuur achteruitgang betekent. Dit onaanvechtbare feit staat in
scherpe tegenstelling tot de meer waardevolle resultaten, die
b.v. de burgerlijke schilderkunst, beeldhouwkunst en litteratuur
van de negentiende en twintigste eeuw aan de kunstgeschiedelnis hebben gegeven.
In 'het einde van de negentiendie eeuw valt in de bouwkunst
een verandering te bespeuren, door het opkomen van een stroming, die zich richtte tegen de beginselloze verfraaii ngs- en
schijnarchitectuur en zich ontwikkelde met architectonische vormen, die meer aan materiaal en constructie ondergeschikt waren gemaakt. Deze richting moest daarbij noodzakelijk de
11:
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groeiende macht van het kapitalisme tot uitdrukking brengen.
Vrij spoedig echter verloopt in het begin onz·er eeuw, deze
beweging in een modern romantisme. Dit valt dan ongeveer
samen met het op~omen van. het Franse en Duitse constructivisme.
Dit heeft in zijn aanvankel1jke ontwik~eling veel beloofd, is echter maar een klein deel van zijn belofte nagekomen.
Het constructivisme heeft in bijna alle landen een nationaal accent verkregen. In de Laté'inse landen ontwik~elde zich een me!er
formalistische s-tijl (niet iegenstaande de luid ver~ondigde theorie van de woonmachine). Het Duitse constructivisme verkoos
daarentegen het functionalisme, zoals dat in het "Dessauer Bauhaus" gecultiveerd werd. In Duitsland tr:aden de beginselen der
doelmatigheid op de voorgrond van het architectonisch streven,
in Frankrijk meer ingenieuse artisticiteit.
Dit streven was aanleiding voor een overwinning van de
nieuwe vormen in de architectuur. Vormen die voor de fabriekmatige en gestandaardiseerde eisen, die het kapitalisme aan de
productie stelt, buitengewoon voldeden.
Deze richting, in ons land meer bekend onder de enigszins zonderlinge naam van "nieuwe zakelijkheid", heeft in haar aanvangsstadium, zonder nochtans deze bedoeling te hebben, tot
de revolutionaire critiek op het kapital.istische bouwen, zeer
veel bijgedragen. Doéh als perspedief openende cultuurfactor in
de bouwkunst, heeft ze zichzelf overschat.
De door de richting van de nieuwe zakelijkheid voorgestane woningsschema's, met als principe hei: woonminimum, voldoen bewust aan de kapitalistische eis om met een zo gering mogelijke
kapitaal-investering, een zo groot mogelijke winst te behalen.
Voor de arbeidersklasse betekent de doorvoering van dit principe, niettegenstaande de sanitair-hygiënische en organisatori'sche verbeteringen van de woning, in wezen een ver a r m in g
van de woning en daarmede dus een inperking van de toch
reeds zo geringe culturele ontwikkelingsmogelijkheden van het
proletariaat, onder de kapitalistische overheersing. Het streven
van de richting van "het internationale bouwen" ontwikkelt
zich daarbij parallel met de neergang van het kapitalisme, dus
met een systematisch omlaag drukken van de materieële en culturele behoeften van de arbeidende massa.
De nieuwe zakelijkheid is vastgelopen in een technisch dogmatisme, dat door de arbeidersklasse niet anders gekwalificeerd
[kan worden, dan als te zijn een idedogisch-kleinburgelijke cultuuropvatting. Daarbij heeft zij zich ontwikkeld tot het bouwprincipe: techniek, materiaal ·en organisatie, met '..'olkomen en opzettelijke ontkenning van iedere emoti·e en verwondering en van
elk enthousiasme, eigenschappen di.e het proletariaat, als klasse
der toekomsi: in hoge mate bezit. Het constructivisme heeft zich
ontwikkeld tot een richting die kunst, als hoogste mededeling van
ideële inhoud, ontkent. Zij stelt daarvoor in de pl.aais beheersing
der techniek en begaafdheid van den ingenieur, zonder daarbij re-
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kening te houden met de cultuur-bepalende economische verhoudingen in iedere vorm van samenleving. Als voorbeeld
voor deze zienswijze diene hetgeen architect-ingenieur J. Duiker zegt in een artikel, afgedrukt in het tijdschrift van de architectengroepen "De 8" en "Opbouw" (11-11-',33):
"zo zal het wezen van het fascistische stadion niet verschillen met het socialistische. Evenmin de school, het
ziekenhuis, de bioscoop, de gezonde woning of de functionele stad, al zullen er wel eens verschillende ma-l;eriele
eisen aan gesteld kunnen worden. En daarom ook erkennen wij geen specifiek socialistische, oommunisHsche of
fascistische architecturale waarheid".
Deze en andere, los en bov·en ieder maatschappelijk verband
staande functionalistische opvattingen in de architectuur, geven
de weerspiegeling van de ideologie der groot-kapitalistische
groepen van de bourgeoisie. Deze begrippen worden doorgevoerd door de technische intellectuel.en, met de voor hen karaktiristieke machine-verering en vulgair-materialistische beginselen.
De in haar begin-periode schijnbaar revolutionaire e·isen en
opvattingen, bleken in de loop ·harer ontwikkeling niet veel
meer te zijn dan een vulgair- en kapitalistisch gericht rationalisme. In haar critiek op de kapitalistische bodemverkaveling,
gevolg van de privaateig.endom van de bodem, wordt de richting
van het internationale bouwen, in de opvattingen over moderne
stedenbouwkunde niet bewogen door revolutiornair-maatschappelijke beginselen, maar door een mechanisch beginsel van practische doelmatigheid.
'
Natuurlijk moet van deze critiek door ons wo~den gebruik gemaakt, maar dat betekent daarom nog niet da.t de nieuwe zakelijkheid een revolutionaire richting in de bouwkunst i's. In dit
opzicht gaan wel haar revolutionaire tendenzen, die altijd binnen het kader van de burgelijke maatschappij blijv,en, parallel
aan de revolutionaire frazen van het socialistisch-reformisme.
Het alléén rationele, alléén verstandelijke, alléen technische,
plus de opvatting dat deze dan bij juiste toepassing vanz.elfsprekend tot schoonheid moeten leiden, loopt uit op een de arbeidersklasse vijandige oppervlakkigheid. Dez·e oppervlakkigheid en opzettelijk·e negatie van de vorm, een uitdrul<king
van ideëele inhoud, is wel ka~akteristiek voor de heersende
klasse, maar kan niet aanvaa.rd worden door het strijdende proletariaat van de kapitalistische landen, noch door het, voo~ de
socialistische opbouw strijdende proletariaat van de Sowjet-unie.
Zeker, we vergeten niet dat dit functionalisme zuiverend en
bevrijdend geijverd he.eft voor doelmatigheid en functie en dat
zij er ons aan herinnerd heeft dat b.v. een stoel een voorwerp is
om op te zitten. Maar we kunnen daarbij ook niet vergeten, dat
1
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zij aan deze zeer juiste en begrijpelijke definitie nog heeft toegevoegd, "en dus is de stoel van staal".
Door de mechanisch-functionalistische opvattingen worat_, bewust of onbewust, alleen voldaan aan de eisen van de kapita:listische massaproductie. Het zoeken naar nieuwe en abstracte
vormen, het alleen laten gelden van techniek, organisatie, constructie en materiaal, met pasklare formules en recepten voor
ieder bouwkundig en architedonisch probleem, heeft niets met
revolutionaire kunst te maken.
(Wordt vervolgd)

HET MOSKOUSE KINDERTHEATER.
IDA LAST
Uitgegeven door de Co-operative publishing Society of foreign
workers in the U.S.S.R.

Dit interessante boekje geeft met tientallen foto's en duidelijke
tekst de geschiedenis en het leven van het Kindertheater van
Moskou.
Het Moskouse Kindertheater is 1921 opgericht en de geniale
Natalia Satz heeft er van het begin af aan de leiding van g.ehad.
Wanneer men dit boekje doorbladert, moet het dadelijk opvallen, hoe in dit theater de jeugdige toeschouwers en de toneelspelers even belangrijk genomen zijn.
De foto's geven het bewijs dat het kindertheater een levenld
onderdeel is van de gehele kinderopvoeding, dat hier niet alleen voor de kinder,en g.espeeld wordt, maar dat de kinderen
daadwerkelijk meedoen aan het leven in het theater.
Behalve de prachtige foto's van de kinderen als toeschouwers
ongemerkt genomen bij vrolijke of spannende tonelen - zien
we de kinderen op bezoek bij de toneelspelers in de kleedkamers, in 9esprek met de leidster, als hun oordeel over het
stuk 9evraagd wordt. We zien hen in de pauzes als de oudere
kameraden de beho,efte van de kinderen om zich te bewegen
en ontspannen, leiden door met hen te zingen, te spelen of te
dansen - wij zien de spelers bij de besprekingen en !"epetities
en we krijgen een prachtig beeld van de afwisseling en verscheidenheid van de stukk,en, alsmede van de overgave en ernst
waarmee gespeeld wordt.
Wanneer men dit boekje goed doorkijkt, moet de chaotische
onbelangrijkheid van ons kindertoone,el wel heel sterk opvallen
En dan beseft men levendig, wat het betekent, dat in de Sovjet-Unie het kindertheater een onderdeel van de Staatszorg
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voor kinderopvoeding is, waar bekwame paedagogen naast de
bekwaamste artisten, met de kinderen samen de leiding in handen hebben en door Staatssubsidi,e in staat ges~eld worden goed
te werken. Dan beseft men ook, wat het bet·ekent, dat in Nederland zowel· als in andere kapitalistische landen het kindertoneel
ót een winstobject is voor de ondernemer - ik bedoel hier
de opvoeringen zoals Bruintje Beer - Harlekijntje en derg. en waarbij n e r g e n s anders 11ekening mee gehouden wordt
dan met de vraag, hoe er 2lOv•eel mogelijk geld in het laadje
komt óf uiigaat van burgerlijke Christelijke . en zogenaamde
Neutrale Kinderverenigingen, die noch ontwikk·eling - noch
opvoeding van het kind ten doel hebben - 'doch aHes aan,passen aan hun hoogste doeleinden om zoveèl mogèlijk leden
te winnen en daardoor op de ijdelheid en andere minderwaardige eigenschappen van de kinderen werken.
Dit boekje geeft een klein 'kijkje op de enorme mogelijkheden
aan het kindertheater verbonden, indien dit beschouwd wordt
als een belangrijk onderdeel van het kinderleven.
De foto's bewijzen hoe talenten zich kunnen ontwikkelen, indien men een vaste bodem heeft om op te bouwen - en daarnaast hoe met ernst en luim de belangstelling van de kinderen
gewekt wordt voor datgene wat men hen wil bieden.
Wat een krachten en talenten gaan er in de kapitalistische wereld verloren, en wat zuUen de kinderen veèl te kort komen
zolang als hun hele opvoeding buiten school en huis in handen
is van zakenlui, die het kindervermaak slechts zien als een bron
van inkomsten.

DE LAGE LANDEN BIJ DE ZEE
..

.~~,,w~\"'''""~,..,~,,~.f~·-···:"'1 1"n,."7'Z"""""'f\~'".

A. S. DE LEEUW
~

EEN GESCHIEDENIS VANNEDERLAND
IN HET LICHT VAN HET MARXISME

Het verschijnen van "De lage landen bij de 2lee" - geillustreterde geschiedenis van het Nederlandse volk van Duinkerken ~ot
Delfzijl" - van de hand van Dr. Jan Romein, is een gebeurtenis, die wij toejuichen. Want hier is voor het eerst e•en samenhangende uite,enz,etting van de 9ehele Nederlandse historie
9egeven, van het vroegste begin tot de dag van heden, door
een schrijver, die op Marxistisch standpunt staat.
Het is tekenend voor de "Nederlandse school" van het Marxisme die zich voor de oorlog om het tijdschrift "De Nieuwe
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Tijd" groepeerde, dat zij ~ot zulk een samenv:aHend werk nooit
is kunnen komen. Het bleef, op het gebi·ed der geschiedenis,
! bij het onderz·oek van enkele onderdelen. Het economische
' leven in de 16 e~euw bij van Ravensteijn, de klasseverhoudingen
in de negenti·ende, in Henrie~e Roland Holsis "Kapitaal en Ar, beid in Nederland". Daardoor bJ,eef aan de Nederlandse arbei' dersklasse ontbre~en, wat voor haar bewustwording een onmis;l baar werktuig mag worden genoemd - namelijk een ei9en
\Marxistisch prol,etarisch inzicht in de geschiedenis van het volk,
waaruit zij is voort9e~omen.
In het algemeen is "vaderlandse geschiedenis" bij ons niet een
"vak", dat zich in een levendige belangstelling mag verheugen,
op de scholen zomin als daarbuiten, en bij de intellectuelen
weinig me,er, dan bij het prol,etariaat. Zou dat niet voor een belangrijk deel li9gen aan de manier, waarop dat "vcak" aan de
scholen onderwezen wlordt, of altans voor kort werd? Een weinig overdrijvend kan men die methode zo voorstellen: rr'eerst gebeurt er zestienhonderd jaar niets, en dan begint de gouden
eeuw". En als het dan, met het n,aderen van de eigen tijd, interessant dreigt te worden, houdt het onderricht ook aldra op;
het is (of was, misschien?) al mooi, wanneer men nog een stukje
in de negentiende eeuw vorderde ...
Het is niet een der kleinste verdi·ensten van Romeins boek, dat
hij aan de voor9eschiedenis en de middel·eeuwen de hun toekomende plaats geeft, zodat ~ook de opleving en de eerste korte
bloeitijd van het Nederlandse kapitalisme logisch en historisch
verklaard is, en niet als een wonder 'Uit de lucht komt vaUen;
daarnaast, dat hij de draad ~tot in het jaar 1934 vervolgt, en zelfs
een enkel'e blik in de toekomst werpt.
Het is niet onze bedoeling, noch bezitten wij de bevoegdheid,
het antwoord, dat de schrijvers geven op de vragen van hun wetenschap, aan een critiek te onderwerpen. "De schrijvers", want
het boek is bewerkt in samenwerking met Dra. A. Romein-Verschoor, en het bevat bijdragen over de Vlaamse geschiedenis
sinds de 17e eeuw, en over het geestelijk leven in de achtHendie
en negenHende, van v·erschiiJ.ende medewer~ers.
Wij willen hier wijzen op sommige delen van dit boek, die voor
arbeiders-l·ezers van bijzonder belang zijn. Het zijn die, waarin
de klassenstrijd in Nederland is geschilderd, op een wijze, die
"De lag·e landen aan de z·ee" onderscheidt van het gebruikelij~e
populaire - of le·erboek. Wij lezen hier, beknopt maar treffend
over de Vlaamse steden in de Middel.eeuwen, met hun geweldige klassenstrijd tussen de handwerkers-democratie, en de stedelij~e patriders en de adel. Dat is voor Vlaanderen een revolutionaire erfenis, die nog in de gedachten voortleefd - en onze
Vlaamse kameraden zuiJ.en goed doen, in hun propaganda Pieter
de Coninc, Jan de Breydel en hun mannen niet te ver9eten. Wij
lez·en van de grootse beweging der Anabaptisten of Wederdopers:
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"De historische •en eoonomische omstandigheden uit het twede kwart
van de 16e eeuw hebben aanvankelijk deze eigen Nederlandse
hervorming, de beweging der Anabaptisten, een uitgesprolçen revolutionair karakter gegeven. Tussen 1505 en 1530 bedroeg de prijsstijging ingevolge van de aanvoer van edelmetalen uit Amerika ongeveer 30 procent. Wanneer wij leZ!en, dat in December 1530 de Leidse
arbeiders, en daaronder moeten wij ook verstaan die van het omringende plattel•and, dagelijks baden: "Och, lieve Heere en gaet ons
niet verbij mit u gave der heete siecte (de pest), want wij liever
sterven, dan langer leven", dan klinkt dat zeker eer als een uiting
van roerende wanhoop, dan als een kreet van opstandigheid, maar
het maakt toch tevens begrijpelijk, da1t d ie l·eider op aanhang in deze kringen kon rekenen, die niet alleen beloofde, dat het godsrijk op
aarde rou komen, maar tevens dat hij het brengen zou - nu door
het zwaard. . . Dit godsrijk op aarde te brengen met het zwaard
was de voor ieder begrijpelijke 9edachte der W·ederdopers, tot
wier gemeenschap men werd toegelaten door de Doop en dan vanzelf een op l.atere leeftijd. En tot di.e geme·enschap traden velen
toe, proletariers, zovelen, dat Pirenne het anabaptisme het "protestantisme der armen" kon noemen, maa.r ook meer gegoede handwerkers, want de sociale omstandighelden 'hebben de beweging wel
haar revolutiona,ire vorm gegeven, naar de inhoud was zij echter een
godsdienstig reveil (opwekking). Velen traden toe en velen leden om
haar, want de overheid en met name de hoge, doorzag onmiddellijk
de sociale gevolgen ervan ••. Reeds in 1528 hadden David Jorisz van
Delft en Jan Matthijsz van Haarlem, de bakker, gegeseld en met
doorboorde tong op het schavot 'te kijk gestaan. Doch groot en
waarlijk massaal werd de beweging pas in 1534 en 1535, toen Jan
Matthijsz zich met zijn volgelingen van de stad Munster had meester
gemaakt met geen mindere bedoeling dan om van dit vaste punt uit,
de wereld te veroveren. In die jaren werd het grote drama opgevoerd, dat één grote apotheose was der apostolisch-sociale ketterijen, het nieuwe Sion, door de bisschop belegerd, waar langzamerhand
de hongersnood de belegerden de keel dichtsnoerde. Jan Beukelsz.
van Leiden aanvaardde er het regiment, nada.t Jan Matthijsz bij een
uitval was gesneuveld. En ook hij zond, October 1534, zoals vroeger Jan Matthijsz al in Holland en nog vroeger Petrus Waldus en
.zoveel anderen hadden gedaan, zijn apostelen uit om het bedreigde Sion te he·lpen. De merkwaardigste van die 28 zendel·ingen
was Jan van Geelen, die in zijn combinatie van voUedige offervaardigheid en zakelijk-politieke berekening zeer dicht tot het
type van een moderne "beroeps-revolutionair" genaderd is.
Hij was overal en nergens. Eind Maart 1535 bezette hij met 300
mannen en waa·rschijnlijk even vee(, vrouwen en kinde~en het klooster Bloemkamp in Friesland. Een week later vï,el 't met geschut be·l·egerde klooster. Van de 200 gevangenen werden er 40 terechtgesteld, de beul maakte ook de gew.onden af, maar van Geel·en was
ontsnapt. Een menigte van 1000 mensen wa•s in Groningen bijeengekomen om het klooster te onhetten, maar zij verliep. Doch al
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deze teleurstellingen doofden zijn geestdrift niet. Toen hij zich
door zijn bekendheid in Holland moeilijk beweg-en kon, begaf hij
zich stoutmoedi<g in het hol van de leeuw, naar het hof te Brussel,
en wist daar onder voorwendse,l van overgav,e van Munster aan
Kar! V gedaan te krijgen, dat hij een vrijgeleide kreeg. Zijn speculatie op de l'andhonger van de vorst was ni,et vergeefs geweesb
Hij wist trouwens, dat Brussel di,ep in het g-eheim onderhandeling-en met de rebeHen voerde om de stad aan de bisschop te
ontfutselen en hij heeft daar het juiste g-ebruik van gemaakt. Hij
kon zich nu naar Amsterdam begeven en smeedde er het plan,
van deze stad een twede Sion te maken, van waaruit men óf
Munster te hulp zou kunnen komen, óf dat Munster zou kunnen
verv,angen in het steeds waa,rschijnlijker geva~ van een val dier
stad. De Dooperse gemeente telde hier een 3500 leden, en zelfs
in de regering zaten geestverwanten, zoals gebl,eken was bij het
proces in Februari 1535 tegen de 12 naaktlopers, 7 mannen en 5
vrouwen, die de Schepenen bloedzuipers genoemd, maar wijzend
op de burgemeesters Heijman Jacobsz, Colijn en Reekalf, uitgeroepen hadden "ziedaar onze broeders". Waterland en IJsselsteijn,
waar de Dopersen ook talrijk waren, zouden bovendien te hulp
kunnen komen. 'Van Geelen kreeg ni<ettemin slechts een klein
getal mannen op zijn zijde. Jacob van Campen, de Doperse "bi,sschop", wilde ni,et, en veruit de l)'leerderheid vol,gde de oude leider;
De avond van 10 Mei, toen het kruisgild met de burgemeesters
op het stadhuis feestvi,erde, werd de aanslag uitgevoerd, en één
nacht zijn de revolutionairen er inderdaad meester geweest, doch
niet als overwinnaars, maar als belegerden. Jan van Geelen bl,eef
zich tot het eind toe gelijk. Na de bestorming vluchtte hij op de
losstaande klokketoren en stelde er zich met opzet bloot aan het
geweervuur van de burgers op de Dam. Doorz,eefd van kogels
viel zijn l,jjk op straat. Dat was strijd. Wat nu kwam, was wraak, .. "
Romijrl schildert de wilde wreedheid van de uitroeiing der Wederdopers; hij besluit: "De geschi,edenis zal hen niet vergeten, want
bij hun strijd en door hun dood hebben deze Dopers getoond, dat
et in het Nederlandse volk e,en kracht school, waarop het mogelijk
nog eens een beroep zal moeten doen".

Wij zijn uitvoerig geweest in onze aanhaling om een denkbeeld

te geven hoe "De lage landen bij de zee" de klassenstrijd van
vroeger eeuwen in zijn eigenaardige vormen weet uit te beelden. Wij zouden even uitvoerig willen aanhalen, wat Romein
schrijft over de Jonker-Fransen-oorlog, di,e opstand' van de lagere adel tegen de hoge heren, aan het eind van de Middeleeuwen - over de boerenoorlog van het Kaas- en Broodvolk in
West-Friesland en Kennemerland, ,en de wrede onderdrukking
daarvan i ov,er de Geuz,en en de klasseverhoudingen aan het bel gin van de grote opstand tegen Spanje. De Nederlandse ge\ schi,edenis is niet arm aan <revolutionaire gebeurtenissen van de
meest verscheidene soort i maar wanneer heeft men die ooit,
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in geschriften voor de massa bestemd, bekeken van de kant en
van het standpunt der uiig,ebuite klasse?
Ook in deze vluchtige bespreking willen wij ni·et nalaten, stil te
staan bij Romeins beschrijving van de burgerlijke revolutionairen
in het achttiende~eeuwse Nederland. Deze "Keezen" of "Patriotten" zijn wel de stiefkinderen van een Oranje-gezinde geschiedschrijving geweest, die daartoe in de mislukking van hun
streven ook gerede aanleiding vindt. Toch wa11en zij ni·ets minder dan voor Io op e r s van de grote Franse :revolutie. Het
mag belachelijk schijnen, Johan Derck van der Capellen tot
den Pol met Mirabeau ~ vergelijken, de loopbaan van Daendels met die van Napoleon Bonaparte of het tooneel te Goejanverwellesluis met de vlucht van Ladewijk XVI naar Varennes - maar men vergete niet, dat het voor ons gemakkelijk
is, achter-af wijs te zjjn. De moedige mannen, die in de jaren
tachtig van de 18e eeuw in op,.,oer kwamen tegen het vermolmde en verrotte regenten-bewind met zijn bondgenoot, de
prins van Oranje, konden niet:weten, dat in 1789 een beweging,
aan de hunne verwant, maar oneindig machtiger, zou uitbreken,
en dat de Franse legers tenslotte in Holland zouden doordrijven, waartoe zij zelf, in een uiterst ongunsti9e objektieve situatie, niet in staaf· bleken. In dit hoofdstuk, het 19e van het
boek "Oranje en de patriotten", mag men spreken van een
eerherstel.
Er is, in onze geschiedenis, nog een andere zijde die in onze
dagen een droevige en dreigende actualiteit verkrijgt: het is
de toestand, waarin de volksmassa's tengevolge van de vroegkapitalistische ontwikkeling verkeerden, reeds in de 17e eeuw,
nog meet· in de 18e :en tot diep in de 19e eeuw. Over de p~
riode van de hoogste bloei van het Nederlandse handelskapitaal l·ezen wij: "Klachten ov·er bedelarij ·en plunderingen ten
):>latten lande zijn schering en inslag. Pieter de la Court schatte
de groep inproduclieve personen (waaronder hij beambten,
offideren en bedelaars samenvatte) ~op 200.000 of een twaalfde
van de totale bev·olking. Dit mensenoverschot . . . werd door
gewapende troepen van Baljuwen en Schouten opgevangen
en of b.v. te Amst:erdam in het rasphuis aan gedwongen arbeid gezet, of lev,erde de goedkope arbeidskracht voor de manufacturen. Woning- en gezondheidstoestand in de industriele
oentra lieten al evenzeer alles te wensen over. In 1638 verklaarde de stadsregering van Leiden, dat zij niet minder dan
20.000 personen moest bedélen en dat dez,e noch des winters
noch des zomers op bedden, maar all<een op stroo sliepen,
en dat zij "bij tijden van vorst en koude de planken van de
zolders en de bedsteden uitbreken en daarmee vuur stoken
moesten om zich te verwarmen." Nacht- en Zondagsarbeid was
in tegenstelling tot de Middeleeuwen nu zeer g-ewoon. De
mol·ens aan de Zaan b.v. draaiden altijd door "om geen wind
door de latten te laten verloren gaan". ~e9en vrouwen- en
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kinderarbeid verzette zich ni·emand. De laatsten werden, als
de weeshuizen uitgeput waren, zelfs uit de arme streken V"an
Brabant, ja tot achter Luik toe opgeronseld om in de grote
manufacturen te wer~en, vooral in de kato·endrukkerijen, d~
zoutziederijen, de lompensorleerderijen, de papier- en panneinfabrieken. En de .enige zorg, die de Overheid er voor toonde, was dat zij speciale catechis·eermeesters aanstelde om ze,
tussen de 12-urigen arbe.idsd'ag door, de beginselen der wa,re
religie bij te brengen. Hun zieltjes moge dit ten goede gekomen
zijn, de lichaampjes stierven. Dit proletariaat, dat zich langs
het smalle pad tussen honger en ge~k bewoog, sti.erf, als er
een epidemi·e uitbrak, bij duiienden teg.elijk. In Leiden e~ns
ruim 13 duizend in één jaar tijds, een dJerde tot een vi.e·rde
van de bevolking, en in Amsterdam zelfs eens 18.000".
J Waarl,ijk, deze en andere gegevens, bevestigen wel he~ woord
; van Marx, .dat de volksmassa's van Holland reeds in 1648
i meer overwerkt, v·erarmd en ruwer ondericl'rukt wanen, dan die
van het 9ehele ov·erige Europa.
Zo was het tijdens de biQei van de Republiek; in de achttiende
eeuw, het tijdperk van haar verval, werd het erger en er9er
- de handswerkman en de arbeider werden tot pauper en bedeelde. En na de hooggeroemde "bevrijding" van 1813 lezen
wij: "Leiden heeft in 1817: 14000 bedeelden op 28000 inwoners
en de werkenden hadden het niet beter dan de bedelenden:
"driekwart van hun leven in een bedompt vertrek; zóó uitgeput
van arbeid, dat de verstramde leden hen nauwelijks nog met
lomen tred van de slaapstede naar het weefgetouw en van
dit naar de slaapstede voeren konden, versuffend tezamen' en
verstompend in hun opgesloten-zijn". . . Op de vastgeste·ldie
bedeldagen in de steden trokken de bedelaars "bij wijze als de
Karavanen" door de straten, op het platteland heerste hier en
'daar een ware bedelaarsoorlog: de oyerheid organiseerde drijfjachten, het "bedelaarspa"k" deinsde voor geen brandstichting
terug. Het \Amsterdamse Aalmoezeniersweeshuis, dat in het
begin van de 18e eeuw ongeveer 20 vondelingen per jaar opnam, kreeg er, na een geleidelijke stijging sinds het midden
der eeuw, in het hongerjaar 1817 855 en nog 240 verlaten kinderen aangebracht."
Wij zouden de citaten kunnen vermenigvuldigen die bewijzen,
hoe het kapitalisme in zïjn eerste aanloop de massa van de
werkende bevolking tot paupers of bedrijfsslaven heeft gemaakt, die er physiek en vooral morlee I ·slechter aan toe waren,
dan hun voorouders in de 16e •eeuw. Waarom is het actueel,
hieraan te herinneren?
\ Omdat het, onder de druk van crisis en massa Ie werkeliQos1 heid, "bezuiniging" •.en "aanpassing", van loonsverlaging en
1 steunverlaging, indirecte belastingen en prijsopdrijving der le1 vensmiddelen, weer dezelfde weg opgaat!
Reeds zijn wij getuigen van een "g·eleerde" discussie over de
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vraag, of de honderdduizenden werkl.ozen en laag-betaalde
arbeiders "ondervoed" zijn ot niet, en met welk minimum
aan voedingsstoHen zij toekunnen, z·onde·r de laatste !'est van
lev•enskracht te verliez.en. De "Verelendungs"-werking van het
kapitalisme, waarvan de Nederlandse volksmassa's in de 18e
en tot ver ov.er de helft van de 19e eeuw een voorproefje hebben genoten, vertoont zich opnieuw met ongekende kracht,
nu 'des te schriller en ondragelrijker, omdat de productiehachren, de bronnen van mog.elijk.e rijkdom, zo onmetelijk zijn gegroeid. Het boek van Romein kan de Nederlandse arbeiders 1
leren, waartoe het kapitalisme, z,onder verweer en tegenstand,
voert - en waarteg-en zij zich re verzetten hebben!
.
Wij hebben enkel.e punten aang-eg-even, die ons het verschijneln 1
van "De lag.e landen bij de zee" als een v·errijking van onze
Marxistische literatuur doen toejuichen. Wil dat zeggen, dat er
geen kritiek op is uit te oefenen? Het boek geeft ni·et alleen
de politieke en economische, maar ook de cultuurgeschiedenis.
Deze hoofdstukken, over geest en gedachte in de middeleeuwen
en later, over de ontwikkeling van literatuur, schilderkunst,
godsdienst en wet•enschap, zijn ze.er leerrijk; maar hier is het
verband tussen de economische "onderbouw", en de ideologische "bovenbouw" wel V•OOropgezet, maar dikwijls niet overruigend uit de feiten zelf aangetoond. Hier ûet men soms, in
de geest van Huizinga en zijn school, de vormen van de cultuur
als zich uit zich z1elf ontwikkelende, op ietwat raadselachtige
wijze in de lucht han9ende verschijnsel·en uitgebeeld. En het
klinkt ook ni·et erg overtuigend als, met een oencessie aan een
psychologische mode-theorie, gewaagd wordt van een "massaal
minderwaardigheidsbesef", dat de opkomende bourgeoisie de
cultuurvormen van de adel doet overnemen.
Lenin he·eft zich ·eens uitgesproken over het verschil tussen "objectivisme" en Marxisme of mailerialisme, in ~een kritiek op de
Russische geleerde Struve, die in zijn jon9e jaren als een der
vertegenwoordigers van het Russische Marxisme gdd. Lenin
schreef:

!

"De objectivist spreekt van de noodzakelijkheid van een bepaalde
historische ontwikkeling; de materialist stelt nauwkeurig de gegeven
sociaal-economische formatie en de daaruit voortvloei·ende strijdverhoudingen vast. De objektivist, die 1 de noodzak·elijkheid van
een bepaalde reeks van feiten aantoont, loopt altijd het gevaar,
om af te dalen tot het standpunt van een apolegeet (verdediger)
van deze feiten; de maf.eri·alist ontdekt de klasse-tegenstellingen
en bepaalt daardoor tegelijk zijn eigen gezichtspunt. De objektiviist
spreekt over "onoverwinnelijk·e historische tendentiën"; de materialist
spreekt over die klasse, die de gegeven economische orde "leidt",
en die bepaalde vormen van tegenwerking van andere klassen oproept. Op deze wijze is de materialist eenerzijds consequenter
dan de objektivist en voert hij zijn objektivisme op diepere en
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volledi,ger wijze door ... Aan de andere zijde behelst het ma.teriaJi,sme tegelük, om zoo te zeggen, het partij-kiezen, daar het bij
elke beoordeeling van een gebeurtenis verplicht om zich direct en
duidelijk op het standpunt van een bepaalde maatschappelijke
groep te stellen". (Lenin, I, 275).
/

In deze woorden is de voornaamste richtlijn voor een Marxistische geschiedschrijving gegeven; waarbij misschien het belangrijkste is, dat de "partijdige" Marxist, die zich ook in zijn
historisch werk "direct en duidelijk op het standpunt van een
bepaalde maatschappelijke groe:p stelt", in werkelijkheid grondiger, dieper en daarom meer objecHef is dan de "objektivist",
die door een al te haastige erkenning van de noodzakelijkheid
van een bepaalde toestand, zonder diepere analyse van de strijdende 'krachten, het gevaar loopt tot een goedprater en dienaar
van een uitgeleefde klasse-heerschappij te worden. Romein nadert in dit boek, zeker dichter dan in zijn vorig werk, tot de
eisen, die men aan een Marxistisch historicus mag stellen.
Sommige tegenstanders van de Communistische Partij zijn gewoon in zijn boeken of artikelen n,aar citaatjes te zoeken, om die
tegen de politiek van de C.P.H. ,of onze kijk op de internationale
verhoudingen uit te spel,en. Men kan zich die moeite besparen.
Het werk van Romein is dat van een Marxistisch geleerde, bij
wie men veel leren kan, het geeft volstrekt niet in ieder onderdeel de opvatting van de Communistische Partij over vragen
van de dag of van de historie weer.
Het, Marxisme in Nederland heeft een eigenaardige geschiedeni~s, die nog niet geschreven is. De "erfenis", het werk van
een \rroegere generatie van theoretiën; dat zijn waarde geheel
of ten dele behouden heeft, is niet bijzonder uitgebreid. Nodig is
een vernieuwing en verjonging, aan de hand van de ontwikkeling
van het Marxisme in de gehele wereld. In een nieuw tijdperk
heeft hei Marxisme zich verder ontwikkeld tot Leninisme, dat
is het Marxisme van het tijdperk van het imperialisme en de
proletarische revolutie" (Stalin). Dat betekent, ni,et all.een in
de praktijk, maar op elk gebied van de theorie een nieuwe
< etappe. Zonder tot het wezen van het Leninisme door te drin; gen, en het practisch op de eigen vraagstukken toe te passen,
/ kan in dit tijdperk geen Marxistische theorie bestaan - of zij
wordt tot muggezifterij, van de arbeidersbeweging afgescheiden
boekenwijsheid, en uiteindelijk tot contra-revolutie.
De Nederlandse !"evolutionaire arbeidersbeweging heeft een
dringende behoefte aan versterking van het "theoretische front"
- en op dit gebied is er, la~en wij het 'erkennen, nog zeer
weinig gedaan. De vorderingen, die de weder-oplevende beoefening van de Marxistische theori,e in Nederland zal maken~,
zijn afhankelijk van de toeeigening en zelfstandige toepassing
van die voortzetting en verdere ontwikkeling van het Marxisme,
die het Leninisme is.
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Deze rubriek wil een overzicht verschaffen van de artil~elen, die op
verschillend gebied in de internationale Marxistische tijdschriften-literatuur verschijnen. In een volgende
rubri·ek zullen nog andere tijdschriften worden behandeld.

DIE KOMMUNISTISCHE:
INTERNATIONALE:
Tijdschrift van het Executief Comité
van de Communi·stische Internationale. Verschijnt twee maal per mnd,
gelijktijdig in het Russisch, Frans,
Engels, Chinees, Spaans en Duits.
15e Jaargang, aflevering No. 23
5 Dec. 1934 (85 blz.,
Het eerste artikel in deze aflevering
behandelt het vraagstuk vàn de strijd
tegen het fascisme, de strijd om de
macht en de strijd om de arbeidersen boerenrepubliek in Spanje.
Het gaat allereerst na de verdelina
van de k(a,ssenkrachten tiidens de afgemene staking en de gewapende
opstand. Daama wordt overgegaan
tot de bespreking van de organisa.tie
van het eenheidsfront en behandelt
dan de beoordeling van de politieke
toestand door de communisten en
Socialisten en de voorbereiding tot
de gewapende opstand. Tot slot wordt
dan het verloop nagegaan van de
revolutionaire strijd. In het bijzonder
in Asturië waar 14 dagen lang een
raden-regering heerste, waarna de
belangrijkste lessen en vooruitzichten
van de strijd worden getrokken.
J. Lenski bespreekt de ontwikkeling
van het proletarische eenheidstront in
Polen.
Een historisch keerpunt voor de Oostenrijkse arbeidersklasse, is de titel
van een rede gehouden op 11 October 1934 in een zitting van het presidium van het Ekki door p.g.
Werner, waarvan
de woordelijke
inhoud in dit nummer wordt gepubliceerd. Pg. Werner is op het 12de

De hi·eronder genoemde tijdschriften
zijn verkrijgbaar door bemiddeling
van de uitgeverij en boekhandel "PEGASUS", Nieuwe Prinsengracht 29 hs,
Amsterdam-C.

congres gekozen in het Central Com.
van de Com. Partij Oostenrijk. Hij was
een van de leidende tunctionarissen
in de Soc. Partij van 0. en had na
de Februari strijd tot de C. P. Oostenrijk toe. In het bijzonder besprak
hii het werk in de massa organisaties
Albert Müller gaat nu de rol na
die de spionnen en provocateurs van
Hitier spelen in de landen waar emigranten verblijf houden. Hij behandelt
I. Het Duitse spionnag.e-appa,raat. 11.
Het samenwerken van het politie apparaa,t in de kapitalistische landen tegen r·evolutionaire politieke emigranten. 111. Wie zijn de Gestapo-spionnen en provocateurs? IV. Strijdmethoden van de tegenstanders. V. De
strija tegen de spionnen en provocateurs.
Het laatste artikel in deze ailevering bespreekt de verki·ezingen in
1-rankrijl.. voor de cantons, door M.
lot slot wordt in de "Bibliographie'·
een zeer ui,tvoeri·ge onHeding gegeven van de aHaveringen 10, 11, 12,
13, 193.,. van het "Zei,tschrift filr >ózialismus' , het theoretische orgaan
van de Duitse sociaal-democratie.
UNSERf: ZEil
Maandblaa voor pol,iUek, literatuJr,
economi·e, social·e polWek en aooeidersbeweging. 7de Jaargang, aflevering 12, Dec. 1934 (72 'blz.,
Deze aflevering toont ons allereerst
een afbeelding van Kirow: Een bol.sjewiek viel: Het eerste artikel is gev.i.id aan de Spaanse Commune m
1934 en is geillustreerd met afbeeldingen van authentieke manifesten,
levensmiddelenbons enz. Er wordt in
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behandeld het principiee·l, nieuwe in
d·e Octoberopstand, de revolution:~i
re comi·té·s en Sowjets, de oplossinÇJ
van het ·ei•gendomsvraagstuK. Daarnil wordt deze strijd getoona ·•als een
lichtend voorbeeld in de strijd tegen
het fasdsme, de zwakten en aebre~en, di·e werden overwonnen ,;:m ne
voorbe~eiding tot de overwinning.
Romain Rolland publiceert een adi~el: van burgerlijl\. Individualisme tot
proletarische revolutie. In dit artikel
p~beert hij aan te wijzen de weg,
dfe hii als jong burgerlijk individualist
uit het laatst van de 19de e·euw
heeft doorlopen, en aan te tonen
wi1e hem de weg heeft gewezen om
een oude medestrijder te worden voor
de p~letari-sche ·revolutie. Hij gaat
dan na de voorbedden uit de geschi,edenis, de maalst~om van het
openbare leven ·en besluit met er op
te wiJzen, dat hij eindelijk moest kiezen.

Rudolt Feistmann, stelt de vraag: waar
blijven de miljoenen van het Duitse
arbeidsfront? Na een korte inleiding
stelt hij vast, dat 300 mi·ljoen Mark
zijn "verdwenen". Verder beschrijft hij
de ondersteun.ingsroof van de leden,
de stuivers van de arbeiders in de
national·e volkshuishouding. De leiders
van het arbeidsf~nt en de voorzitters
van de raad van toezicht vormen een
grOot kapitalistisch concern is zijn mening en hij vraagt dan ot de geldmiddel·en van het arbeidsfront soms
gebruikt worden voor de oorlogsvoorbereidingen van Hitler.

Andrea Marabin1 schrijft over het Italiaanse fascisme onder de titel: Het
fascisme vernietigt de pachters en
kleine bo·eren. Hij vertelt dan hoe de
kleine boeren hun l,and moeten verlaten en welke midde·leeuwse toestanden onder de kleine pachters
heersen. Het meest hebben de landarbeiders te lijden; werkloosheid, slaV·erniJ en de soeploods is hun lot.
Daarna gaat hij na de woningverhoudingen ·en de gezondheidstoestand op
het land en welke dwang en terreur
op de bevolking van het land wordt
uitgeoefend. Maar ook de tegenstand
van het ·eenheidsfront b~eekt baan is
zijn conclusi·e.

Kurt Stern heeft het over de arbei·dersjeugd in het land van het sociatlisme. Hij bespreekt dan achter·eenvolgens de plaats van de jeugd in
het sodalistische productie proces, de
jonge technici en ingenieurs, de ar-
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beidsvoorwaarden voor de jonge a·rbeiders ·en tot slot de jeugd op het
cultu~ele front.
De strijd om de rijksweer. Uit het
Weissbuch, dat de gebeurtenissen van
de 30ste Juni behandelt, is een fra·gment ove~g.enomen.
Jan Jansen behandelt de achterg.~nd
van de kerkstrijd in Duitsland. Hij
toont aan hoe het van een strijd van
de pastoors is gekomen tot een massa demonstratie en ontma,skert het
sprookje van ·een !wede reformatie.
Zijn conclusi·e is: de enige uitweg:

eenheid van actie tegen het fascisme.
Louis Fischer geeft een enthousiaste
beschrijving van het Dnjepr krachtstattion. En hij beschrijft dan: Waar eens
e~en dorp lag . . . Een wereld di·e van
ideeën en boe~en is vervuld . . . De
drie grote problemen. Van cementstampster tot controlerend ingeni·eur.
Bodo Uhse beschrijft zijn weg van nationaal-sodalist naar het eenheidstront
Albert behandelt de Prui,senlegende
in het "Derde Rijk".
Elisabeth Karr schreef een schets over
"zuiv·ering' in een arbeidersdi.enstkamp.
De afl.avering wordt besloten met een
boekbespreking van Brechts "Drie'
stuivers~man, door Alfred Kantorowicz ·en de Saar~man "In het kruisvuur' van Gustav Regier en Theodor
Balk: "Hi·er spreekt de Sa,ar"
In de "kanttekeningen en notities'
wordt verhaald van een i·He.gale Duitse krant 100 jaar geleden.
Bovendi.en is deze afl.evering nog opgenomen ·een systematische inhoudsopgave van de 6de jaargang 1933 en
de 7de 1934.
DIE: KOMMUNISTISCHE:
INTERNATIONALE
Aflevering 24. 20 December 1934.
(80 bladz. 1
Deze aflevering opent met een artikel g.ewijd aan de na.gedachteni,s van
Sergej Mi~nowit$j Kirov, ontleent aan
de "Prawda' van 2 December, onder
de titel: "S. M. Ki~v het voorbeeld van een bol,sjewi·ek' . Als losse
bijlag.e i's e·en portret van onzen vermoorden partijgenoot bijgevoegd. Bo~endien volgt daarna• nog "de levensloop van (dezen) proletari•schen revolutionair".
Een belangrijk gede·el~e van deze afl·ev.ering wordt ingenomen door een
ze.er uitvoeri'g en buitengewoon be-

langrijk artikel bestemd a,fs voorlichting voor het 7de congres van de
Comintern, onder het hoofd: "Van de
wankele stabif,isa1i·e tot de twede reeks
van revoluti,es ·en oorlogen".
Het is verdeeld in twee def,en. In het
eerste deel: de veranderingen in de
wereldtoestand a~an de vooravond van
het 7de congres, wordt ten e·erste
vastgesteld, dat de ontf:eding van d,e
toestand, door de Comintern zich
heeft bevestigd, gedu~ende de zes
jaren, die het komende congres scheidt
van het laatst g-ehouden.
Daarna worden nagegaan de oorzaken
van het zich ontwikkelen van de revolutionaire wereldcrisis. Ten derde
wordt behandeld de pe·rspedieven,
die op oorlog wijzen. "Voor ons staat
het
nog een ander perspecHef perspecti,et van de oorlog. Ook de
oorlog leidt on\'ermijdelijk naar de revolufi.e, waarbij onder de huidige omstandi,gheden het OV'erga,an van de
oorlog in de revoluHe onvergelijkelijk sneller zal gaan, af,s gedurende de
eerste reeks van oorlogen en revolutie·s.'
len vierde worden ontleed de oorzaken en g.evolgen van de tegenwoordi·ge fascistische golf. En tot slot
wordt behandeld de cri·sis wa,a.rin de
sodaal-democratie verkeert.
Het twede deel heeft tot titel': laak
en tactiek van de communistische
partijen.
Allereerst wordt ons doel vastgesteld
bij de doorvoering van onze e·enheidsfront tadi·ek. "De overwinning
van de revolutie komt nooit vanzelf.
Men moet deze voorbe~eiden en veroveren. Voorbereiden en veroveren
kan echter slechts een sterke prol·etarische revoluti·onaire partij' (Stalin}.
Daarna wordt behandeld: de veranderingen in onze taktiek van het eenheidsfront.
len derde komt dan a~an de orde: de
strijd teg.en "rechtse" en "linkse' afwijkingen in de Communistische partijen, waarin a.fs voornaamste gevaa'r
wordt gekenschetst "dat de Communistische partijen achter de gebeurtenissen nahinken en de arbeiderskfa,sse
plotseling kan word·en overrompeld
dit gevaar is tegenwoordig het
voornaamste gevaar' • Daarb\i wordt
de houding van ·onze Italiaanse, Duitse, Franse en Poolse zusterpartij·en a~an
crmek onderworpen.
Naar aanleiding van de houding der
Twede Internationale tegen de vor-

ming van een ·eenheidsfront, wordt
deze houding in een ~uitvoerig artikel:
Voor het strijdende eenheidstront van
het internationale proteta,riaat, aan de
hand van de publica,t;.e in de "Humanite' van 11 October 1934, betreffende de samenkomst van verteg-enwoordigers van de 2de en 3de Internationale, ontleed.
l·er herinnering aan de 15de verjaardag van de stichting der Communistische Jeugd Internationale, wordt e~en
uitvoerig historisch ov·erzicht gegeven
en in het bijzonder de verdiensten van
Lenin in het licht gesteld.
Het slot van deze aHev·erina wordt
gevormd door een artikel van Tinel.fi
bestemd als discussie artikel voor het
7de wereldcongre·s "Ove'r het karakf·er en de bronnen van het sectarisme
in de Comm. partij van Italië".
CULTUUR DER U.d.S.S.R.
Maandelijks Orga,an van het Genootschap Nederland U.d.S S.R.
Adm. adres: A. P. Prins, Keizersgracht 518. Losse nummers 30 ct.
Jaargang 6 - No. 72/73 - Nov.Dec. 1934.
Deze dubbele aflevering is geheel
gewijd aan de Sowjet-literatuur. Het
omslag laa,t ons dan ook het congres
van de Sowjet-schrijv·ers te Moskou
zien.
"Het kongres der Sowjetschrijvers te
Moskou' . Indrukken van een deelnemer i's de titel van het artikel wa,armede deze aflevering opent.
"Het kongres der Sowejtschrijvers
heeft zovele probf,emen gesteld, zoveel vrag-en aangesneden, dat het
onmogelijk is binnen dit bestek iets
anders dan een oppervlakki9e indruk
te geven'' i.s de conclusie. Hen die
zich voor dit onderwerp enigszins
dieper interesseren worden verwezen
naar a·rtikelen die hierover in de bladen: "Groot Nederland", "De Stem',
"Forum', "Het Kind", "De Ni·euwe
Tijd en "Het Fundament' zijn verschenen of nog zuilten verschijnen.
"Het kongres betekent voor de Sowjet-literatuur een keerpunt van historische betekenis'
Onder het hoofd: Sowjet-literatuur
1934 volg.en dan e.en reeks indrukken
en uitspraken van schrijvers binnen
en buiten de Sowjet-Unie, waarvan de
meeste óp, of in onmiddelijk verband
met het "Eerste schrijverscongres der
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Sowjet-Unie'· van 17 Augustus tot 1
September 1934 in Moskou gehouden,
welke een beeld geven van het intense leven van de ltiteratuur i'n de
S.U., zowel van de kant der schrijvers
als van de kant der lezers.
Wij krijgen dan ook uitspraken o.a>.
van Al·exei Tolstoj, André Malraux,
Fjodor Gladkow, llja Ehrenburg, Boe~
charin, Radek, StaHn, Gorki, Klaus
Mann en van onze landgenoten Jer
Last en Henriette Roland Holst, waarbij de eerste verklaart . . . "mij persoonlijk heeft de Sowjetkunst geleerd,
dat men zakelijk, realistisch en toch
enthousiast moet schrijven, dat de
strijd voor het socialisme geen romantische, esthetische versieringen
verdraagt, maar bloedwarme, levensware weergave van de door het proletariaat gevoerde heldenstrijd V·erlangt .. .'
Tot slot van deze, ook· met eni9e
illustraües versi.erde aflevering, worden twee "Nieuwe toneelstukken' behandeld: Droga Tswetow - weg der
bloemen, en Chorosjaja Zjiznj - Het
Leven is Goed.
INTERNATIONALE:
LITERATUR
No. 5 ::_ 1934 (188 blz.,
Deze aHavering is in de aUereerste
plaats beJ,angrijk door de publicatie
van de rede gehouden door Kar~
Radek op het Unie Congres van de
Sowjet-schrijvers en de redevoeringen
gehouden door de buitenlandse gasten. Als eerste artikel in dez.e aflevering krijgen wij het referaat van Karl
Radek, dat een verkorte weergave is
van het stenografisch v·erslag. De titel luidt: "De moderne wereldliteratuur en de taak van de proleta•ri·sche
kunst", Achtereenvolgens
behandeJ,t
hii daarin: De wereldliteratuur en de
oorlog, De wereldliteratuur en de OctobeHevolutie, de crisis van het kapitalisme en de splHsing in de we-
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reldHteratuur, tussen de proletarische
literatuur en het fascisme, het fa,scisme en de literatuur, het onfsfaa<n
van de revolutionai~e en proleta,rische literatuur, James Joyce, waarin
hij zegt: "Het heeft mij grote moeite
gekost, James Joyce te lezen . . . Joyce schildert het kleinburgerdom in
Ierland . . . van Joyce kunnen wij niets
ler·en' . . . onze literatuur is reeds de
eerste literatuur van de wereld, ook
wanneer ons meesterschap nog bij de
literatuur van het westen achterstaat'
"een literatuur van de strijd voor het
socialisme, een literatuur van de overwinning van het internationa,J.e ~
cialisme".
Achtereenvolgens krijgen wij fragmenten uit de redevoeringen van de buitenlandse _gasten. Als eerste opent
Johannes R. Becher de rij, daama
voegen Theodor Plivier, Wilh Brede1,
Wieland Herzfelde, E.rnst Toller, Friedrlch Wolf, André Malraux, Jean Richard Bloch, Jacub Kadri, de Japanner Hidskato, de Chinees Em1 Siao,
Hoe-lan-Tsji en tot sl•ot Jet Last, die
tot onderwerp had gekozen : Revolutionaire IHeratuur in• Holland en Indonesië. Na deze redevoe·ringen krijgen wij dan het slotwoord van Karl
Radek. De rest van deze aflev·ering
wordt ingenomen Goor literaire bijdragen o.a. van Egon Erwin Kisch.
Onder literaire portretten een bijdrage va~ Erich Weinert: 10 Jaa.r voor
vor;,r het voetlicht.
Onder de rubri·ek beeldende kunsten
schrijft Alfred Durus over John Heartfield vooral bekend door zijn mon
tages in de A.I.Z. en zijn satirische
fotomontage, geiHust~ee~ met vele
afbeeldingen.
In deze aflevering is slechts een deel
geplubltceerd van het omvangrij•kke
materiaal van het Eerste-Unie-Congres
van Sowjet-schrijvers. Binnenkort zullen de onV~erkorte redevoeringen en
de resoluties in boekvorm uitkomen
in de Verslagsgenossenschaft Ausländischer Arbeiter in der .Ud.S.S.R.
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HET ZEVENDE CONGRES VAN DE
COMMUNISTISCHE INTERNATIONALE
INLEIDING

De Communistische Internationale maakt zich gereed •Om haar
wel"eldcongres te houden. In het tijdschrift "De Communistische Internationale" zijn in een algemeen artikel: "Van
de wankele stabilisat·i·e naar de twede reeks van revoluHes en
oorlogen" de veranderingen in de wer.eldtoestand van de laatste jal"en aang·egev~en en in verband hi·erme·e de taak en de
tak-tiek van de Communistische partij~en.
Dit artikel wordt in Nederland in een tweetal brochul'es in
de "Bibliothe·ek van de Communis-tische lntemationaie" gepublioeerd, die uitgegeven worden bij Agenischap Amstel. In
een derde brochul'e zullen de voornaamste vraagstukken worden aangegeven, waarvoor de Communistische parlij Holland
thans s-taat, t~erwijl in het dagblad "De Tribune" in verband met
het komende W·ereldoongr•es ge,.,egeld bepaalde vraagstukken
van de communistische beweging worden besproken. Ons
maandblad "Kommunisme" ·wil ·eveneens ·er toe bijdragen!
om de taak van de C.P.H. te vel'duidelijk.en in verband met
de sociale en politieke veranderingen, die in de .arbeidersklasse
en bij de boel'en z,ijn waar te nemen.
Daarom zuHen wij in dit en het volgend nummer enige a·rtikel·en opnemen, die en,ige van de belangrijkste politieke verschijnsel~en belichten, als ·een bijdrage tot de discussie welke
naar aanleiding van het Zevende W·ereldcongres ini·ernationaal
wordt gevoerd.
Zev~ende

A.

ENIGE VOORBEELDEN VAN W 1ERK IN DE
MODERNE VAKVERENIGINGEN.
P. DE GROOT

Het omvormen van de moderne vakverenigingen tot strijdbare
klassestrijdorganisaHes van de arbeidersklasse is van doorsla,ggevend3 betekenis bij de vorming van ~een krachtig afweerfr-ont
tegen de readionail"e politiek van loons- en steunverlagingen,
die thans wordt doorgevoerd onder de l·euz·e· van "aanpassing".
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De oppositie in de moderne vakbonden st,elt zich tot taak om
het reformisme in ldie bonden terug te dringen en deze weder
te maken tot werkelijke strijdorganisaties der arbeidersklasse.
In de afgelopen maanden werden verschillende resultaten bereikt bij het scheppen van een dergelijke brede oppositie-beweging in de moderne vakorganisaties.
Een nauwkeurige studie van de daarbij toegepaste methodes en
de ontleding van de gebreken, die bij' dit werk aan het licht g·ekomen zijn, kan ons veel helpen bij de verdere opbouw van
de oppositie-beweging. Een volgende keer zullen we op deze
methodes nader ingaan.
Wij willen daarom hier enige voorbeelden .aanhal·en, hoewel
natuurlijk, met het oog op de vervolgingen van de zijde der
reformistische vakverenigings-bureaukratie, geen preciese namen
en plaatsen kunnen worden gepubliceerd.
In een groot-industrieel bedrijf in Gelderland was tot voor kort
sf,echts één lid der Communistische partij, die gelijktijdig lid was
der R.V.O. Wel werd aan dit bedrijt geregeld een krantje uitgegeven van de R.V.O., dat door de arbeiders zeer gunstig
ontvangen werd, doch men slaagde er niet in een RVO-groep
met de, zonder twijfel talrijke, 'oppositionele arbeiders in dit
bedrijt tot stand ~e brengen.
In dit bedrijf zijn ongeveer de helft der arbeiders in de moderne
bond georganiseerd en daarin deze geme,ente geen soortgelijke
industrie meer is, vormen de leden van de moderne bond in
dit bedrijf een eigen vakgroep.
Onz·e kamer:aden zagen zeer juist in, dat hun werk in dit bedrijf vruchteloos zou blijven, zo lang zij er niet in slagen zouden
steunpunt,en in deze vakgroep van de moderne bond te veroveren. Immers deze vakgroep is de door sI a g gevende groep
in het bedrijf, naar haar oriënteren zich de christelijke en katholieke arbeiders ·en ook de ongeorganiseerden. W:anneer de leden van deze vakgroep zich tegen een bepaalde maatr·egel van
de directie willen verzetten, dan is de voorwaarde tot strijd voor
het gehele personeel van het bedrijf gegeven. Leggen zij er
zich 'echter bij ne·er, dan is •er weinig kans dat de overige arbeiders in strijd kunnen gebracht worden.
Daarom begonnen onz·e kameraden pogingen aan te wenden tot
het vormen van een oppositie-beweging in deze vakgroep.
Zij begonnen verbindingen aan te knopen met enkele, pa.s ontslagen, arbeiders uit dit bedrijf, die hen talrijke namen en adressen konden opgeven van oppositionele leden van de moderne
bond in het bedrijf. Onze kameraden stelden zich tot taak deze
arbeiders thuis op te zoeken, met hen te praten over de laatste
gebeurtenissen in het bedrijf en in de bond, en hen op de noodzakelijkheid van de bedrijfskr:ant te wijzen. Zij hadden een onverwacht resultaat. Reeds de ·eerste maal vonden zij vijf en
twintig leden van de bond bereid de bedrijfskrant te steunen
~en deze verzochten hen hun geregeld op te zoeken.
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Onder deze arbeiders waren verschillende sociaal-demokraten.
Onze kameraden gingen er toen toe over om ook onder de
werkloze leden van deze vakgroep te werken, waaronder de
CPH enige leden had, die echter, sinds zij uit het bedrijf ontslagen waren, zich er niet meer om bekommerd hadden.
Ook aan het stempellokaal van de moderne bond werd een oppositie gevormd, die zich snel ontwikkelde ten gevolge van een
aktie tegen steunverslechtering.
Daarom werd besloten de bedrijtskrant van de RVO over te
dragen aan de aldus gevormde oppositie in de vakgroep van
de moderne bond, die zich zowel op het bedrijf als op het stempellokaal steunt. Een eerste poging om de oppositie bij elkaar
te brengen mislukte. Er bl,eek onder de arbeiders in het bedrijf,
hoewel zij volkomen met de inhoua"'" van de bedrijfskrant akkoord gingen en zich voor het voeren van een stelselmatige
strijd tegen de leiding van de bond uitspraken, evenwel nog
een groot onderling wantrouwen te bestaan. In bedrijven waar
een scherp regiem heerst en een tamelijk ontwikkelde bedrijfsspionnage bestaat, weet de directie steeds de arbeiders tegen elkaar op te zetten met het resultaat dat zelfs arbeiders die langen tijd met elkaar werk·en, geen voldoende vertrouwen in elkaar hebben om zich aan een samenkomst te wagen van :een oppositie.
Hier is een taai en systematisch werk nodig om dit wantmuwen
weg te nemen. De gebruikte methoden hebben bewezen op
welke wijze wij in zulke, schijnbaar ongenaakbare burchten van
het groot-kapitaal als bovengenoemd bedrijf kunnen binnendringen. Zij hebben bewezen dat de weg tot het bedrijf, onverbrekelijk verbonden is met het werk in de moderne vakorganisatie en dat daarzonder het "bedrijfswerk", dat bestaat in het
uitgeven van krantjes aan de fabriekspoort zonder meer, vruchteloos blijft.
Het komt ,er nu opaan om de kring van aanhangers van de oppositie steeds meer uit te breiden en uit hun ·eigen midden vertrouwensmannen te kiezen, die het contact van de oppositionele arbeiders onderling versterken en ook de verbinding opnemen met de confessionel·e en ongeorganiseerde arbeiders in
het bedrijf.
De oppositie in de moderne vakgroep moet zich ·ernstig voorbereiden voor haar optreden in de va~groep-vergadering, waar
de ontevredenheid met de door het afdelings- en hoofdbestuur
van de bond gevoerde beleid aan deze fabriek bijna algemeen
is en er gebruik van maken om positieve voorsteHen tot de
strijd t:egen de doorgevoerde varslechteringen door de organisatie in ~e dienen en te V~erdedigen.
Zij moei candidat:en <Opstellen voor elke verkiesbare funktie in
de bond. Van belang is nog om te vermelden hoe de afdeling
van de C.P.H. in bedoelde gemeente op het werk in de vakgroep en in het bedrijf in kwestie gereageerd heeft.
Het afdelingsbestuur van de partij stelde dit werk in de straat-
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oeHen ter diskussie. Het stelde de straatcellen voor om enkel'€!
partijgeno~en te benoemen die in hun buurt zouden uitzoeken
welke arbeiders uit het bedoelde bedrijf daar woonden, die
voor de oppositie bezocht konden worden. In ,enige straatcellen
in buurten waar grote aantanen in dit bedrijf werkzame arbeiders wonen, werden inderdaad· twee partijgenoten aangewezen. Zij kr,egen een lijstje van de arbeiders, die zich reeds
voor de oppositie hadden ui1gesproken en reeds geregeld steunden ,op de lijsten der oppositie.
Van ~enig werk ~echter kwam niets. De partijgenoten "hadden het
te druk met partijwerk" en verwaarloosden hun taak geheel.
Natuurlijk is bij deze methode, die noodzakelijk is zolang de
oppositie in de vakgroep nog geen ,eigen kader he,eH gekwe,ekt,
e'en gevaarlijke kant. De kameraden die voor dit werk bestemd
worden, moeten zorgvuldig uitgezocht worden en volkomen
betrouwbaar zijn. Li·efst parlijgenoten of andere opposanten uit
andere bonden die werkloos zijn en dus gel,egenheid hebben
om dit werk i'e doen.
De houding echter van onze partijgenoten in bedoelde gemeente is geen opzichzeH staand geval. De partij-afdelingen waar
de gunstigste mogelijkheden om de invloed der parrij in de
vakv,erenigingen en bedrijven te vergroten onbenut worden gelai!en, zijn nog al te talrijk.
.
Een voornaam deel van de discussie voor het Zevende Wereldkongres zal 'er aan moeten worden gewijd om hierin verandering te bl'1engen.
In e~en geme,ente in Groningen bestaat een RVO-groep in
het bouwvak. Deze groep omvat metselaars, timmerlieden, stukadoors, schildersgezellen enz. De meesten van hen zijn door
hun werk uit de organisaties geroy,eerd, slechts enkelen zijn
er lid van de moderne bonden.
In de bouwvakken zijn namelijk verschillende bonden van de
moderne vakbeweging. De metselaars, en -timmerlieden, ,opperlieden enz. hebben ,een bond, de A.N.B.B., waarin zij echter
apparte vakgroepen hebben.
De stukadoors hebben ,een aparte bond, de schildersgez,elleln
ook. De RVO was 'OP deze struktuur niet ingesteld, wat ongetwijfeld ~een belemmering is voor hei revolutionaire werk in
dez,e vakorganisaties.
In de laats~e tijd hebben onze kameraden in de Bouwvai<.J
RVO-groep geprobeerd deze hindernis te overwinnen.
In de moderne schildersgezellenbond' hadden zij één RVO-lid.
Met zijn hulp slaagden zij erin in de afdeling van deze bond
thans ~een oppositie-g11oep op te richten. Deze groep stelt zich
ten doel de aktie in de bond en op het werk te voeren tegen
de a.s. verslechteringen en de loonsverlaging voor de schilde,rsgez,eHen. Op deze g11ondslag sloten zich in de ~eerste bijeenkomst reeds 8 leden van de moderne schildersgezellenbond
daarbij aan, t.w. ~een R.V.O.-Iid, drie sociaa!-demokrat,en en 4
partijloz,e arbeiders.
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Ongetwijfeld zal deze groep zich snel uitbreiden, wanneer
zij in de voorbereiding van de aktie tegen de loonsverlaging de
leden van de bond achter zich weten te scharen en hen, samen
met de andersgeorganiseerde en ongeorganiseerde schildersgezellen in de strijd weet te brengen.
De partij-afdeling in deze· plaats heeft thans een plan opgemaakt waarin de oprichting van oppositie-groepen in verschillende van de belangrijkste afdelingen van de moderne vakorganisatie wordt vastgelegd. Zij steunt zich daarbij op de l'eeds
in de partij 'en de R.V.O. georganiseerde (,eden van die vakorganisa-tie.
De ongeorganiseerde partijleden, die de mogelijkheid bezitten lid te worden van een moderne vakorganisatie in hun beroep, moeten daarin toetreden. Ook de ongeorganiseerde RVO(,eden, die daartoe in staat zijn, moeten ervan overtuigd worden
dat zij in de vakorganisatie toetreden moeten om de strijd daar
te voeren tegen het l'eformisme.
In •elke bond moeten de actuele vragen van strijd, die in deze bond aan de orde zijn, tot grondslag van de oppositie genomen worden, want allieen in de strijd voor concr.ete, voor
de arbeider in een bepaald bedrijf ·en vakorganisatie begrijpelijk·e, doeleinden, kan de oppositie een massa-omvang aannemen en zijn de reformistische bestuurders niet in staat haar
we·er te onderdrukken of door royement uit elkaar te slaan.
En nu rijst de vraag: wat moet er met de RVO-groepen g·ebeu!'en, wanneer in de afdelingen van de vakorganisati·es een brede
oppositie-beweging tot stand gekomen is?
Nemen Wij het geval van de Bouwvak-RVO-groep.
Wanneer onze kameraden er in slagen om in alle afdelingen
van moderne bouwvakarbeidersbonden op dezelfde wijze als
in de schildersgezellenbond een oppositie-groep op te richten, is het dan doelrnalig om daarnaast de RVO-groep in stand
te houden? Dit naast ·elkaar bestaan van twee verschillende
vormen van •oppositie in dezelfde vakorganisaties he·eft geen
enkelen zin. Het wordt dan noodzakelijk om de RVO-groep in
de breda opposities op te lossen. De ongeorganiseerde RVOI,eden moeten zoveel mogelijk tot de vakorganisatie toetreden.
Indien dit niet Qnmiddellijk doorvoerbaar is, moeten zij de oppositie blijven helpen in haar taak, welke hulp door ongeorganiseerden me·estal onontbeerlijk is. De RVO-leden, die uit
de vakorganisati·e geroye·erd waren, moeten in de oppositiegroep van hun vroegere organisatie worden opgenomen, tot
hun royement door de strijd der oppositie ongedaan zal zijn
gemaakt.

B. MASSALE BOERENACTIES IN NEDERLAND
J. HOFMAN

De beweging die tans o0nder een groot deel van de nederlandse
boet1en is ontstaan, als gevolg van de hevige landbouwkrisis,
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behoort tot de grootste en belangrijkste boerenbewegingen
in dez•e landen sinds de ·middeleeuwen.
Sinds de Jacquerie in Frankrijk (1358), de Tyf.eropstand in Engeland (1381) 'en de .grote boerenoorlog uit de 15e en 16e eeuw
in Duitsland en Nederland, met als hoogtepunt het jaar 1524
zijn in Nederland massaf.e boerenacties van betekenis uitgebleven.
Nu heeft de huidige beweging nog geenszins het karakter van
e~en opsta na of oorlog aangenomen. 'Er is geen sprake van
dat zij reeds zoo ver 1is >Ontwikkeld dat ze de gehele maatschappij in haar strijd heeft betmkken. De >Opstanden in de
middel·eeuwen voltl"okk·en zich >Onder geheel andere omstandigheden, in agrarische landen en de strijd van de boeren was
gericht op het verbreken van de ketenen van het f·e>Odalisme.
Tans, onder het monopolistische kapitalisme, in industriele landen met geweldige proletarische massa's, •zullen de boerenbewegingen e•en ander karakter aann·emen dan toen. Hun ontwikkeling, richting en resultaat zijn nu uiteindelijk afhankelijk van
de acties van de arbeidersklasse, de steun en de l·eiding van
het prol·etariaat aan ·en van deze boerenbewe.ging en de leiding
van de revolutionaire voorhoede de communistische part,ij.
De oorzaken van deze huidige beweging in Nederland zijn te
zoek•en in de ruineuse uitwerking van de landbouwkrisis enerzijds en de politiek van ·d'e regering anderzijds.
De landbouwkrisis moest in e·en 1ana' als het onze wél grote
verwoestingen aanrkhten. 'Sinds de laatste landbouwkrisis in
de 80er en 90er jaren ·heeft de Nederlandse land- en tuinbouw
zich ontwikkeld tot •een gespecialiseerd ·bedrijf en zich meer
en me·er ingesteld op het vervaardigen van kwaliteitsprodukt.en.
De gemiddelde. opbrengst per H.A. werd door het gebruik
van kunstmest, uitgebreid wetenschappelijk onderzoek ·en voorlichting, bestrijding van plantenziekten •en ·het telen van soortechte gewassen zeer verhoogd. Enkele cijfers mogen dit aantonen.
Opbrengst per H.A.
1861/70
1921/30
Tarwe
21.- H.L.
38.8 H.L.
Rogge
17.2 H.L.
28.5 H.L.
Haver
33.7 H.L.
45.- H.L.
Aardappelen (fabrieks)
136.- H.L.
397.- H.L.
terwijl de tuinbouw een enorme vlucht nam, hetgeen blijkt
uit de omz•et aan de veilingen, die in 1929: 100.205.000 gulden
bedroeg.
Het g.ebruik van kunstmest in Nederland bedroeg in 1929:
Stikstofmestsoorten
455.395.000 K.G.
658.748.000 K.G.
Phosforzuur
403.879.000 K.G.
Kali
terwijl in een land met zulk een uitgebreide ve·ehouderij zeer
v·e·el stalmest werd g.ebruikt.
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Deze ontwikkeling was mogelijk door:
a. de onmiddellijke nabijheid van grote industriecentra, voornamelijk in Duitsland en Engeland, waardoor een vrijwel
onbegrensde uitvoer van produkten kon plaats vinden.
b. De aanwezigheid in eigen land van een nog al grote
arbeidersaristokratie .en renteniersklasse die veel van deze
kwaliteitsartikelen kon afnemen.
c. Gunstig klimaat ~en bodemges-f1eldheid.
d. Een oud kapitalisme waardoor reeds lang intensieve kulturen waren bedreven en een rijke ervaring op dit gebied
bij de boeren aanwezig was.
e. De aanwezigheid van enorme kapitaaloverschotten uit de
kofonien, die ~een gunstige bellegging vonden in deze·
intensieve landbouw en die e~en kuns-tmatige ui-tbreiding daarvan in het l·even riepen.
De wereldkrisis heef-t de export naar de industriecen-tra onmogelijk gemaakt, de arbeidersaristokratie grotendeels van haar
bevoorrechte positie beroofd, de stroom van winst uit de kolonien ~ernstig doen inkrimpen. De peil,ers, waarop de Nederlandse landbouw rustte zijn bezweken!
In de jal"en dat het de Naderlandse landbouw goed ging, leden de kleine boeren armoede! In Brabant was het hun a Heen
maar mogelijk het hoofd boven water te houden, hetzij door
onmenselijk lange ·en zware arbeid, hetzij doordat vrouw ~en
kinderen in de industrie werkten.
In Gelderland 'en op 'de zandgronden in de overige provincies bestonden de verschrikkelijks-tie woningtoestanden. Een
deel van ·het jaar werkte de boer bij "mijnheer", de een óf
andere grote boer ·of ·gl'ootgrondbezitter, voor lonen van f 10
en f 12 per week. De goede gronden wal"en in handen van
de rijken, de hoge, droge stukken voor de kleine boer. De
paar koetjes die hij - voor een koopje - moest a,anschaffen,
waren veelal tuberkul·eus, gav·en niet veel melk of melk met
weinig vetgehalte en konden bij gebrek aan voldoende krachtvoer ·ol flink gemest weiland lang niet ten volle worden benut.
Toch zien wij geen massal~e ontevredenheid in die tijd. De kleine
boer wordt wel verdrukt, hij heef-t het arm, maa,r voor hem
gaapt nog geen afg11ond.
Dan komt de krisis. En de val die de Nederlandse landbouw
maakt, is diep. De grote boer heef-t weerstand. Hij heeft best
vee, zijn lana is altijd goed bemest en ~onderhouden, er zit
reserve in, hij is kapitaalkrachtig. Hij heef-t connecties. Hij is
vaak eig·engeërfd en he·eft dus geen hypothe·ekla.s-f1en te betalen.
De kleine boer mist dat alles. Als de eerste kwa.lit.eitsprodukten
nog een prijs opbr.engen, dan zijn de twede kwaliteits van
de kleine boer re,eds waardeloos. Als de melk in prijs daalt,
dan is een koe met hoge produktie nog rendabel, de koeien
van de kleine boer niet me,er.
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Als de hypothe,ek of pacnt moet worden betaald, dan maàkt
dit bedrag een veel hoger percentage van het inkomen van
de kleine boer uit, dan van de grote. De lonen dalen, dus de
kleine boer en zijn kinderen V·erdienen minder, als zij . oaar
.,mijnheer" gaan.
'
De regerin,gsmaatr~gelen komen en deze z!jn opanl.ijk ,gericht
op de bevoordeling van de grote boeren. Tarwesteun komt
eerst. Kleine boeren verbouwen geen tarwe. Roggesteun blijft
_uit. Dan volgen de hele reeks van krisismaatr~gelen, die wel
de. groten en niet de kleinen steunen, nu eens bedekt dan weer
openlijk. Zij :z;ijn vele malen in de pers beschreven.
De kleine boer raakt aHe inkomsten kwijt. De bitterste armoede
klopt aan de deur. Hij kan zijn lasten niet meer betalen. Zijn
eigendommen worden v·erkocht. De werkverschaffingen halen
duizenden boeren van hun bedrijf tegen hongerlonen.
Maar ... de Nederlandse boer is georganiseerd! Geen boer of
hij is lid van de een of andere coöperatie. De "boerenbond" of
de aankoopvereniging, of de veiling, of de melkfabriek. En al
deze bonden deden niets of zij steunden door dik en dun de
regeringsmaatregelen, namen zitting in de diverse bureaux tot
uitvoering van de crisismaat11egelen enz. En nu zijn alle faktoren
aanwezig voor massale ontevredenheid ·en massale oppositie.
De krisis he·eft de klassediffer·entiati·e in de dorpen scherper omlijnd. De 11egeringsmaatregelen en de houding der bonden evene.ens.
Hier en daar ontstaat beweging onder de boeren. Rijke boeren
(Braai) trachten de ontevredenheid te gebruiken om, met steun
van de kleine boeren, nieuwe voordelen voor de groten af te
dwingen.
Naarmate de crisis voortduurt, worden ook sommige middel- en
grote boeren getroffen. Overal in het land zien wij hen opduiken aan het hoofd van v~ergaderingen of kleine komité's.
Al hun eisen zijn uit9esproken arbeidersvijandig. Protectie-inflatie-loonsverlaging-prijsverhoging - dat zij n hun doeleinden. Tot een massabeweging brengen zij het nog niet. Een
grote demonstratie in den Haag van meest rijke boeren mislukt.
De Boerencomité's maken meer en meer vorderingen, zij het
ook slechts in enige provincies. Revolutionaire eisen vinden
weerklank onder de boeren. Ta!rij'ke acties worden gevoerd, zoals verhindering van verkopingen - boycotacties - pachtstakingen. Direkte steun wordt bij verschillende gele9enheden verleend aan de arbeidersklasse door steun in natura aan stakers.
Hoewer grote massa's ideologisch worden beïnvloed, nemen de
boerencomité's ook nog niet het karakter van een massabeweging aan.
Onder de zwaar getroffen tuinders in Noord-Holland ontstaat
een beweging, de zogenaamde Neutrale Bond. De invloed van
de Boerencomité's in deze bond is groot, maar niet voldoende
om de bond in revolutionaire banen te leiden. Het is al reformisme wat de klok slaat. Onder schijn-radicale leuzen ("Wij la-
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ten ons niet afslachten") demonstreren grote aantallen kleine
tuinders, leden van deze bond, te Amsierdam.
Inmiddels is de nood en de ontevl'edlenhe,id onder de kleine
Drentse boeren sterk gestegen. Bijeenkomsten vinden plaats en
onder l~eiding van den oud-refenclaris Smid komt de Drentse
Boerenbond tof stand. De kleine boer is hoofdzakelijk in oppositie tegen de gl'ote bonden, die niets doen, en tegen de regeringsmaatregelen, waaraan hij niets heeft. Smid komt nu met
een "theorie", waarin hij aantoont dat de krisis voor de boer
voortvloeit uit het verschil wat er bestaat tussen de kosten van
het levensonderhoud in de steden en de prijzen die de boer
voor zijn produkten krijgt. Eerst als dit verschil is opgehev.en
(door loonsverlaging en/of door prijsverhoging) zal de boer niet
meer achtergesteld staan bij de stedelingen. De landbouw is het
fundament van de maatschappij en eerst moet dit fundament
verbeterd worden, dan volgt de rest!!
De beweging breidt zich snel uit. Duizenden en duizenden boeren sluiten zich aan. Het fascistisch karakter komt sterker naar
voren. De N.S.B. krijgt invloed onder de boeren van deze bond.
Meetings waar 8000 boeren aanwezig zijn (voor Nederland een
ongekend groot aanta:f) worden gehouden.
De oppositie tegen de grote bonden verandert in een hartelijke
samenwerking. De leiding berust bij de grote boeren. Onder de
leuze van het willen dienen van de belangen van "alle" boeren,
worden de kleinen gebruikt om voor de belangen van de groten te strijden,
Vooral in Friesland, is het verder de Bond van Landpachters die
genoodzaakt is enige grote vergaderingen en meetings te hou_den in verband met de sterke druk van de pachters.
Af!e bewegingen, die wij tot nu toe de revue lieten passeren,
ontstonden benoorden de grote rivieren. In het katholieke Brabant en Limburg en in Zuidel,ijk Gelderland zwaaiden de grote
Katholieke bonden ((N.C.B. en de A.B.T.B.) nog hun scepter.
De invloed en macht van deze bonden op hun leden is veel
grot,er dan in het Noorden. Nie't alleen dat de Bond de aankoop
van de benodigdheden voor de boeren in handen heeft, hij heeft
ook een zeer groot deel van de verkoop in handen van de
landbouwp!"odukten. Het crediet (bÓel'enleenbanken) staat onder nauw toezicht, de crisismaatregelen worden door de bonden uitgevoerd. Maar bovendien komt daar nog bij dat de
bond ten nauwste verbonden is met de kerk. Een geestelijk adviseur is aanwezig en verz·et tegen de door den Bisschop goedgekeurde bandsmaatregelen-statuten-of besturen, betekent verzet tegen de kerk en geldt aJs •een anti-christelijke zondige
daad. De nooo van de kleine boeren steeg echter dermate dat
dez·e begonnen met vergaderingen te houden in de dorpen van
het land van Maas en Waal, die niet alleen buiten de bond om
gehouden werden, maar tegen de handelingen vande N.C.B. en
A.B.T.B. waren gericht. In de scherpste bewoordingen worden
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de bonden, de geestelij~e advi~eurs en de regeringsmaa.tregelen becritiseerd.
Deze beweging, die later is ontstaan dan die in Drente, draagt
ook •e•en min of meer uitgesproken lklassekarakter. Men noemt
zich de aktie van de k I e i n e boer. Men neemt stelling tegen
de groren. Men wijst op de bevoordeling van de groten door de
l"egeringsmaatregelen enz.
Deze beweging is ·een :echte massabewe:ging. In enige maanden
hebben zich duiz·enden boeren ·er bij aangesloten. Vergaderingen met 500 tot 900 personen zijn geen uitzondering. De olaatselijke pers staat in het teken van deze a'ktie en vermeldt avond
aan .avond v•erslagen van gehouden vergaderingen. De ei~en van
de boel'en zijn neergelegd in een 13-tal punten, die bijna a:llen
wijzen op de vergevorderde radikalisa·tie van de kleine boeren.
De roomse bonden, die met royement van de leden van deze
adie hebben gedreigd, hebben dit niet durven "doorvoeren. "De
beweging schijnt zich nog altijd sterk uit te breiden. In het orgaan kan men a,rtik·elen vinden van uitgesproken anti--kapitalistische· strekking.
De ontwikkeling, die wij in de verschillende bewegingen kunnen
zi•en, is duidelijk die van toenemenae radikalisahe en groeiend
klassebeset onder de kleine boeren. In de toe~omst kunnen wij
verdere toename daarvan verwachten. De bourgeoisie is niet
bij machi!e in de crisis de zaak te redden, maar zij kan dit evenmin in de depressie. Als de depressie leiden zou -l!ot een stabilisa-tie van het kapitalisme, dan zou stabilisatie op dit peil de
letterlijke verhongering van grote aantallen boeren betekenen.
De prijzen van hun, in ZJeer extensieve landbouw verkregen
produkten, zouden zo laag zijn dal de poer er niet van kon
bestaan. Doch de depressie is van een bijzondere aara en leidt
niet tot •een stabilisafi.e. Het is een uiterst labiel·e peri,ode, waarin
revoluties, oorlogen ·en nieuwe botsingen op de dagorde staan.
In zulk ·e·en periode is van opbloei in de landbouw geen spr.ake.
De landbouw kan zich sl:echts herstellen in een tijdperk van
bet!'ekkelijke maatschappelijke rust en opbloei.
Wanneer wij dus een verde!"gaande radikalisatie van de kleine boeren voorzien, dan zal deze gehele ontwikkeling eveneens leiden tot gl"otere pol'itieke aktiviteit van de grote boeren
en de kapitalistische ·elementen in het dorp. Zij zullen trachten
de ontevredenheid van de kleine boeren voor de belangen
van de grote boel"en te gebruiken door zich aan het hoofd
van de beweging te stellen en Z!e te leiden in fascistische banen.
De grote boeren zijn immers niet in staat, aHeen met de stedelijke bourgeoisie e·en fascistische diktatuur te vestigen. Zij moeten daarbij de steun hebben van de massa in het dorp.
Hoe gt'oot ook de akties van de kleine boeren mogen worden,
zij kunnen alléén niet overwinnen, zij kunnen alléén niet de
wegen vinden en volgen, die Marx ·en Lenin hebben gewezen
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om tot welstand te komen. Zij kunnen dit slechts onder leiding
van het revolutionair·e proletariaat.
De snelle ontwikkeling van deze boerenbeweging stelt aan de
communisten en hun partij hoge eisen. Het geven van leÎding
aan dez•c bewegingen zal slechts mogelijk zijn, indien wij de
me•erderheid van dez·e kleine boeren o v ·er t u i gen van de
jui~theid van ons standpunt en hun verhouwen winnen. Hier
bereikt men nie1s met grote woorden of betweterij. Elk sectarisme, evenals verloocheninc;?.~van eigen principe, is uit den boze.
Overtuigen kan men ook niet alleen met woorden. Daarvoor
zijn daden nodig. In de vertegenwoordigende lichamen ligt
voor de partij een grote taak, in het bijzonder ook in de Stat,en
en gemeenteraden. Het beschermen van de boeren tegen de
aanvaHen van het kapitaal (verhinderen van verkopingen -'helpen aan boycot •enz.), het gezamenlijk met de boeren demon~
st11eren, het bezoeken van hun vergaderingen •enz. moeten het
v·ertrouwen versterken en de gelegenheid scheppen hen te
wijz,en op de uitweg, op hun bondgenoten en op het bereikte
in de Sowjet-Unie.
·
De kleine boel'en moet worden duidelijk gemaakt, hoe hun
ontevl"edenheid wordt benut en misbruikt door de grote boeren. Hen moet worden duidelijk gemaakl, hoe die kleine boeren
niets winnen kunnen bij het fascisme en hoe al het gescherm
over "de boerenstand" in wezen neerkomt op het verdedigen
van de belangen van de grote boeren en van het grondbezit.
Een doeltreffende propaganda tegen oorlog en fascisme· op het
platteland kan veel bereiken, om het aan het fascisme onmogelijk te maken onder de massa van de !kleine boeren zijn stormtroepen te rekrutel'en. De arbeiders van het pl.atleland moeten
dan ook de kl·eine boeren in de anti-fastistische acties betrekk·en.
Verder is het een belangrijke ta,ak om onder de ar b ·ei d ·ers
de betekenis van de ontstane boer·enbewegingen uiteen te
zetten en hun duidelijk te maken, dat een proletarische t'ev~
luti·e zonder de actieve hulp van de kl·e·ine boeren geen succes
hebben kan.
Anti-kapitalistische pl"opaganda in de dorpen, voorlichting van
de strijdende boel"en, daadwerkelijke hulp, zijn de middelen
om de ogen van de kleine boel'en te openen voor de enige
uitweg en hen te brengen aan de zijde van het revolutionaire
proletariaat onder de vanen van het Leninisme.

91

C. v.d. BERG

MOET DE GULDEN OMLAAG

MOET Df: GULDEN OMLAAG! *
C. van den BERG
HET VRAAGSTUK DER DEVALUATIE

STeehts enkel'e voorstanders zijn zo eerl,ijk openlijk te erkennen
dat devaluatie in elk geval prijsstijging betekent. "Zoude Nederland alsnog tot devaluatie besluiten, dan zoude in elk geval het
binnenlandsch prijsniveau wel niet verder meer dalen, en integendeel e~en geleidelijke langzame prijsstijging mogen worden
verwacht. Dez·e prijsstijging zoude zonder twijfel een verlichting
betekenen voor de schuldenaren, welke zich aldus door betaling van minder goederen van hun schuld zouden kunnen kwijten. Zij zoude de balansen v.an v·ele naaml1oze vennootschappen
zov·e,el verbetel'len, dat andermaal winstuitkeringen zouden kunnen worden verwacht" 1 ).
'
Het merendeel van de voorstanders houdt deze consequentie
echter angstvallig verborgen of verkondigt de wijsheid dat noch
de !"entetrekk.ers, noch de arbeiders practisch nadelen van een
devaluatie zullen ondervinden, omdat aHe bedragen - dus inkomsten en prijzen - binnen het land in guldens gelijk blijven,
en tegenover het voordeel van een herlevende export dus hoogstens een prijsstijging van de ingevoerde goederen 2 ) (welke natuurlijk ge,en mens kan ontkennen )staat. Het merkwaardige van
deze voorstelling is, dat de gulden na de devaluatie voor bet aIers van rente, huur, loon, enz. min d 'er goederen zal vertegenwoordigen, den on tv a n .gers echter een g ·eI ijk recht op
goederen zou geven. Hier wordt dus ge~overd of gelogen en
daar wij niet a.an toveren geloven, blijft alleen maar het laatste
over.
Een l'lelatieve daling van de vaste lasten van de bedrijven,kan alleen plaats hebben door p r ij sst ij g i n g, daar voor en na een
devaluatie alle vaste last·en in guldens - waarin zij moeten worden
voldaan - gelijk blijven. Als een bedrijf na 'devaluatie, zoals de
voorstandels beweren, iijn rente, huren, belas-tingen en lonen
*) Zie het eerste artikel in het Februari-nummer van dit tijdschrift.
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1)

E. D. van Walree, oud directeur v. d. Ned. Handel-Maatschappij en
van de Twentsche Bank: "Naar Devaluati·e van den Guldan".

2)

Men wijst in dit verband gaame op het feit dat de prijzen in Engeland
na de val van het pond sterling in 1931 slechts zeer weinig zijn gestegen. Een vergelijking gaat hier echter niet op, omdat Eng.eland
binnen de grenzen van het Britsche Wereldrijk over vrijwel alle grondstoffen beschikt, terwijl Nederland voor bijna aHe grondstoffen op invoer uit het buitenland aangewezen is. Terwijl voor Engeland de invoer van deze goede~en ni.et door ongunstig gewijzigde valuta,verhoudingen wordt beinvloed, zou Nederland al deze onmisbare importen
na devaluaUe met een evenredig groter aantal guldens moeten betalen.
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inderdaad kan voldoen met de tegenwaarde van een geringgere hoeveelheid 9oeder·en, dan betekent dit niets anders dan
dat de ontvangers van deze bedragen voor hun gelijke aantal
guldens minder goederen kunnen kopen, d.w.z. prijsstijging in
v o 11 e di ge ev·enredigheid met de voordelen welke het bedrijfsleven door deze maatl"egel verkrijgt.
Wanneer dan ook de (M) - redacteur van "Het Volk" de z.g. wanverhouding tussen geld en goederen constate·ert en daartegenover als voordeel van devaluati·e stelt dat na vermindering van
de 9eldwaarde met 30-50o;o de bedrijven "nog het nominaál
in hoofdzaak onVJeranderde bedrag aan kapitaal en loonlasten
en aan belastin9en betal·en, maar in goederen uitgedrukt betalen zij ,30 tot 50°/o minder dan vroeger" 1), dan wek~ hij
enerzijds de onjuiste voorstelling van een feitelijke loonstijging van
30 tot 50°/o ten opzichte van 1929 en propageert hij anderzijds,
daar de arbeiders 111iet van guldens -l·even, maar van goederen
(•eten, kleding, •enz.) e•en loonsverlaging {door prijsstijging) van
30 tot 50 o;o ten opzichte van de lonen op het og.enbl'ik van
de devaluatie.
De consequentie van de devaluatie voor de export kunnen
wij het beste nagaan aan de hand van een voorbeeld, dat
door een van de voorstanders, de he.er J. A. Carp, in de "Nieluwe RoHerdamsche Courant" van 1-11-'34 werd 9eg.even. De
heer C. stelt tegenover het feit dat de vaste lasten na devaluatie in een gelijk aantal guldens op het budget der ondernemingoen blijven drukken het voordeel van de uitvoer. "Aannemende
dat de lonen 10% zullen stijgen, dan wordt de toestand volg.ens het volgende eenvoudige voorbeeld aldus: Iemand voert
uit het buitenland grondstoffen in voor f 50.-. Hij verwerkt
deze tot een uitvoerproduct en besteedt daa~aan f 25 loon,
f 10 binnenlandse grondstoffen ren f 15 vaste lasten. Het product kost hem dus op de wel'eldmarkt 100 Hollandse guldens.
Hij krijgt hiervoor den wereldmarktprijs van zeg 13 pond of
à t 7.32 per pond = f 95.16, z'ijn verlies bedraagt dus f 4.84.
Nu na de devaluatie van de gulden op de helft (voor de eenvoud neem ik dez•e v·erhouding). De grondstoffen kosten hem
nu f 100. Laten we aannemen, wat lang ni.et zeker is, dat er
een loonstijging van 10°/o plaats heeft gev·onden dan kost hem
de bewerking f 27.50 aan loon, f 10 aan binnenlandse grondstoffen en f 15 aan vaste lasten. Het gerede product kost dus
t 152.50. De opbrengst is weer 13 pond doch nu ontvangt h'ij het
d u b b e Ie a a n t a I g u I den s of f 190.32, winst f 37.82" 2).
De heer C. export.eert dus een product, waarvan de productiekosten f 100 z'ijn voor de wereldmarktprijs 13 pond = f 95.16
(v·erlies f 4.84). Na devaluatie exporteert hij de z.elfde hoeveelheid goedel"en, welke hem nu f 152.50 kosten, voor de zeHde
1) "Het Volk" 6-6-'34.
2) Spatiëring van ons.
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wereldmarktprijs 13 pond, maar ontvangt daarvoor nu 190.32
g u I den s (winst f 37.82).
Wanneer wij nu voorlopig uitgaan van de veronderstelling van
de vele voorstanders der devalutatie, die menen dat de prijzen
in het binnenland niet at nauwelijks zuHen stijgen (ook de
heer C. doet dil ten opzichte' van de binnenlandse grondstof~en) dan kan de heer C. voor de· opb11engst van het z.elfde
exportartikel t w ·e e maal zooveel goederen op de binnenlandse markt kopen. Hij heeft echi!er niet twe·e maal zoveel goederen voor de ruil beschikbaar gesteld. Hij heeft, als exporteur, schijnbaar voor ·en na de devaluatie helemaal geen goedef'en voor de binnenlandse markt beschikbaar gesteld.
w.elke economische di.enst heeft de heer c. gepresteerd, waaraan hij het 11echt onHeent goederen aan die markt te onttrekken?
Wij weiJen dat uitvoer tensl-otte niets anders is dan de helft van
de internationale ruilhandeling. Maatschappelijk gezien heeft de
heer C., •even als ell~e 'exportel"ende producent, een zekere
hoeveelheid ·goederen voortgebracht, welke tegen ander·en buii!enlands·e producten kunnen worden geruild. Hij voltrekt deze
ruil niet, of slechts gedee.Jtehijk zelf, hij koopt niet zelf voor de
opbrengst van :ûjn ·export goederen in het buitenland. Hij besteedt z'ijn geld voor Nederlandse producten en stelt op deze
wijze dit g eI d beschikbaar opdat anderen de twede helft van
de internationale wa!"enrui.l - de aankoop van buitenlandse artikelen - kunnen voltrekken.
Dank Z:ij de devaluatie zijn de f 190.32 nog altijd niet meer waard
dan 13 pond en de kopers van buitenlandse artik·elen moeten
dus voor goeder·en die op de wereldmarkt 13 pond kosten de
volle f 190.32 betal•en. Z'ij krijgen dus nu voor de f 190.32 pt"ecies
de zelfde hoeveelheid goederen als voor de devaluatie voor
f 95.16. De internationale ruil is nu gehe·el tot stand gekomen
en er is niets mysieri:eus gebeurd. Een gel:ijke waarde (13 pond)
is tegen een g·el:ijke waardie (13 pond) geruild. Maar toch - de
heer C. heeft intussen uit deze ruilhandeling een surplus overgehouden van 100°/o. Hij heeft voor zijn bemoeiingen twee
maal zov·eel Nederlandse goede11en ontvangen dan vroeg'er,
waarvoor hij ge ~e n e n k e I e meerdere prestatie heeft geleverd.
H:ij he·eft dank zij de devaluatie zonder dat iemand er iets van
gemerkt he.eft aan het Nederlandse volk voor ·een waarde van
f 95.16 aan goedel'en ontfuis.e·ld. En daar noch de heer C. noch
het Nederlands.e volk kunnen toveren, he.eft h:ij deze goederen
aan anderen ontnomen. H:ij heeft ·deze goederen ontnomen
aan hen, die nu twee maal zoove~el guldens moeten betalen
voor a 11 e uit het buitenland ingevoe•rde artikelen en daarvoor
dus twee m a a I zoveel Nederlandse goederen beschikbaar
moeten steHen. Het buitenland echter ontvangt hiervan voor
en na de devaluatie ~een gel:ijke hoev·eelhe!id. De andere helft
is ongemerkt bij de heer C. t·erecht gekomen!
De exporteur kan na devaluatie om beter te kunnen concurreren
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ook een lage11e prijs op de wereldmarkt vragen zonder z,ijn
winst geheel te ve·rliezen. In dat geval maakt de exporteur nog
wel winst, maar anivangt het Nededands·e volk voor dezelfde
hoeveelheid goederen - dus voor dezelfde arbeidsmoeite minder goederen uit het buitenland in ruil. In ons voorbeeld
b.v. kan de C. z'ijn product voor 12 pond = f 175.68 verkopen.
Hij maakt dan nog f 23.18 winsi, maar stelt voor de aankoop
van buitenlandse goede:11en slechts 12 pond beschikbaar.
Naiuurl'ij•k gaat het niet zo eenvoudig. De heer C. heeft
immers - uitgaande van de veronderst:elling dai het leven
we I duurder wordt - reeds zijn lonen met 10°/o verhoogd en
dus ·een de·e·l van de goederen welke hij extra ontvangt aan
z'ijn arbeiders moeten afsiaan. Hij betaalt twee maal zovee·l
voor zijn buitenlandse grondstoffen {naa,rmate minder buitenlandse grondstoffen worden vereist, wordt het voordeel van
de export natuurl'ijk groter) en dat kost hem eveneens een de·el
van z'ijn ·extra goederen. -Maar h:ij bl,ijft een voordeel behouden, omdat niet alle lasten twee maal zo hoog worden en dat
voordeel zi·en Wij terug in zijn winst van f 37.82. Wij weten
nu echter waar deze winst vandaan komt.
Maar er gebeurt meer. De heer C. is ge,en filantroop. Hij is
industrieel en zak·enman. Hij produce•ert goederen voor binnenen buitenland. Als hij nu voor zijn export, dank zij de devaluatie, twee maal zove,el guldens ontvangt, zal h1j er niet aan denken z'ijn waren in het binnenland voor de he I ft van de prijs
te v•erkopen. Liever zal h'ij zijn concurl"ent:en op de wereldmarkt
trachten te onderbieden en zijn gehele productie voor minder
dan 13 pond. (dat is voor minder dan f 190.32) maar nog al~ijd voor mee r dan f 95.16 in het buitenland te verkopen. En
de Nederlandse verbruik·er, die tenslotte de prijzen flink ziet
stijgen, betaalt het gela,g.
Dit is een waarheid welke b'ijna aHe voorstanders van devaluatie ons onthouden:
elk export-voorde,el door devaluatie berekent automatisch
een •gelijke ·of bijna gelijke prijsstijging in het binnenland.
De winst van den heer C. komt op de duur niet meer in, hoo~d~"
zaak voort uit het goochelkunstje met guldens en ponden, maar
uit de vergrote me·erwaarde, welke ontstaat door de effectieve
loonsverlaging als gevolg van de devaluatie èn uit de verminderde kosten van het vaste kapitaal door de effectieve verlaging
van de vaste rent•e.
Zonder deze gevolgen van de devaluatie zou elk·e gunstige
werking van deze maat11egel ontbreken, omdat het juist dez·e,
voor het kapitaal gunstige gevolgen z'ijn, waarom het begonnen
is.
Als wij de verlaging van de vaste kapitaal-lasten {rente, huren,
pachten, enz.) buiten beschouwing laten, omdat in deze slechts de
verdeling van de me·erwaa:rde onder de bezittende klasse
betreft, dan blijft dit vaststaande feH:
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DEVALUATIE IS LOONSVERLAGING.

En deze loonsverlaging is niet op te heffen. Zoals de heetr
van Walree heel voorzichtig zegt: "Intussen is het geenszins
te verwachten, dat de prijsstijging voor den verbruiker, ook
in Nederland, van dien aard zoude worden, dat zij een algemene loonsverhoging noodzakelijk zoude maken. Ware dat
wèl het geval, dan zoude daarmede het voornaamste van
de devaluatie te verwachten voordeel verloren gaan ...
. . . . Daarenboven zoude devaluati.e van den gulden, mits tot
een oordeelkundig gekozen hoogte toegepast, naar alle waarschijnlijkheid de noodzaak van een verder drukken van het
löenpeil voorkomen, en daarmede een groote bron van
social·e onrust doen stoppen".
En de {M)-redacteur (Matth'ijsen) voegt hier in "Het Volk" van
15-6-'34 aan toe: "Na devaluatie zou v•ermoegel'ijk, net als
in andere landen, noodzakelijkheid van nog verder gaande afbraak van de sociale voorzieningen en cultul"ele instellingen en
van de loons- en steunverlaging z'ijn opgeheven". De heren
kunnen het inderdaad roerend eens zijn: bij devaluatie zijn de
loonsverlaging en de steunverlaging - zij het op minder zichtbal"e wijze - reeds tot stand gekomen. Het kapitaal is geholpen!
Volgens de voorstanders zal door herstel van de winst-mogelijkheid na devaluatie meer vraag - vooral naar produdiemiddelen - ontstaan, meer werk en rüeuwe welvaart.
Het is echter de vraag waar dit werk vandaan komt en w i e de
nieuwe welvaart zullen geniet•en. Als de regering de werklozen-steun verdubbelt ontstaan ook ni.euwe vraag en nieuwe
"welvaart". Maar srel het de heren maar eens voor!
De nieuwe "welvaart" welke devaluatie moet brengen is welvaart voor het kapitaal, gebaseerd op verscherpte uitbuiting,
waarvoor het zelfs het offer der effectieve kapitaal- en renteverlaging der vaste vorderingen - obligaties - over he·eft.
Als 'de zaken later beter gaan worch dez·e renteverlaging wel
door de stijgende kapitaalwaarde en dividenden der aandelen
gecompenseerd en komt hei: blijvend verlies slechts voor rekening van de kleine bezii:ters.
Dat devaluatie nog op andere wijze e•en opleving van industrie
en handel zou kunnen brengen, waarteg·enover geen nadelen
zoudèn si:aan is een sprookje. Een deel van de voorstanders
wijst in dit verband op de werking der "geldverruiming", welke
een devaluatie zou brengen. Volgens hen stokt handel en voortbrenging en dalen de prijzen in de crisis tengevolge van geldschaars-te, waardoor de prijs van het geld tenopzichte van de
goederen stijgt. Devaluati.e zou de g.eldvoorraa-d vermeer-deren
{bij een devaluatie van 50°/o kan op de z-elfde goudbasis twee
maal zoveel geld in omloop worden gebracht), en daarmede de
prijzen doen stijgen en handel en industrie wedel"om op gang
brengen.
In de eerste plaats moet hiertegenover worden gesteld dat de
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enorme gele en goudvoorraad der banken 1en de lage rente voor
geld allerminst wijzen op geldschaarste. Integendeel, bij gebrek
aan vraag naar geld als circulatiemiddel door de handel en naar
geld voor aankoop van producti,emiddelen en grondstoffen door
de industrie blijft geld improductief bij de banken liggen. De
lage prijzen in de crisis zijn niet het gevolg van "duur" geld (hoge
goudprijs) door gebrek aan geld (goud), maar van het feit dat
de goederen door ontb!"ekende kapitalististische winstmogelijkheid niet als productiemiddel·en ·en levensmiddelen voor de arbeiders 1 ) de kapita.alvorm kunnen aannemen, waardoor de vraag
uitblijft. Niet gebrek aan kapitaal, maar de onmogelijkheid bij gebrek aan winstkansen - voor het \kapitaal, om van de
geldvorm in de goedel"env·orm over te gaan, is het typische verschijnsel van de economische crisis.
Engels constat·ee~de dit !"eeds in zijn definiti·e van de crisisverschijnselen: "Het verkeer stokt, de markten zijn overvuld, de
producten zijn even talrijk als onv·erkoopbaar, het geld wordt
onzichtbaar, het crediet verdwijnt, de fabrieken liggen stil" ...
En alsof hij onmiddellijk wilde antwoorden op de klacht van
onze voorstanders van devaluatie over de beiemmerde werking
van het "dure geld": "De omloop der waren is vernietigd:
het circulatiemiddel, het geld wordt tot een belemmering der
circulatie".
Eng.els verwart zich niet in e·en V•ewisseling van oorzaak en
gevolg en gaat door: "alle wetten der voortbr.enging en omloop
van de goederen komen op hun kop te staan. De economische
tegenstellingen hebben hun hoogtepunt bereikt:
de voortbrenging der goederen komt in botsing met de wijze
van verdeling". 2 )
De meeste van onze kapitalistische en sociaal-democratischeeconomen kunnen deze brede kijk op de economische verschijnselen ni•et hebben. Een deel van hen neemt daarbij het ~evo!g
voor de oorzaak •en gaat dan nog uit van de. verkeerde veronderstelling dat de warencirculatie weer op gang kan worden g·ebracht door te rekenen met guldens van f 0.50 inplaats van met
guldens van f 1.-, alsof men b.v. de handel in katoen zou
kunnen herstellen door de stof met ellen inplaats van m
,eters ~e meten.
Daarbij komt nog dat op de binnenlandse markt devalu<JEie in
efk geval v·erarming van de arbeiders en de categori·e der vasi.r->
rentetrekkers - vooral de kleine spaarders, gepensioeneerden,
eigenaars van lijfrenten, enz .. - die tegenover de stijg.ende prijzen geen hogel"e inkomsten verkrijgen, betekent, waardoor van
1) Ook de levensmiddelen der arbeiders - in de g.eldvorm het arbeidsloon nemen in het kapitalisme het karakter van (variabel) kapitaal aa.n.
Zie o.a. Engels "De Ontwikkeling van het Socialiame van Utopie tot
Wetenschap".
2)

Engels "De Ontwikkel•ing van het Socialisme van Utopie tot Wetenschap". De beide eerste cursiveringen van ons, de laatste van Engels.
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deze zijde in elk geval vermindering inplaats van toename van
de vraag naar goedel'en te verwachten is.
W·el kan bij devaluatie een tijdelijke opleving van de vraag ontstaan, zolang als g.ev·olg van de angst voor verder·e daling van
de waarde van het geld een "vlucht in de g-oederen" plaats
vindt. In dit g.eval echter is de meerdere vraag een zuiver inflatie-verschijnsel dat alleen optreedt zd.ang de inflatie werkzaam is; •een schijn-welvaart, welke door de nadelen van de inblatie spoedig wordt achterhaald. De meeste voorstanders van
devaluaüe wensen dan ook niet dat dez·e het karakter van inflatie - •een doorgaande en op den duur oncontroleerbare
waardevermindering - zal aannemen. Waarmede echter geenszins is gezegd dat dit voldoende is om te verhoeden dat het
g-ebeurd.
Immers, indien z'ij gelijk hebben met hun argument betreffende
de concurrentiemogelijkheid tenopzichte van het buitenland en
meer speciaal het herst,el van deze concurrentie-mogelijkheid ten
opzichte van de landen, welke reeds hebben gedevalueerd het "ponden-blok"; Engeland en de landen die met de waardevermindering van hun geld het pond hebben gevolgd en het
"dollar-blok": Amerika en de landen welke de dollar volgen
- dan is het zeer speculatiet om aan te nemen dat deze landen
zich de voorsprong welke zij reeds hebben door ons zullen laten
ontnemen. Binnen het kader van de argumentatie van de voorstanders van devaluatie past dan geheel een verdere devaluatie
door genoemde landen, welke dan weer door ons zou moeten
worden 9evolgd. Met alle funeste 9evolgen van dien.
Bovendi·en vinden !"eeds nu de uitvoer-moeilijkheden meer hun
oorzask in beschermings-maatregelen der andere landen - invoerverboden, contingenteringen, ho9e invoerrechten, belemmering van het betalingsverkeer - dan in de waarde van de
gulden •en wij moeten zeker aannemen dat al deze maatregelen na
devaluatie van de gulden zul!.en worden verscherpt.
Zo zouden dan aHe voordelen van devaluatie wederom verloren
gaan, •en slechts een verdere verstoring van het internationale
ruilverkeer door verscherpte grenssluiting en door toenemende
ongeschiktheid van het geld als internationaal ruilmiddel, als
gevolg van de schommelende waarde en de daardoor veroorzaakte onz·ekerheid, overblijven.
De pl"odudie-moeite •en daarmede ook de productiekosten
veranderen nu e·enmaal niet door verandering van de waardemeter. Wel echter kan men door deze verandering het aandeel van de verschill·ende klassen in de maatschappelijke
voortbrengselen wijzigen.
Devaluatie heeft dan ook 9een ander doel, dan door stijging
van de goedel"enprijz.en bij gelijk blijvende lonen en andere
vaste last,en een f,eitelijke I o o n s v ·e r I a g i n g door te voeren,
en op dez·P- basis te komen tot herstel van de winstmogelijkheid - het l'endement - van de kapitalistische warenprodudie.
(Slotbeschouwing volgt}
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Menig sociaaldemokratisch arbeider heeft wellicht niet zonder
enige verwondering in de economische kroniek van "Het Volk"
op het eind van December 1934 gelez•en van het "grootse
werk, dat in Rusland op het gebied van socialisaHe is geleverd"
en de erkenning "dat er geen ondernemersklasse meer is".
Dat is juist wat we hebben moe~en, zal wel ieder klassebewuste arbeider uitroepen ·en zelfs een met de haren erbij
gesleepte uitval over "de afschuwelijke wreedheden van het
stels·el der diktatuur" zal zijn stemming niet bederven. w,efk
strijdbam arbeider zou er iets tegen kunnen hebben, dat de
nog altijd van alle zijden bedreigde arbeidersstaat aktieve
konterl"evolutionairen vernietigt.
Wie het artik·el ook verder nauwkeurig en kritisch f·eest, zal in
zijn vertrouwen tot de Sowjet-republiek niet worden geschokt,
maar bij menigeen kan toch twijfel opkomen, juist omdat de
schrijver door zijn "sympatieke" uitlatingen de f.ezers voor zich
tracht te winnen. Hier komt duidelijk de betekenis van Wibauts politiek uit: "van de revolutionaire strijd af te houden
door verwarring te stichten met ietwat meer verfijnde, me·er geraffineerde methoden. Hier moet ieder arbeider bijzonder op
zijn hoede zijn en zich afvragen wat wil Wibaut eigenlijk me~
zijn beschouwingen bereiken?
Waarom neemt Wibaut b.v. zijn gegevens uit de twede hand
("Russische afdeling van de Universiteit in Sirmingham), waar
hem de direkte gegevens, waarvan t:enslotte ook Sirgmingham
uitgaat, ten dienste staan?
De ankontroleerbare rekenmeesters uit Sirmingham vinden het
nodig een aantal industriele bedrijven niet mee te tellen, omdat
deze vroeger (toen deze takken van bedrijf nog niet geïndustrialiseerd waren) ook niet werden meeget,eld en komt dan voor
1931 "sf,echts" .op een verdubbeling der industrieprodukten
van 1913. Waarom rek·ent echter Wibaut met 1931 in een beschouwing van Dec. 1934? Heeft niet nog onlangs Malatof
vastgesteld, dat de industriele produktie van 1929 op 1934 nog
weder meer dan verdubbeld is en die van de zware industrie
zelfs meer dan 21/2 maal groter is geworden? Deelde niet
Ordjonikidse mede, dat de elektrische .energie is gestegen op
6.212.000 Kilowatt of 216°/o van het bereikte in 1930? En is
het niet belangrijk te vermelden, dat de Sowjet-republiek thans
in staat is ook de grootste en meest ingewikkelde machines
z·elf te vervaardigen?
Waar de schrijver via Sirmingham en zonder enig succes de
resultaten van de industrialisatie poogt te kleineren, kritiseert
hij tegelijkertijd de "koortsachtige haast", die met de industrialisatie wordt gemaakt. Dit tempo zou z.elfs door Stafin en Molotof als •een "fout" zijn erkend en wanneer Malatof meedeelt,
dat de produkti•e van levensmiddelen, kleding, enz. in het twede
vijfjaarplan nog weder 2 à 3 maal zal worden V•erhoogd, komt
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dit aan Wibaut bepaald wrdacht voor en is voor hem een bewijs, dat het dan nu wel heel sl·echt moet zijn.
Deze enigszins groteske vorm van bestrijding van de industrialisaHepoliti·ek der Sowjet-Unie vertoont grote verwantschap
met de Zinoview-Trotskistische oppositie, die tot open konterr·evolutie en tot de moord op Kirot heeft geleid. Zeker, de
Russische arbeiders zouden gedur;ende enige jaren beter gel,eefd
kunnen hebben, indien ze er alles op gezet hadden zo snel
mogelijk verbruiksgoeder·en v·oort te br.engen en huizen te
bouwen, inplaats van fabri·eken. Zij hebben zich opofferingall
getroost voor de opbouw van hun industrie, al hebben ze da.arbij
dan ook ge•en honger geleden. Maar z:e zagen in, dat een· kortzichtige politiek 'bot ondergang moest veel'en en dat tenslotte
de fabrieken, di·e ze bouwen met hun geld, ook hu n fabriek·en zijn, di·e voor hen zullen produceren. De geschiedenis
he·eft deze politiek reeds 'ben volle gerechtvaardigd en daardoor
werd een grondslag gelegd, zowel voor •e•en snelle toename van
persoonlijke welvaart en kultuur, als voor de verdediging van de
vesting van het internationale proletariaat.
Er behoort een dosis moed toe deze polii:iek te willen voorsteHen als ·een fout, die nog wel door Si:alin zou zijn erkend!
De verering ·en liefde van hei: gehel·e Russische proletariaat voor
Si:alin berust juist daarop, dat hij nooit ·een ogenblik geweife,ld
heeft deze poliHek als de juisile te verdedigen en door f.e voer;en. Het is vooral ook aan zijn geweldige energie te danken.,
dat alle vijanden met hun vernietigingsplann:en steeds weer te
laat kwamen. En zouden de arbeiders van alle landen minder
reden f.ot bewondering en dankbaarheid hebben? Zullen zij
zich van •een dergelijke g.eweldige strijd laten afhouden, omdat
daaraan ook moeilijkheden en opofferingen zijn verbonden? Of
zullen zij z•elfs uit de b"'·schouwingen van Wibaut begrijpen,
dat het vraagstuk van de industriele basis voor de socialistische
l'epubli·ek reeds thans beslist i;,? Wibaut zelf ge.eft dit voor de
goede verstaander, ondanks verwarringsmannoeuvr;es, trouwens
toe. Maar hij he•eft nog een andere pijl op zijn boog.
De "afgrond" gaapt voo;
.:~, .. ·~ bolsjewiken aan de zijde van
de landbouw. Het sterk
ti dualis ische karakter van de landbouw vereist een demok1 ~Lsche leiding en zal tot andere methoden dwingen. We kennen c'~ w>jze, we kennen het lied, maar
ook hi·er komt Wibaut wel wa, laat,' nadat het pleit al is beslist De kollektiefboer bebouwt reeds niet me,er 611/2°/o, maar
8Qo;o van alle boerenbedrijven zijn in kollektieve bedrijven
vel'enigd, en deze lever·en 90°/o van de 9"lanoogsi:. De overgrote meerderheid der boeren weet reeds niet meer welk stukje
grond van zijn koHektiefbedrijf aan hem heeft toebehoord.
Het g.ehele kollektiev·e bedrijf, dat enige honderden vroeg•ere
partikuliere bedrijfjes omvat, behoort hem en dat bedrijf geeft
hem een beter leven dan vmeger. Zijn inkomsten zijn niet
meer afhankelijk van een bepaald lapje grond, maar van de

100

'

I

Ir. S. J. RUTGERS

\
.I

WIBAUT OVER HET TWEDE VIJF JAARPLAN

arbeid, die hij volgens zijn arbeidsboekje verricht. Hij werkt
daarbij met steeds ingewik~elder machines in georganiseerde
groepen en de kultul'el·e mogelijkheden groeien met de dag.
Zijn zoon le·ert, studeert, administ11eert en ontwikk·elt zich niet
in de laatste pl.aais in de school van het Rode Leger. Gelooft
nu Wibaut werkelijk, dat de nieuwe Kollektiefboer dezelfde is
als ·de oude Russische ~euterboer van vroeger? En we moeten
het niet vergeten: de uitbuiter, de ~oe lak is als kla'sse vernietigd en daarmede het laatste klassensteunpunt ook voor de buitenlandse vijanden. Er is geen ondememersklasse meer, ook
niet op het plaUeland. Wanneer daartoe enige dwang op de
uitbuiters moest worden uitgeoefend zullen de proletariers en
aHe werkelijke vijanden van reaktie en uitbuiting zich daarover
wel niet opwinden. Maar wat te z·eggen van Wibaut, die de
kollektivisatie omschrijft als: "dwang tot samenvoeging". Is het
hem niet bekend, hoe juist Stalin herhaaldelijk heeft gewaarschuwd alles wat op dwang of ook maar op al te grote ijver
z.ou kunnen lijken bij de kollektivisatie te vermijden? En gelooft Wibaut zelf, dat men tientallen millioenen boeren zou
kunnen dwingen, niet alleen tot aane.ensluiting, maar ook tot
snelle opbouw en tot enhousiasme? Wat moet men ervan denken, als Wibaut erbij volhardt deze koHektiefboeren als "pachters" te betitelen, hoewel z·e mede·eigenaars zijn van een groot
landbouwbedrijf, waar van het betalen van pacht geen sprake
kan zijn, •evenmin als b.v. van het betalen van pacht of. huur
voor e·en Sowjet-industriebedrijf. Wil Wibaut de kleine landbezitters in het Westen afschrikken, als zouden dez·e· door een
proletarische revolutie iets anders verHez·en dan hun schulden
en hypotheken?
Ook in de KoHektivisatie, in dit geweldige p11oc,es van om- en
opbouw wal"en tal van moeilijkheden te overwinnen. Men beschikte niet dadelijk over de nodige machines en organisatoren.
De koelak'ken boden een hardnekkige weerstand. Wanneer
Wibaut nu klaa,gi over de achteruitgang van het vee, dan kan
het hem niet onbekend zijn, dat het de koelakken wal'en, -die
e~en geweldige 'beweging ontketend hebben i:ot afslachting
van het vee, onder de leuze, dat dit anders toch maar in het
kollektiefbedrijf "verloren71 zou gaan.
Maar ook die moeilijkheden worden al weer overwonnen. In
1933 was reeds •een kleine toename ie bemerken. In het jaar
van 1 Juli 1933 tot 1 Juli 1934 nam de veestapel toe met 10.6°/o,
het aantal varkens met 44°/o en voor het jaar 1934 worden dez•e
cijfers berekend op 31°/o en 118%.
Ook hier had de Sowjet-republiek een andere politiek kunnen
volg·en, die dan ook door de oppositie werd voorgestaan. Het
is niet onwaarschijnlijk, da~ een snellere toeneming van de landlbouw-productie in de eersie jaren was mogelijk geweest, indien men de koelak'ken de vrije hand had gelaten en de belangen van de kleine boeren aa:n hen had opgeofferd. Maar de
tOt
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Russische arbeiders hebben de brede politiek van de klassenstrijd nimmer verloochend, ondanks grote off.ers. Daar ligt het
9eheim, daar ligt de geweldige kracht, dat is het wat Wibaut
ni•et begrijpt.
En toch kon r·eeds dadelijk de bebouwde oppervl.akte met
22 millioen hektare worden v·ergroot en de geweldige industrialisatie met grondstoffen ·en voedingsmiddel.en worden mogelijk gemaakt. Wiba.ut verz·ekert, dal de kollektivisatie is "misl·ukt'', omdat de opbrengst per eenheid van oppervl.akte nog
enige jaren laag bleef. Maar ook hier is al •e•en wending ten
goede. In 1933 steeg de graanopbrengst per H.A. met 15,3°/o in
v'ergelijk met het gemiddelde van 1928/1932; voor 1934 was ondanks de droogte (de vijanden zagen in hun vreugdedromen
reeds hongersnood en nederlaag) de graanopbrengst nog gunstiger, en steeg de gehele landbouwproduktie met 16,3°/o. Maar
de opbrengst kan nog zeer belangrijk stijgen en de resultaten
in sommige van de beste kolleklieve bedrijven tonen daadwerkelijk, dat deze siijging van de p!'oduktiviteit ook reeds thans
mogelijk is. Is dat een reden voor pessimisme? Integendeel! het
bewijst over welke geweldige reserves de Sowjethuishouding re•eds
nu beschikt. Want we weten het en zijn er trots op: in 1934 heeft
de Sowj.et-'.indus1rie aan de landbouw uit eigen fabrieken re·eds
93.500 trakteren gelev·erd. De fabrikati·e van kunstmeststoffen is
v·erv,eelvuldigd. De industrie van landbouwmachines overtreft
die van aHe landen der wereld, de Vereenigde Staten niet uitgezonderd. Is op deze grondslag een toename van de graanproduktie per H.A. met 33,3°/o ·en een toename van de gehele landbouwproduktie met ruim 70°/o 9edurende het 2de vijfjaarplan
een hersenschim? Het is ongetwijteld een moeilijke taak, die
echter verwezenlijkt zal worden als zovele andere opgaven, ook
al wil Wibaut 'er niet aan geloven. Wat bewijst dat ongeloof
in de mogelijkheden en voordelen van een machinale landbouw?
Het bewijst ,eenvoudig een ongeloof in het Socialisme. De sociaaldemokratische leiders, hebben het vertrouwen in de kracht
van het proletariaat als klasse verloren, zij hebben angst voor
de moeilijkheden van de proletarische revolutie en hun voornaamste doel moet daarom zijn: de arbeiders af te houden
van de revolutionaire strijd. Het Russische proletariaat gaat van
triomf naar triomf en de waarheid is niet meer geheel te verbergen. Maar men kan nog altijd wenden en keren en twijfel zaaien,
die de moed verlamt en van de strijd afhoudt. Zou dit in voldoende mate gelukken, dan zal de vijand de sprong wac:jen.
Maar de arbeidersklasse zal haar wa.akzaamheid en strijdlust
geen ogenblik laten verslaopen en zich niet alleen "rekenschap"
geven van het qrootse werk in Sowjet-Rusland, waartoe Wibaut
oproept, maar dit werk ook daadwerkelijk steunen en verdedigen
door de vorming van een e·enheidsfront tegen de ei·gen bourgeoisie.
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Bij het luist,eren, op een kongres dat bovendien, midden in de
zomer, in een vrij slecht geventileerde zaal, wordt gehouden,
onthoudt men in ·eerste instantie, uit de vele en lange l"edevoe~
ringen slechts de slagwoorden en l·euz·en.
Radek gaf de jonge sowjetschrijvers de raad om in de leer te
gaan bij de klassieken. Bucharin wil een synthetische literatuur
en z,egt dat onz•e tijd een "monumentale kunst" eist.
Is het wonder dat mij een koude rilling over de rug liep bij de
gedachte aan het projekt voor het Paleis der Sawjets dat immers
ook zowel klassi,ek als monumentaal zijn wil?
Gorki hield een filippika tegen het gebruik van onbeschaafde
taal in de li~eratuur. Is het wonder dat ik •even huiverde bij de
herinnering aan de tentoonstelling der jong'e schilders in het
historisch museum, wier werk zich volgens zuiver akademische
lijn ontwikkelt in de richting van Tuc'k's gekleurde ansichtkaarten?
Wanneer Radek, onder verwijzing naar Balzac en Zola, Joyce
en Dos Passas gelijkelijk afwijst, bet•ekent dat dan een veroordeling van het ~experiment in de letterkunde? Wanne·er Bucharin
ons verz,ekerl dat de methode van Mujakofsky voor onze, meer
qekomplioe,erde tijd, afgedaan heeft, wil dat dan zeggen dat daarmede de agitatorisch politieke poësie is veroordeeld? Wat moeten wij denken van een socialistisch-realisme dat voor de socialistische romanti.ek de deur.en wijd open zet? Betekent dit kongres een terugkeren op de weg die in Charkof werd ingeslagen?
Was de storm van pr·otesten get"echtv.aardigd welke vooral van
Duitse zijde tegen de rede van Radek en van Russische zijde
tegen die van Bucharin, opstak?
Men kan een kongt"es, met zo diepgaande referai,en als die van
Gorki, Radek en Bucharin niet beoordelen zonder een nauwkeurige studie van hun gehele rede. Men kan de 'konklusies
van dit kongl'es slechts dan begrijpen, wanneer men inziet dat
dit een kongl"es was van Sowjetschrijvers, wier l"evolutionnaire literatuur op die van hun buitenlands·e gasten een voorsprong van
17 jaar heeft. Houdt men deze beide dingen in het oog, dan
ontwikkelt zich een volkomen ander beeld dan dat wat men oppervlakkig uit de boven geciteerde slagzinnen a.f zou 'kunnen
leiden.
I
Het is niet toevallig dat' Gorki zijn refel"aat begon met een be-
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spreking der mythologie en sagenvorming bij de primitieve volkel'en, d.w.z. bij die volkeren 'welke nog f,e,efd:en in de klassenloze maatschappij van het oerkommunisme. 'Hij konstateert dat
dez·e mythologie in wez·en materialistisch is, haar wonder-verhalen komen voort uit de wens van de arbeidende mens zijn
arbeid verlicht te zien, haar helden en goden zijn de sterken en
groten di,e positief tot verbetering van zijn lot hebben bijgedragen. Pas in een maatschapp'ij waar enkel·en op kosten der arbeid van anderen gemakk·elijk leven, ontwikkelde zich tegelijkertijd de spekulati.eve filosofie, los van het arbeidsproces en die
religie welke tot taak had de arbeider met z'ijn slavenlot te verzoenen. Gorki meent dat de kultuurscheppende kracht van feodale en burgedijke wel'eld sterk overschat is. Ongetwijfeld is de,
aan het virtuose gl'enzende, techni.ek van haar kunstenaars bewonderenswaardig en deze techniek zal een verrijking zijn welke de latere, socialistische kultuur he·eft over te nemen. Maar de
feodale en burgerl1jke kultuur heeft geen figuren voort k~nnen
brengen als de oude positieve helden welke geboren zijn uit de
volksv.erbeelding, geen Herkules, P,.,ometheus, Faust of Siegfried.
Zij mist het diepe optimisme dat de folklore in staat stelde om,
ook nog in later tijd den ondanks alles, iedereen overwinnende
Jan Klaasen te scheppen. Neemt men de burgerlijke kultuur niet
slechts in haar toppraestaties, maar als geheel, dan brengt zij in al
haar perioden telkens weer de zelfde haar typerende, negatieve held voor, n.l. de handige schurk, die in onz·e tijd, hetzij
als genUeman-inbreker, in veel groter mate de liefde en het interesse heeft van het overgrote deel der burgerij dan de fi9uren
der meer bewonderde dan gelezen, beroemde schrijv·ers.
De geschiedenis beweegt zich langs dialektische weg door negatie van negatie tot synthese. De socialistische kultuur houdt
zowel de, door arbeidsdeling veroverde, techniek van het kapitalisme in, als het materialistische optimisme van de primitieve
mens. In haat wordt het gehef,e arbeidsproces weer tot kunst,
haar mensen zijn weder vol!.edige mensen. In haar literatuur zal
de positieve held weder op de voorgrond treden en opgave van
het socialistisch realisme is reeds thans deze held, niet uit dei
spel,ende fantasie, maar op de grondslag der l'e·eds lev·ende helden van de arbeid te doen voorvoelen en wel zodanig dat de
beeltenis van deze held, als ideaal, een der krachten wordt,
waardoor de maatschappij zich beweegt in de richting van het
socialisme.
De lijn welke Gorki hier tre'kt is dus niet e·en reoept voor morgen, zij wijst slechts naar een perspekti·ef dat, op grond der
reeds trans bereikte 11esultaten, getoond mag en moet worden.
Dezelfde dialektische ontwikkeling vinden wij ook, binnen een
kleinertijdsverloop, in het referaat van Bucharin. De dichters van
kort na de revolutie bezongen haar volkomen abstrakt, bijna
keer in, in zijn gedichten spre.ekt de stem van de straa,t, hij was
als een kosmische gebeurtenis. Majakdsky luidde de om-
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de alarmblazer die tot de daad opriep, zijn poëtisch agitatorisch
joumalisme richt zich op de gebeurtenis9en van iedere dag.
"De eerste periode was die der nieuwe leuzen, de oerkrachtige
frischheid van de strijd, de tijd waarin de massa's van alle landen opgeroepen werden tot het nieuwe leven, het begin van
een nieuwe epoche der mensheid. In de poësie beantwoorde
daaraan e·en zekere rhetorika, een wijd uit elkander denken, een
kosmische instelling. Maa.r dat alles was nog g<een vlees en bloed
geworden. De poësie was nog voor een belangrijk deel heroïsch-abstrakt, voor zover men in het algemeen bij de poësie van
abstraktie kan spreken.
De twede periode was die van de koortsachtige zakelijke arbeid. Van de opbouw. De tijd stelde konkrete opgaven, eiste
de grootste opmerkzaamheid voor kleinigheden, het lage peil
der algemene kultuur voerde 'k>t een ver doorgedreven specialisatie. Op het gebied der poësie bracht dat met zich een volkomen omkeer in de richting' ener uitbeelding van het leven in
zijn détails.
- Op het oogenblik, zegt Bucharin dan, is het kommunisme niet
meer een deklarati·e of een verre droom van edele hersens en harten. Wij leven als een reële kracht. Wij zijn, in potentie, .reeds
álles, wij zijn de erfgenamen van duizend eeuwen van alle kulturen, wij voeren de strijd verder die henderde geslachten gevoerd hebben tot iedere uitbuiting van de mens door de mens
verdwenen zijn zal. Wij zijn de voorhoede van het arbeidsleger
dat de wereld zal veran:de"en. Op de hoogste toppen van menselijke wils- en daadkracht bouwen en strijden, lijden en overwinnen wij. Ontzaglijk zijn onze opgaven en ongei>Ooflijk zwaar
is onze verantwoording.
Van dit standpunt uit richt zich Bucharin's kritiek tegen een
letterkunde die, in zijn détail uitbeelding, zijn gebrek aan historisch inzicht, en zijn technische onvolkomenheid te kort schiet
om in de periode dez.er eindstrijd voor het socialisme leiding
aan de massa te geven. Voor deze periode eist hij e>en synthetische poësie die de ondergang der oude wereld en de opbouw
der nieuwe tegelijkertijd, a'ls van een hoge bel'gtop, aan de
massa zal tonen.
Maar geen ogenblik 9e'looft Bucharin dat dit doel onmiddellijk
bereikbaar is. "Wij kunnen op weg hi·erheen slechts systema·tisch
voortdurend het peil van onze socialistische literatuur verhogen."
Majakofsky wordt niet verworpen, integendeel, "hij lee:ft in
iedere jonge socialistische dichter". De agitatorische dichtkunst
zal ook in de toekomst nog hqar plaats hebben en de strijd om
de overwinning in détailvrag,en blijven voeren. De nieuwe dichtkunst echter, die als perspektief in de toekomst getoond wordt,
zal de oude vormen inhouden en te buiten gaan, zij zal in zoverre synthetisch zijn dat zij alle hartstochten, alle verlangens,
alle gebeurtenissen uitdrukt in álle vormen waarbij slechts het
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begin~el van het socialistisch realisme de alles verbindende eenheid zal vormen.

Ontleden wij ihans de reaktie van het kong11es op dez·e drie
hoofdr·eferaten dan valt allereerst te konstateren dat het referaat van Gorki vrijwel algemeen toegejuicht en aanvaard werd.
Bij de referaten van Radek en Bucharin werd de diskussie ongetwijfeld ten dele door persoonlijke gekrenktheid van auteurs
die niet genoemd of aangevallen waren verlroebeld. De belangrijkste verschilpunten waren hier de betekenis van het individualisme, van de psychologie en van het experiment in de
letterkunde. Niemand der buiten- of binnenlandse schrijvers
heeft •een, ook maar in detailpunten verschillende, opvatting naar
voren 9ebracht t.o.z.v. hun hoofdlijn: het socialistisch realisme.
Men is het er dus over eens, dat het de taak der Sowj.eHetterkunde is, de nieuwe positieve held uit te beelden.
In dit opzicht was niets zo ontroerend als, op dit kongres, ik
mag wel zeggen de belijdenis van den vroegeren burgerlijken
schrijver Joeri Oljescha.
-"In ieder mens le'v'en het goede en het slechte naastelkander.
Sterker dan in iemand anders is deze tweespalt in de kunstenaar aanwezig, zij is de bron van zijn kunst omdat zij hem in
staat stelt andere figuren te scheppen uit de kennis van zijn
eigen ik. Maar op ZIJn beurt wordt hij door de figuren die hij
schept beïnvloed. Er is e·en periode gewe.est waarin Goethe het
niet waagde Shakespeare's Macbeth te herlezen!
Zes jaar geleden schreef ik mijn roman "De Nijd". De hoofdpersoon van die roman wa.s Nikolaï "Kawaljerof en de kritiek
zeide áat zijn levensbeschrijving mijn autobiografie was. De
kritiek zag in dezen Nikolai Kawaljerof niets dan een cribeduidend nutteloos individu. Hij kan immers ni·ets anders, dez·e Nikolaï Kawaljerof, dan zijn individuele, altijd nieuwe indrukken
van de wereld aan anderen mededelen. Hadden di.e indrukken
geen betek·enis, was alles W!at ik mij als jeugd en kracht voorstelde werkelijk zo nutteloos en onbeduidend, dan was er voor
mij geen plaats in deze ma·atschappij. Ik begon mij in te leven
in de rol van de bedelaar die buiten de gemeenschap is gestoten. Ik wilde de roman van die bedelaar schrijven, die het
gehele land doodrekt en overal buiten staat, buiten de tabriek·en, buiten 'de landbouwbedrij'v'en, buiten de mensen. Dan
komt de bedelaa.r op een dag bij een half vervallen muur. Er
is een poorl in die muur, en wanneer ik door die poort ga, zie ik
voor me de groene weiden. En wanneer ik dan naar me zelt
kijk, zie ik plotseling dat ik niet meer de oude bedelaar ben,
maar dat ik weer jong ben, nauwelijks 16 jaar, en dat al mijn
lijden voorbij is. De droom was een zelfverdedigin_g, een selbstbehauptung.
Ik wilde aantonen dai ik er geen schuld aan heb in de oude
wereld geboren te zijn, dat ook in de uitgestotene krachten
leven die schoon en nuttig zijn, dat mijn gave om jong te blij-

106

JEF LAST

HET KONGRES DER SOWJET-SCHRIJVERS

ven en de wereld altijd nieuw te zien geen nutteloze banalileit
was.
·Maur ik heb die roman niet geschreven.
lerw1jl ik over mijn eigen lot nada.cht en bJ"oeide, groeide om
mij heen de opbouw. Ik dacht dat ik die opbouw niet kon beschrijven. ledereen kan slechts beschrijven wat in hem zelf leeft.
De revolutionair en de arbeider voelde ik niet in mij leven.
Daarom trok ik mij terug in de rol van de bedelaar die zich zou
verjongen. Maar intussen verjongde zich om mij heen ons land.
Intussen groeide een jeugd op die de oude wereld zelfs niet
gekend heeft. Toen kwam het ogenblik dat ik in werkelijkheid
voor de poort stond waarvan ik gedroomd had en plotseling
begreep ik dat het niet ging om mijn jeugd, ma.ar om de jeugd
in het algemeen en dat ik deze jegud zou kunnen beschrijven
omdat naast de nutteloze mens Nikolaï Kawaljerof, ook zij
in mij leefde. Nu weet ik dat het de historische taak van de
kunstenaar is, boeken te schrijven waardoor in onze jeugd de
behoefte tot navolging 9ewekt wordt, de noodzakelijkheid om
steeds beter te worden.
Ik wil het type van onze nieuwe jeugd scheppen puttende uit
het beste wat in mij z·elf aan herinneringen uit mijn eigen
jeugd is overgebleven."
Met Joeri Oljescha verdwijnt uit de Russische literatuur de
laatste "nutteloze mens", de figuur die, in zijn tegenstelling tot
de maatschappij volgens Gorki typerend was voor de periode
van het burgerlijk realisme. Malra,ux heeft er, in zijn rede in de
Mu{ualité, terecht opgewezen ·hoe dit feit, de gelijkheid van
wil en doe1 tussen kunst-enaar en gemeensèhap, alle·en in de
Sowjetunie bestaat en het begin van ·een geheel nieuwe periode
in de kunsi betekent.
Doch slechts een begin!
De kritiek, op dit kongres uitgebracht op vrijwel alles wat de
Sowjet-literatuur tot nog toe aan helden schiep, was vernietigend.
D1t moae vreemd klinken wanneer men aan de andel"e kant
ziet hoe~ tl"ots, en terecht tl"ots men: is op schrijvers als: Awdejenko, Babel, Fedin, Gladkow, llf, Pjetrof,. Ka.rawajewa, Kirillenko, Kir..
potkin, Leonof, Nowikof Priboi, Mi'kitenko, Pilnjak, M. Schaginian,
Seyfontina, Serafimowitsj, Pan~erof, Pantelejof, Pastjernak~ Tarassof Rodianof, Tl"etjakof, Schalochot en zoveel anderen.
Maar de kritiek rnaaki geen onderscheid, zoals bij ons, tussen
de z.g. "goede literai·uur" en de "schund", zij ziet de sowjetliteratuur als een geheel en is verontwaardigd dat, van de in de
laatste 4 jaar gedrukte boeken, 75°/o niet voor herdruk in aanmerking komen. (Hoe groot zou het percenta9e zijn, indi,en
wij bij ons eens de liefdes en detektive romannetjes mee gingen tellen).
Dan ontdekt zij bij de schrijvers schematisme, e-entonigheid,
grofheid van taal, gebrek aan fantasie, aan kennis en hartstocht.
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Het debat beweegt zich hartstochtelijk om de vraag: - Hoe
kunnen wij onze fouten verbeteren?" Panferof waarschuwt
voor een verkeerd begrijpen van Gorki. - "Na de Franse revolutie heetl ook de Franse tapl een revolutie doorgemaakt en
zich verrijkt met talloze uitdrukkingen uit de volksmond. Dit
proces vindt in nog sterker mare in Rusland plaats en mag niet
gestuit worden. Zij die de taal der klassie~en tot voorbeeld nemen vergeten dat de oude meesters klassiek werden doordat
zij hun eigen taal schiepen. Voltaire kantte zich eens tegen Shak·espeare omdat hij diens taal te grof vond voor de oren van
beschaafde mensen. Ook Poesjkien leerde van zijn 'kindermeid.
Maar hij leerde niet alleén van haar. De grens ligt daar waar
klakkeloos alles wat uit de volksmond komt aanvaard wordt ót
daar, waar uit jacht naar excentriciteit uitdrukkingen gebruikt
worden die de meeste l·ezers onbekend en dus onbegrijpel.ijk
zijn moeten". Lidjin, Jassiensky en tal van anderen waarsèhuwen
tegen een slaafse navolging van de klassieken. Bij hun leren;
kan niet betek·enen het kopi·el"en van hun vormgeving, maar kan
uiisluit·end betekenen smaak en kennis te ontwikkelen doordat
wij in de leer gaan bij de grootste kunstenaars der mensheid.
De waarde van het schrijverscoHektief, door Ehrenburg aangevallen, wordt hartsrochtelijk door Gorki, Tretjakof, Leonof, Seyfontina en anderen verdedigd. Jassiensky bepleit het goede recht
der intrige, de fantastische roman vindt haar verdedigers, Gladkof behandelt de vraag of men portreHen of typen moet schitderen.
Niet het minst waa,rdevolle deel van het kongres vormen de referaten der buitenlanders. Ongetwijfeld heeft niemand zo diep
gegraven als Malraux, die in zijn me·esterlijke rede, zonde·r
enige pedanterie of leermeesterachl:igheid, toch tegel.ijkertijd de
zwakste plekken in de sowjet-letterkunde aanwees:
"Toen ik in een der fabri.eken van Moskou aan een arbeider
vroeg:- Waarom lees je? antwoordde hij mij: -Om te leren leven.
De kultuur is altijd leren. Maar, kameraden, waar hebben zij
geleerd, hij wie wij l·eren moeten? Wij l·ezen Tolstoï,
maar Tolstoï had zichzelf niet als voorbeeld. Wat hij
ons gebracht heeft moest hij z.elf ontdekken. Als de schrijvers,
zoals Stafin zegt, de ingenieurs van de ziel zijn, moeten zij niet
vergeten dat uitvinden en ontdekken de hoogste taak van
de ingenieur is.
De kunst is geen onderwerping, maar een verovering.
Een verov·ering waarvan?
Van de gevoelens en de middelen •om deze uit te drukken.
Waarop?
Bijna altijd op het onbewuste en soms op de logika.
Het Marxisme is het bewustzijn van het sociale, de kultuur
is het bewustzijn van het psychologische.
Wanneer de bourgeoisie zegt: het individu, antwoordt het
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kommunisme: de mens.
En de kulturele leuze die het kommunisme tegenover die
van de grootsi:e individualistische perioden zal stelfen is de
z.elfde di.e in ieder werk van Marx te vinden is: meer be-:bewustzijn.""
Wieland Herzfefder aanvaardt de veroordeling van Joyce wat
diens ideologie aangaat, maar meent dat Joyce door zijn methode de mikroskoop in de literatuur toepast. Evenals vele
Russische schrijvers breekt hij een fans voor het laboratoriumwerk en het experiment in de feHerkunde, die niet altijd voor
de gehele massa begrijpelijk te zijn hoeft "Er bestaan koek·en voor leerlingen, maar er moeten ook koeken bestaan voor'
hun leermeesters."
Plivier wijst onjuistheden in Radek's heboog aan wat de rol
der linksburgerlijke schrijvers tijdens de wereldoorlog betreft, Brede! is van mening dat Radek de betekenis der revolutionaire litera1uur in Europa: onderschat heeft, Jean-Richard
Bloch verdedigt de vrijheid van het individu in de kunst, ik
zelf wijs op het gevaar van al te hoge qualitatieve eisen voor
een pas beginnende pmfetarische kunst.. Niemand die aanwezig op het kongres was kan de prachtige rede vergeten,
waarmee Djemjan Bjedny het goede recht der agitatorische,
strijdbal'e poësie van de revolutie heeft verdedigd: - "Er was
e•en tijd dat de stem van nachtegalen als PartUeruck boven het
ratef,en der mitrailleurs nog niet te verstaan was. In die tijd
voerden onze gedichten de massa tot de aanval. Op dit ogenblik, en het is goed dat dit zo is, kunnen wij de nachtegaJen
weer hol"en en ons in hun gezang verheugen. Maar de strijd
is nog niet ten einde en zolang er strijd is houdt het strijdlied zijn waarde. leder zingt z.oa.ls hij gebekt is, ik echter
heb niet de bek van de nachtegaa., maar die tanden van de
tijger."
·
Volkomen vrij was dez·e diskussie, als zij in geen ander land
der wereld is. Volkomen vrij gaat de revolutionail"e kunst haar
weg naar de toekomst, gesterkt door het me·erdere in zicht en
wederkerig begrijpen dat e·en g~evofg van dit kongres is.
Brede!, Becher, Regler, Scharrer, Pfivier, Teller, Ehnenstein, Ar;agon, Nizan, Pozner, Nexö, Japanse, Chinese, Turkse, lndischet
schrijvers nemen deel aan de diskussi.es. De diskussies ·treden
buiten de zaal en vullen a.lle kranten van de Sowjet-Unie, ze
worden voortgezet in de fabrieken, in d:e arbeidersklubs, in het
park voor kultuur en rust, in de schol.en, op de vloot en in het
leger.
De oproepen van dit kongres richt,en zich tot hen die zich in
de gevangenissen van het fascisme bevinden, zij richten zich
tot allen die, waar ook in de wereld, de strijd tegen het fascisme en zijn kultuur vernietiging willen. André Gide, Barbusse,
Romain ~olland, Upton Sindair begroeten het kongres.
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Nog eens, wel~e richting heeft het gewezen?
De richting naar de vrijheid.
Ge,en recepten ot voorschriften voor een socialistische kunst,
geen beperking voor de rijkdom van haar mo9elijkheden.
Geen ander verbod dan dal: om sleéht te schrijv·en.
Vrijheid van de kunst door bevrijding van technisch onvermogen, kliekgeest, sheberei, of links sektarisme.
Vrijheid van de kunst door bevrijding der kunstenaars van
maatschappelijke nood.
Vrijheid van de kunst door bevrijding der wereld van oorlog en
faséisme.
Vrijheid van de kunst in een door het socialisme bevrijde we!'1eld.
Dit •en dit alleen is de richting die het kongres van Moskou aan
duizenden kunstenaars in en buiten de Sowjet-Unie he.eft gewezen.

"RONDOM DE MUITERIJ OP DE
"ZEVEN PROVINCIËN"
door J. C. Moll<ema. Ui tg.: Tjeenk-Wi·llink. Haarlem.

G. van MUNSTER

Een boek, 211 blz. dik, van dezelfde zuurdesem doortrokken
als het officiël'e "Witboek" over het gebeuren op< de "Zeven",.
Toch is het ook nu nog een bespreking waard, mede omdat
het grootste deel handelt over de toestanden bij de Ned. Marine in het verleden en in het heden. Ongewild typeer!: de schrijver daarbij zijn mili,eu (h1ij is, al ot niet gewezen - , marineofficier), ook zijn klasse - de bourgeoisi·e met haar aanhang - , en uit de aard der zaak ook zich z,elf. En, zoals
hier blij~en zal, alles bij elkaar is het "dun".
De schrijv,er zwelgt in de "vaderlandse geschiedenis", zoals die
op het adelborsten-instituut wordt opgelepeld, en is er heilig
van ov,erl:uigd, dat di·e van een hoger orde is dan de "populaire geschi·edenis" (di·e van de lagef'e school, mulo's, H.B.S. enz.
z,e~er ?) waartegen hij (op blz. 95) fulmineer!:. Zijn verklaring
voor het v~eldwinnen van de communistische ideeën is:
"Als algemene regel kan men stellen, dat half- en gering ontwik~elden vatbaar zijn voor deze ideeën".
Maar waar de schrijver rimram ach-!!erwege !aat, komt de aap uit
de mouw.
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In de "gouden ·eeuw", het bloeitijdperk van de Oost-Indische
Cie", de "glori·erijke" tijd van Michi·el Adrz. De Ruyt:er, ging
het als volgt toe:
"De Hollandse ze•eman ga·f de voorkeur aan de koopvaardij.
's Lands vloot moest het •dikwijls stell.en met de afval van de
zielv·erkopers, zoals de werfagenten der "O.I.C." heetten"',
(blz. 7).
En in het begin van de vorige eeuw:
"Na het herkrijgen onzer onafhankelijkheid ble·ek het zóó
moeilijk onze herbor•en Ze·emacht van bemanning te voorzien, dat de werkhuizen en gevan9enissen hun con~ingent lev•erden". (blz. 7).
En wat schrijvers gemoed met spijt vervult:
"In 1921 capitule,erde het Marinebeheer voor de afkeer der
natie van de kinderwerving". (blz. 9).
En dan het kort di•enstverband! - Zijn gemoed schiet vol. Hoor
hem!
"Ach Mottige •en Rcoje, wat wa!"en jullie va:n ander hout gesneden! Je mage!"e salaris je ging tot de laatste cent naar moeder de vrouw, maar wat·je in weken lang zwoegen op je naaimachine en met het bewassen van ons jonkers verdiende, daar
had je één avond Jannenjolijt voor!" (blz. 10)
De schrijver is het niet eens met het kamerlid, dat van de "minderen" zei:
"He·t zijn de jongens - ik wil niet de lelijke term "heffe des
volks" gebruiken - die gerecruteerd wo!"den uit de laagste
klassen der samenleving". (blz. 25)
De heer Mollema schrijft:
"Het was niet een zeeofficier, maar een socialistisch Kamerlid" (Waarom de na a m verzwegen, heer MoHema !)
En de stand der marine-officieren is en was van héél "nette..:
komaf", want:
"Ik me•en te mogen zeggen, dat de doorsnee-zeeofficier kon
bo9en op •een grootvader of ov·ergrootvader die reeds e·en
ho9e hoed droeg". (blz. 26)
Heus, 't stáát ,er zoo!
De gro-l!e verandering voltrok zich, doo!"dat het moderne oorlogsschip ging 9elijk•en op "een fabriek.
"Het werd deze i·echnisch, sinds de détail-specialisten de
•eigenlijke zeeman in de schaduw stelden, en de sf.eer van
het zeemansleven van de vloot banden". (blz. 11)
P11ecies! En daarom is ook het volgende kwah:
"Sinds kort is e,en grot•e verandering ten goede gekomen,
de aanneming van schepelingen is geconcentreerd in Den
Haag. Men past daar selectie toe". (blz. 12)
En bovendi•en, aldus de schrijver, in Indonesië zijn half-blanke
werklozen bij de vl·eet!
"Men denke eens aan de Indo van bescheiden huize. ~ij
is op de Vloot sl•echt verte9enwoordigd, en is er onm1s-
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baar als in·!ermediair tussen de beide mentaliteiten". (blz. 16)
(dus tussen blank en bruin instaand, als werktuig van "het
g·ezag !")
Let wel: "van bescheiden huize"!
Want anders is het ook
voor hem aan boord van de Ned. Marine niet te harden l Ook
onder de Indonesiërs zijn er, die "te beschaafd zijn voor het
Marine-milieu". (blz. 18)
Met de taalkwestie is het knudde bij de Ned. Marine. De offici·el'1en brabbelen wat Maleis dat geen Indonesiër verslaat en
de blanke matl'oz,en spreken op z'n Ha1arlemmerdijks. Overi.gens bleek dat laatste geen bezwaar voor het kontakt tussen
blank en bruin in de woelige dagen!
Van Indonesiërs ,als volwaardig matl'oos moet de schrijver
niets hebben, hoe bevattelijk z.e ook zijn. Of wel: vooral daarom
"De dikwijls geuite bewering, dat de Inlandse vechtmatroos
technisch het hoge peil van zijn Europese kameraad niet kan
bereiken, is m.i. geen juist moti.ef". (blz. 16)
Echter: .
" - de vestiging der Sowjet-Republiek, de leuze van he·t
zelfbeschikkingsrecht der volkeren zijn aan de Inlander niet
voorbij gegaan zonder indruk op zijn verbeelding gemaakt
te hebben. Men kon in 1905 t'e goeder trouw de Inlander geschikt ach~en om zij aan zij met de Hollandse schepeling te
l·eren streven naar het grootse doel der Marine. Men heeft
hem sinds hij van een eigen Indonesië leerde dromen (•en
niet alleen maar "dromen"! - v. M.) menen te moeten handhaven omdat de kostbare Europese schepeling de ontplooiïng
der Marine belemmerde.
- Het zorgvuldig telen van frondeurs van een Oosters ras
zal rijke vruchilen afwerpen voor de groep, die oorlogsmatroz·en kan benutten als het eens gaan zal ·Om andere dingen
dan salariskorting". (blz. 19)
En feitelijk was het al zo ver, want:
"Op order van de Kommandant der Zeemacht mobiliseerde
de Marinekommandant te Soerabaja zijn strijdkrachten. Hij
zond twee onderzeeboten voorzien van oorlogstarpedo's en
Dorniervliegtuigen naar Priok.
Hij konsigneerde voorts de bemanningen, want onder de
Inlanders trad enige readie op; sommige dienstwei.gerden,
zodat hij voor alle eventualiteiten nog eens 500 man der
Landmacht vroeg". (blz. 186/187)
En:
"Het eskader had, volle kracht stomende, de 7e Febr. Soerabaja bereikt, het zette zijn Inlandse bemannin.g, welke op
reis, althans op de "Java", reeds in de v•oorpiek was gezet
onder toezicht van gewapende officieren, aan de wal." (blz.
187/188)
En zo komt het, dat een vliegtuig-bommen-held het zaakje
moest opknappen.
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Ergens in een voetnood (blz. 29) constateert de schrijver, dat
het met de burgerlijke moraal zó gesteld is, dat er "tientallen
moral•en" bestaan. Maar voor de kèiste der "jonkers" maakt
hij een uitzondering. Maar elders doet hij daarvan een boekje
open. Te weten daar, waar de lez·er het boek van de heer Moliema ten ·einde gelezen dicht slaat. Daar staat ,e,en "Erratum". Dat
de bom-van-Colijn geen toevalstreHer was, bleek eerst, toen
het boek persklaar was. Met z'n allen, van de hoogste tot de
laagste autoriteit die er van afwist, maar ook de "jonk·ers" en
de "held" inkluis, hadden, overeenkomstig éán van die "tien
moralen" een jaar lang de kluit beduveld. En dan wat de schrijver meedeelt over de promotiemakerij bij de Ned. Marine!
(blz. 29!30). Daar heeft hij het over "lieden die zielsverwant
zijn met dezulken, die zich eertijds op het "Groene Zoodje"
li,eten gelden. (De Oranjeklanten dus! - Foei, heer Mallemal
- Maar d ie épisode ligt in uw "v.àderlandse gesèhiedenis"
zeker mede erg scheef!)
Voor li·eden als schrijver is de reformistische politiek van hef
zich •eerst te buiten gaan aan schijn-revolutionaire fraseologie
en het zich dan er we·er uitpraten, waarvan reformistische l·eiders tot voor kort hun werk maakten, natuurlijk ,een dankbaar
onderwerp. Een staaltje van de rol die de reformistische l·eiding
in het voorspel van het "7 Provinciën"-geval speelde, is het volgende. De vertegenwoordiging van de Bondsleiding confere·erde met de Marinekommandant en slaakte de verzuchting:
"Wat moeten we onze mensen zeggen! Wat kunnen we doen
om de v•erzet willende opposilie in onze bonden tot rede te
bl'engen !" En het antwoord van de Marinecommandant was:
"Dat is jullie zaak!" (blz. 69)
De stelregel van de bourgeoisie is: "V.erdeel en heers!" Schrijver spreekt dit onomwonden uit.
"Men zag het a.an, hoe de matroz·en en mariniers in één
bond werden gebracht, de oude controverse (tegenstelling)
tussen deze beide corpsen zodoende overbruggend" (blz. 44)
" - dat de over de Vloot warende rode geest blanken verl·eidde om zich i!egen rasgenoten met Inlanders te verbinden"
(blz. 112)
En door klassenhaat en rassenwaan buiten zich z·elf barst de
scribent uit:
"Ik heb gedurende mijn vele tropenjaren enkele Europeanen
erger zi.en deg-enereren dan apachen, maar nimmer vernomen van blanken, die bij troebelen vergaten blank te zijn"
(120)
Zo doet bij de bourgeoissie de haat tegen- en de vre·es voor
het strijdend eenh·eidsfront van blank en bruin de geestverwantschap met het apachendom de dr·empel van het oenderbewustzijn overschrijden.
De bom-van-Colijn heeft aan 23 schepelingen het leven gekost. "Zonder militaire eer zijn de Inlandse gevallenen op het
eilandje Kerkhof, bij Onrust, en de Europes•e op Purmerend
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(ook ,een van die kleine eilandjes) begraven" (blz. 199/200).
Maar de gedenkzuil die ze· voor zich hebben opgericht in de
harten van het wereldprol·etariaat zal eens in graniet verrijzen!
Me,e van ons hangt het a,f, of dit "eens" in zeer korte termijn
zal zijn. De weg naar het doel? Lees wat de schrijver Z•.egt van
de vastbeslo~en l·eiders van de orpstandige bemanning van
de "Zev·en", o.a. van Rum .a mb i :
"Dez,e man, hij mocht zich al geen kommunist noemen, toonde Stalin's werkwijze toch te kennen en de waarderen" (blz.
182)
Paradji, Gosal •en tal van anderen waren uit hetzelfde Stalinistische staal g·egoten. De ·genoemden stonden op de kommandobrug bij<een. Ze behor.en tot de 23 die door de bom-van-Colijn
uite·engereten werden.
"Paradji, Gosal waren niet meer. Runambi la_g zielfogend,
het recht•erbe.en afgescheurd, dwars onder zijn lichaam ...
Hij hief -dreigend met zwakk·e hand het pistool op - zijn
kracht schooi te kort. . . hij sti·erf op hei momeni z·elf ... "
(blz. 198)
En:
.
"Er is weifeling op de brug geweest. . . Runambi wilde tot
het bittere einde gaan. Een dappere kerel is deze Ambone1e•s
ontegenzeggelijk 9eweest". (blz. 196)
Waar de daad zich instelt, gaan voor onze tegenstanders de
!,essen der historie natuurlijk niet gehéél onbegrepen voorbij.
Dit o.a.:
"In de Ni1euwste Geschiedenis gav•en enkele Marines wel de
stoot tot revoluti,es. De conclusie ligt voor de hand, dat zulks
1e1erst mogelijk is, sinds revolutie maken 'een wetenschap
geworden is, •en men leerde gebruik te maken van de fronde
(verz•etsgeest) welke steeds aan boord latent (in het onderbebewustzijn) leeft". (blz. 23/24)
Natuurlijk ontgaat het de schrijver, dat die onontbeerlijke wetenschap haa.r waarde ontleent aan de plaats die ze inne·emt
binnen het raam van de historische roeping van het proletariaat;
de massa; "het dood 9ewicht der kuddedieren", smaalt de
schrijv.er op blz. 44.
De gekerkerden van de "Zeven" omvatten 164 man, t.w. 134
Indonesiërs •en 30 hollandse schepelingen. Zij zijn veroordeeld
tot in totaal ruim 715 jal"en gevangenisstraf.
Er is 1een massa-adie gaande met als doel: Algehele Amnestie
voor de gekerkerden van de "Zeven". Reformistische leiders sabote!"en deze actie. Maar bij alle geschil van mening en inzicht en tl"ots al het nog bestaande misv.erstand in de rijen van
het Hollandse pr'O!,etariaat kan en moet .en zal het voorbeeld
van de ,eenheid van de blanke 'en bruine schepelingen van
de "Z·even" tot navolging inspireren, ook en juist in deze actiel
Le~er, doe je plicht! En dat houdt in: taa.i 'en onverz,ettelijk ook
anderen daartoe opwekken. Niet rusten voor het doel bereikt is!
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N. LENIN "OVER DE COMMUNE VAN PARIJS"
J. V.
Deel XII van de "Marxistische Bibliotheek", verschenen bij de "Uitgeverij Pegasus", Amsterdam, 1934; 61 blz., 30 cents.

De "Uitgeverij p,egasus" heetl, door in de eerste dagen van dit
jaar het 12de deeltje van haar zo uiterst belangrijke "Marxistische Bibliotheek" de wereld in te sturen, haar werk-pl'ogram
voor ·1934 voltooid. Het boekje bevat een serie van opstellen,
uittreksels uit opstellen en uit langere b!"ochures, verslagen van
voordrachten enz., welke Lenin aan de Parijse Kommune van
1871, dez·e "eerste staat van een nieuw type", heeft gewijd.
Het is derhalve ,een zeer belangrijke verzame,ling, die ieder arbeider, die het wezen van de kapitalistische en van de proletarische staat wil begrijpen, met zorg en gezet moet bestuderen.
De Parijse Kommune spe,elt immers een rol van uitnemende
betekenis in de historische ,ontwikkeling van het begri:p der
"proletarische diktatuur", omdat z.e aan een man als Man de
werkelijkheids-feiten gaf, waaruit hij zijn theorie van de diktatuur
van het proletariaat, dit sluitstuk van de theorie van de proletarische klassenstrijd kon afleiden ,en steeds meer kon konkretiseren, - feiten, die hem nog ontbraken, toen hij samen met
Engels het "Communistisch Manifest" schre·ef (d.w.z. kort voor
het uitbreken van de Franse r·evolui ie van 1848 en andere geschiedkundige werken, waarin hij hun dialektisch-materialistische beschouwing van de geschiedkundige ontwikkeling aan de konkl"ete feiten toetste, doch die ook nog voor 1871 het licht hebben gezien.
Lenin heeft meer dan eens gezegd, dat het vraagstuk van de
proletarische diktatuur de kern is van de theorie van de proletarische klassenstrijd. Hoe kan het dan anders, dan dat deze
strateeg van de klassenstrijd met bijzondere aandacht alles,
wat Marx ,en Engels over de ontwikkeling van deze diktatuur
in haar 'eerste verschijnings-vorm hebben gezegd, met de
grootst mogelijke aandacht heeft bestudeerd, - dat hij niet de
Parijse Kommune op sociaal-demokratische wijze alleen als
heldhaftige, maar mislukte poging van het Parijse proletariaa,t
ter verovering en vestiging van zijn macht heeft verheerlijkt,
maar ,aan de hand van Marx en Engels, al de omstandigheden
van dit "his1orische initiatief van de massa's met de grootste
nauwgezetheid bestudeerde ,en uit die studie de lessen trok voor
volgende pogingen van dit "historisch inittiatié", met name in
de Russische l"evoluties van 1905 ·en 1917.
In zijn rusteloze pogingen tot redding van het revolutionaire
Marxisme uit de poel van vervlakking ,en vulgarisering, waaraan
zich de cHiciele sociaal-demohatie zich met bijzondere hardnekkigheid en demagogie overgaf, greep Lenin telkens weer
terug naar de ontwikkeling van de Parijsche ~ommune, als
schepping van het "historisch initiatief" der massa, telkens al's
hij zijn lezers of toehoorders een scherp omlijnd denkbeeld
wilde geven van het wez,en der prol,etarische diktatuur.
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N. LENIN ,.OVER DE COMMUNE VAN PARIJS"

De hier aangekondigde verzameling is van een-en-ander het
konk11ete bewijs. In de strijd voor het eenheidsfront, voor de
eenheid van aktie in de proletarische klass'enstrijd tegen het
kapitaal en zijn diktatuur en terreur, kan dit boekje aan onz,e
kameraden uitstekende diensten bewijzen. De ontwikkeling van
de Parijs~ Kommune in de strijd tegen de legers der burgerlijke Franse regering is een histories voorbe·eld, hoe het deerlijk verdeelde, in tal van sektes gescheiden Parijse proletariaat
deze verdeeldheid in de heldhaftige strijd voor zijn eigen diktatuur wist te overwinnen.

Deze rubriek wil een overzicht verschaffen van de artikelen, die op
verschillend gebied in de internationale Marxistische tijdschriften-literatuur verschijnen. In een volgende
rubri·ek zullen nog andere tijdschriften worden behandeld.
De hieronder genoemde tijdschriften
zijn verkrijgbaar door bemiddeling
van de uitgeverij en boekhandel ,.PEGASUS", Nieuwe Prinsengracht 29 hs,
Amsterdam-C.

RUNDSCHAU
über Politiek, Wir!schaft und Arbei!erbewegung.
De Januari-nummers 1-2-3-4 van
de 4de Jaargano 1935.
No. 1. Deze aflevering i•s al•lere.erst
belangrijk door de publicatie van de
redevoering van Stalin over de verdere !aak van de hoogovenindus!rie.
In de extra bijlage onder de titel:
Voorbereidingen voor een nieuwe wereldoorl.ag, komen bijdmgen vo.ar van
L. Arbo (Riga): De Baltische l:anden
het opm::mgebied van het Duitse fascisme tegen de Sowjet-Uni·e. A.
N1elsen (Kopenh2gen): Oorlogsvoorbereidingen Vë:m de , Noordse democratie'. Van H.H. (New York): De
Amerikaanse bewapeningsenquette.
Onder de titel: De strijd van de arbeidersklasse voor de eenheid van
actie, een artikel: ,.Een belangrijk
resultaat van de eenheidsfront politiek van de CP. in Zwitserland.' en
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"Het resultaat van het vakver·emgingscongres in Noorwegen.''
·
Uit de proletari·sche jeugdbeweging
een artikel van een lid van h'it ZK.
van de KJVD over ,.De jonge garde
in de strijd voor de eenheidsactie.
Een belangrijk artikel over economie:
De reuzen kapilaalpolypen van Shanghai. Van de verdere artikelen noemen wij:
Een zeer uitvoeri·g verslag van het
wereldstudenten-congres f.egen oorlog en tascisme te Brussel. Uitvoerige
mededelingen over de moord op Kirow. En tot slot uit het l.and van de
socialistische opbouw, een correspondentie van L. F. Boress, uit M.askou
over de arbeiders bij de ondergrondse spoorweg tijdens de Sowjetverkiezingen en van den vroegeren commandant van de Schutzbund
van
Floridsdorf, Heinr Roscher; Mijn indrukken over de verkiezing van de
atgevaardigden voor de Sowjets.
No. 2 heeft een artikel van Kar~ Radek: De balans van de oorlogsvoor-

bereiding in 1934. Antonio Sesé, uit
Barcelona schrijft over de Octoberdagen in Catalonië. In de bri,even uit
Duitsland vinden wii het artikel over
"Severing voor het grootkapitalistische Hitlerregime'. In de extra bijlage: Nogmaals een adikel ov·er het
Noordse oorlogsblok tegen de Sowjei-Uni·e en van Nemo: Tokio en
Warschau. Fritz David, schreet een
artikel over: Het nieuwe program
van de Duitse "revolutionaire sociaUsten.''
Onder het hoofd ,.Economische crisis' , een zeer uitvoerige, gedocumenteerde bijdrage van G. Fri·edrkh
(Praag, over "Tsjechoslowakije over
1934 in cijfers.' Ook in deze aflevering weer uitvoerige bijdragen ov·er
het wereldstudentencongres o.a. de
boodschap van Henri Barbusse en het

Manifest.
In dit nmumer komen ook weer uitvoerige berichten voor betreffende de
moord op Kirow en tot slot mededelingen uit het land van de socialistische opbouw.
No. 3. De vorige aHeveringen gav·en
vee•l berichten over de Saar en de
stemming. Dit nummer van 17 Januari bespreekt "Hi·tlers, Overwinning'
aan de Saar, de anti-fascistische strijd
gaat verder!' door A. Keiler.
In de brieven uit Duitsland vinden
wiJ gegevens ov.er de stijging van de
bruine terreur.
·
Onder Spanje, een uitvoerig artikel
van J. de1 Bamo uit Barcelona ov.er:
De anarchisten in de revolutionaire
beweging van Katalonië. In de extra bijlage, a,llere,erst e•en bijdrage van
E. Heinz ov.er het antwoord van het
vakver·enigingscongr·es in Noorwegen
aan de R.V.I. Onder de tite,l: Voorbereidingen tot de ni,euwe wereidoorlog: R. Bishop (Londen/: De dominions worden betrokken in de voorbereiding tot de oorlog. Evenals in
de vorige nummers ook in deze aflevering uHvoerige mededelingen over
het proces tegen Rákos1 en tegen de
uitlevering van Heinz Neumann.
Over de moord op Kirow heeft ook
dit nummer we·er bel.angrijke bijdragen. AHereerst het artikel van M.
Sork1 (Moskou): Verraders en L. T.
Borross: De moordenaars en zij die
achter hen staan.
Uit het land van de socialistische opbouw van A. Jensekidse uit Moskou:
De resultaten van de Sowjet-verkiezingen en van Sagoemenych: De
vrouwen tijdens de verkiezing in het
Sowjet-land.
No. 4 onHe.ent alf,ereerst zijn belang-

rijkheid, doordat het op de dag van
het overlijden van Koeibysjer zijn uitvoerige, rijk gedocumente•erde rede
bevat, die hij heeft gehouden op 7
Januan 1935 op het 3de Congre's van
het Moskouse gebied, waarvan de tite• luidt: Van het zasde tot het zevende Sowjet-congres.
De taar der cijfers, noemt Boross zijn
artikel, dat ·eveneens a~an het zevende Sowjet-congres is gewijd. Ook
komt in dit nummer voor de rede, di·e
litwinow heeft gehouden naar aanl·eiding van het resultaat van de $aarstemming en over het zélfbestemmingsrecht der voU~eren. Over de
Saarkwestie bev.a•t ook deze aHavering vele bijdragen. Ook uit Duitsl,and
zijn weer brieven opgenomen.
Voor de strijd van de· arbeide,rsklasse
voor de ·eenheid van acHe zijn benchten opgenomen van het secretariaat van het internationaal comité van
de mijnwerkers ·en de metaalbewerkers.
ler herinnering aan de sterfdag van
lenin i·s een zeer uitvoerig artikel
overgenomen uit de Prowda.
Ook deze aflevering ge·eft uitvoerige
berichten over het proces tegen Mathias Rákosi en verslag v.an de rechtszitting·en.
Marcel Willard uH Parijs schrijft naar
aanleiding van de moord 'op Kirow:
Tegen de contra-revolutionaire ophitsing teg.en de Sowjet-nUie.
A. S. de leeuw heeft het over de
Hollandse 1rotzkisten evene•ens in ve·rband met de moord op Kirow. DoQr
Erwin Brauer wordt de houdina van
Maria Reese ontmaskerd.
Tot slot behandel!! dit nummer het
16de Sowjet-congres van de R.S.F.S.R.
DIE KOMMUNISTISCHE
INTERNATIONALE
Tijdschrift van het Executief Comité
van de Communistische lnternational·e.
Verschijnt twee maal per ma•and,
gelijktijdig in het Russisch, Frans,
Engels, Chinees, Spaans en Duits.
16e Jaargang, afleveringen No. 1,
2 en 3.
Afl. 1-5 Jan. 1935 (1 04 blz.) Het eerste artikel in deze af:evering, onder
de titel: "Een nieuwe schitterende

overwinning van

de

C.P.S.U. (B)",

behandelt het besluit van het Novemberplenum van het Centraal Comité van onze partij van de SowjetUnie, waarin besloten werd tot opheffinÇJ van het kaart.ensys!eem
voor
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brood ·en enige andere producten.
In dit zeer uitvoerige artikel wordt
o.a. de vraag beantwoord over het
doel dat de Sowjet-macht zich heeft
gesteld bij de opheffing van het
kaartenstelseL
Niet minder belangrijk is het twede
artikel van Wan Ming "De strijd van

het Chinese Rode leger tegen de
6de veldtocht van Tsang-kai-sjek en
de komende perspectieven van de
Sowjet-revolutie in China. Dit buitengewoon leerzaam artikel is in 4 grote delen verdeeld. Hoe belangrijk
deze strijd is kan met een enkel cijfer worden aangetoond. Bijna 2/3 van
aHe Chinese troepen zijn samengetrokken tegen het Rode Leger, d.w.z.
ongeveer 700.000 man, waarbij 3!10
vliegmachines. In het eerste gedeelte van het artikel wordt de vraag behandeld: Welke tactiek moet het Rode Leger stel!·en tegenover de ni.euwe tactiek, di•e Tsang-Kai-sjek in de
6de veldtocht toepast? Daarna worden besproken de vier etappes van
de strijd van het Rode Leger tegen
de 6de veldtocht. Uitvoeri•g gaat hij
dan na, hoe het komt dat deze
strijd zo lang duurt. Tot slot ontleedt
hij de algemene toestand in China
en de naaste perspedieven van de
Sowjet-revolutie.
k. Gottwald, schrijft over de situatie
en de eenheidsfront tacti·ek in Tsjecho-Siowakije, waar de werkende massa in dat land voor de direde taak
staat om de fascistische dictatuur te
verhinderen. Dit artikel is ook daarom belangrijk, omdat daarin de Sowjet-Unie als voorbeeld wordt gesteld,
hoe men de nationale probl·emen in
Tsjecho-Siowakije heeft op te lossen.
E. Varga, ontleedt de toestand in
Duitsland ·en behandelt de steeds stijgende moeilijkheden van het Duitse
fascisme. Dit artikel ontl·eent zijn belangrijkheid niet het minst aan het rijk
materiaal dat de schrijver ons daarin
schenkt. Builengewoon interessant is
het om te lezen hoe de strijd om de
verdeling viln het inkomen wordt gevoerd. Ook gaat hi.i na de ontgoocheling van de boeren. Daarna beschouwt hij de strijd van het financierskapitaal tegen de middenstand
en het proletariaat en tot slot laat
hii ons de perpeelieven zien, waarbi.i
hij tot de conclusie komt, dat voor de
sÖciaal-democraten de verandering
van een militaire dictatuur Fritsch inplaats van HiHer een "resultaat'· is,
maar dat "ons strijddoel is, met de
ineenstorting van de heerschappij van
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Hitler, de Duitse bourgeoisie voorgoed te vernietigen".
Fr. David stelt de vraag: staan wii
voor een nieuwe "30ste Jum'' in Duitsland.
De laatste rubriek: De Tribune van

het 7de wereldcongres van de Com.
intern' heeft allereerst een artikel van
A. Berg over de vraag: "Hoe moet
men zich voorbereiden voor het ?de
wereldcongres van de Comm. Intern.'·
Tevens is daarin opgenomen het besluit van he! Pol.bureau van het Z.K.
van de K.P.D. over de doorvoerina
van de discussies voor het ?de we:
reldcongres, evenal-s het besluit van
het PoLbureau van de K.P. TsjechoSiowakije over de voorbereiding van
hetzelfde congre-s.
Afl. 2 20 Januari 1935
Het hoofdartikel l•aat door
schrift reeds zi·en waarover
delt: "Van verraad aan de

(83 blz.J
het ophet han-

partij tot fasdstisch-wilgardistlsche aanslag.'·
Ook het !wede artikel van B. Ponomarew, houdt zich met hetzelfde thema bezig: ,.Ov~r de Sinowjew-oppositie en haar contra-revolutionair
schuim.'
Het volgende artikel "Een jaar van
grote hi5torische veranderingen' , gaat

na de overwinningen, di·e de Russische arbeiders in 1934 hebben behaald en de heldhaftige strijd, die
o.a. in Oostenrijk en Spanje werd gevoerd: "Met een g.evoe1 van stijgend
vertrouwen in haar krachten overschreed de arbeidersklasse van geheel de wereld de drempe1 van
1935".
Wilhelm Pieck, trekt onder de titel:
,.Strijd tegen het opportunisme' van
leer tegen de ,.verzoeningsgezinde'
smokkelaars, waarmede hij in het bijzonder op het oog heeft Kurt Heinrich, die vele jaren de woordvoerder
was van de ,.verzoeningsg2zinden' in
de K.P.D. en nu een opportunistische
brochure heeft uitgegeven over het
.. ~ieuwe prog:a,r;n van de Dui·lse soc:aal-democrahe .
Walter uit Berl.jjn, behandelt de oppositie in de Duitse sociaal-democratie.
Ook Fr. David houdt zich bezig met
het program van de "revolutionaire
socialisten' van Duitsland, g-epubliceerd door een groep Duitse soci·aaldemocraten onder de ti tel: ,.De weg
naar een Sociali~Slisch Duitsland".
Afl. 3 5 Februari 1935 (87 blz.]
Deze aflevering heeft al-s los bijvoegsel een portret van onzen overleden parlijgenoot Valerian Wladimi-

rowttsj Koeibysjew, tevens is er een
uitvoerig levensbericht van hem opgenomen.
"De banier van de Communistische
Internationale - de banier van Marx,
Engels, Lenin, Stalin' is het eerste artikel in deze aHevering, dat gewi.id
is aan de herdenking van de elfde
s!erfdag van Lenin.
A. Losowski schii.ift over "Nieuwe uitvindingen van de vijanden van de
eenheid der vakverenigingen".
Hij
komt daarin tot de conclusie: "dat de
eenheid van de vakverenigingen eerst
dan kan tot standkomen en nuttig
voor de arbeidersklasse kan zijn, wanneer zii is opgebouwd op de grondslag van de klassenstrijd. Voor zulk
een eenheid strijden wij sedert 1920
en voor zulk .een eenheid van de
vakverenigingen zullen wii tot het
einde verder strijden.'
"Herinneringen aan Lenin' geven Wilhelm Pieck en Fritz Heckert, waarvan
de laatste ook nog schrijft over zijn
betrekkingen met Luxemburg en Uebknecht.
Onder de rubriek: "De tribune van
het 7de wereldcongres van de Com.
Intern", schrijft .. Tsjernomordik over
het vraagstuk van het Communistische
kader.
Onder "Criti.ek en bibliographie'
houdt ·een uitvoerig artikel van 1.
1'1otylewa zich bezig met de herinnerino van den sociaal-democraat Albert Grzesinsk1, voormalige Pruisische
minuster van binnenlandse zaken en
politie president van Berlijn.
DE KERN
tijdschrift artikelen van blijvend belanc uit binnen- en buitenland. Uitg.
N.V. Van Holkema en Warendorf.
Februari 1935.
In deze aflevering komen 2 artikel·en
voor, die ook voor ons van belang
zijn. Het eerste luidt: "Huiselijk geluk
in de Sowj2t-Unie. en is overgenomen uit een artikel in "Lu", Parijs, 21
Dec. 1934 en het twede is: De bond
van Sowjet-componisten' overgenomen uit een artike, van W.A. Keridge
il\ "The Musical Times", Londen, Dec.
1934). Hi.i komt daarin tot de conclusie "dat Sowjet-Rusland voor musi·ci
bijna een aards paradijs is. Dat is het
ook voor hen, die zich met hart en
zie1 aan het Sowjet-leven en de opbouw van die staat will>en geven".

UNSERé ZEil
Maandblad voor poliHek, literatuur,
economie, sociale pol'iliek en arbeidersbeweging. 8s!e Jaargang, aflevering 1. Januari 1935 (72 blz.)
Het eerste artikel behandelt de "strijd
om de Saar tot de strija om Duitsland', daarna vol•gt:
Kurt Sauerland: "De weg naar het socialistisch Duits!,and". (Naar aanleiding
vun het program van de "revolutionaire socialisten") wat ook door David werd behandeld in ah. 3 van de
K.l. Ter gelegenheid van de 21ste
Januan 1935 geeft Johannes R. Becher
een gedicht over Lenin, di·e de wereld wakker schudde "me·t woorden,
die werden geweren."
). Matylowa, gaat de positi·e na van
de inteliectuelen onder de dictatuur
van het proletariaat.
De arts Dr. Klaus Eichen geeft een
hoofdstuk uit een binnenkort te verschijnen boek, dat tot titel zal hebben:! "Weg met rassenzwendel, ne·gen brieven aan de Duitse arbeiders
over het rassenvraagstuk".
J. Lugarnm gaat de resultaten na, di·e
de S.U. heeft behaald in 1934, dat hii
noemt "Een jaar van nieuwe, grote
overwinningen".
Kronos, behandelt "het prol,etarische
eenheidsfront ·en de werkende middenstand".
Anna Seghers, za1 bij de uitgeverij
"Carr·efour' een roman uitgev·en over
de Februari gebeurtenioSsen in Oostenrijk in 1934; onder de titel "De
Grendel' publiceert zij in deZ!e aflevering •een fragment.
A. Sidorow, schrijft over de toestand
van de stedelijke middenstand in
Duitsland.
Julius Hay, beschouwt de historische
drama's in onze tijd. Aan dit nummer is ook toegevoegd "Universum',
mededelingsbl·ad van de Universum
uitgeverij.
UNTER DEM BANNER
DES MARXISMUS
Vlllste Jaargang 1934. Afl. 5/6 December. 146 btz.
V. Adoratski opent deze dubbele afl·evering met een uitvoerige beschouwing over de historische betekenis
van de Eerste lnternational·e, di'e voor
Zieventig jaren werd gesticht in St.
Martins Hall in Londen.
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M. Foerschtschik eindigt in deze at
l·evering zijn vijfde artik·e·l over de·
"mat.eriaHstische' opvatting van de
ge·schiedenis door Max Adler.
S. Wawilow, l·id van de Academie der
Wetenschappen in de U.S.S.R., publiceert zijn ~ef.eraat, gehouden in
een wetenschappelijke zitting van het
Instituut voor Wijsbege•erte· van de
Communistische Academi·e 20-25 Juni
1934, onder de ti lel: "De dialectiek van
de verschijningen van het licht".
1-. Perelmann geeft het slot van zijn
artikel over de "ldeo!ogie van het
fascisme", waarin hij achtereenvolgens
behandeH het "Fascisme en de natuurwetenschap", "De rassen-theorie
van het nationaal-social·isme", "Fascisme en het "physische idealisme".
Ter gelegenheid van de herdenking
van de honderdste geboortedag van
een van de grootste chemici: Mendelejew is er een arhk·e·l opgenomen
van 1::. Karpowit:z:: "Het periodieke
systeem van Mendelejew ·en het dialectisch material·isme".
lot slot wordt in de "Bibliographie'
allereerst door M. Herzbach bespro-

ken de ideologie van he•! oorfogszuchtige fascisme naar aanl·eiding van
het boek van den "buitenlandsen
specialist' van het fascistische Duitsl.and: Alfred Rosenberg, een van de
beruchtst.e "kruistochtproj.ecten' tegen
de Sowjet-Unie en wel "Bloed en
Eer' (Een strijd voor de Duitse wedergeboort·e. Redevoeringen en artikelen van 1919-1933. Uitg.egeven
door Thilo von Trotha, München 1934).
Daarna geeft hij een bespreking van
het boek van Otto Diefri,ch: "Mil
Hitier in die pl,acht' , persoonlijke belevenissen met mijn l•eider, zoals hij
dit betit.e·lt.
lot sloOt komt dan een bespreking van
J. Bjelinski: W. M. Brown "Communism and Christianism' Ca.lion, Ohio0
U.S.A. (Communisme en christendo0m).
"Verdrijf de goden uit de hemel en
de kapitalisten van de aarde": onder
dez.e leus en met het ·embleem v<:n
de Sikkel · ·en Hamer op de omsl·ag
versche·en in 1920 de eerste oplag.e
van het bovengenoemde boek van
bisschop Brown. (De ui·tgave van 1932,
di·e hi.er wordt besproken is de 14de).

ONTVANGEN LITERATUUR
Van ·enig.e dezer boe•k·en zal in een
volgende afl:everin9 een bespreking
worden opgenomen. De·ze boeken
kunnen bij "Pegasus' Hemonystraat 5
Amsterdam besteld worden.
HENR. ROLAND HOLST
Rosa Luxemburg.
uitg. Brusse n. v. R'dam f 3.90.

318 Blz.

Räte China
730 Seiten. f 3.-. V.egar-U.S.S.R.
DAEMS·
Woordenboek
uitg. Pegasus. 86 bid. r 0.35.
Die 21 Aufnahmenbedingungen der
Kommunistische Internationale
74 Seiten f 0.15. V.e.gar U.S.S.R.
Die Grundgeset:z:e der Chinesische
Räterepublik
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VRAAGSTUKKEN VAN HET ZEVENDE CONGRES DER COMINTERN
C. EENHEID VAN ACTIE
A.G.
HAAR NOODZAAK EN
ONTWIKKELING IN NEDERLAND

De regering-Colijn zet krachtig haar beruchte aanpassingspeliHek voort. Het perspedief op herstel van de vroeg>ere welvaart
voor het Nederlandse kapita.lisme he·eft z,e reeds verloren. Sprak
immers de minister-president •Op een bijeenkomst in de Industriële club te Amsterdam ·OP 26 Januari: "ik spreek van verhogen van de gesl·onk·en volkswelvaart, :ni·et van hersrel van
vroegere wefvaart, over aanpassing en niet over overbrugging.
Overbrugging doet de gedachten rijzen aan een oever, die
even hoog is aTs de• andere; herstel van de volkswelvaart onderstelt terugkceer naar de toestanden van voorhe•en, en in deze
terugkeer heb ik geen geloof".
Geen geloof in de terugkce·er van de vroegere goede tijden voor
het Nederlandse kapitalisme, maar wel een koers om te redden wat
er nog te redden valt, om de heerschappij van ·het kapitalisme
te handhaven !
Zo is haar pl"ogram: aanpassing op een lager l·evenspeil voor
de werkende massa en bescherming van het bezit van de kapitalisten. Om het met de woorden van niînister Sl·otemaker de
Bruine te zegg•en: "Het bedrijfslev·en mag niet meer dan strikt
noodzakelijk door lasten bel·emmerd worden, terwijl aanpassing
op lager l'evenspell noodzakelijk is. Verder volgt eruit, dat 'kapitaalbewa.ring en kapitaafwinning noodzakel:ijk is, omdat kapitaal de onmisbare V•OOrwaarde is VOOr ae uitbreiding van 'het
bedrijfsleven" {uit een rede ·OV·er: "Nationa!.e politiek in crisisdagen").
Deze politiek ~·eeft zich geuit in de belangrtijke verlagin.g van
de werklozen-steun door de Cof,ijn-regering. Eerst werd "de
franje van de steunregeling" afgeknipt, toen werd de steun
in Twenre met 15°/o verlaagd en daarop volgde de berucht.e
steunverlaging 'in de Julidagen van 1934.
Gedurende 1934 verminderde het rijk de totale uitgaven voor
de werkloosheid van 84,5 miTlioen gulden in 1933 tot 52,8
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miTiioen in 1934 {dus •een besparing van 31,7 millioen!), waartegen •e•en .9~ring·e~e toenar~~ van de uitgaven ..der gemeent~n
van 62,1 miHI·O·en op 75,3 rhiTIIo·en stond. Door r:!Jk en gemeente
werd zodoende 18,5 millioen gulden op de werklozen bez.uinigd, terwlijl de gemlddefde index der werk~oosheid van 26,9
tot 28 toenam!
De regering legde met haar omzetbelasting een millioen belasting op het werkende volk en voerde •een vastberaden politiek
van loonsverlaging door. Het openbaar criderwijs wordt genekt. De "democraat" Marchant heeft 340 scholen laten sluiten,
onderwijzers worden als kwekelingen aangesteld met e·en sálaris
van f 300.- per jaar, •en veie duizenden onderwijz·ers lopen
werkf,oos rond. In het nieuwe wetsontwerp voor een bezuiniging
ván 70 millioen gulden, wordt volgens mededeling van de
"Standaard" wede!"om 20 millioen gulden bezuinigd op het
onderwijs door opvoering van het le.erlingerîtal per ·klas en het
sluiten van schol·en op grote schaal.
·
Ondertussen wordt het bezit der rijken beschermd. Honderden
millioenen steun werden aan het landbouw- en hypotheekkapi~
taal verstrekt, •evenals aan de industáekapitalisten. Het margarine-kapitaal b.v. werd door de re,geringsmaatregél·en g•elegenheid gegev•en om in drie jaren ruim 129 millioen gulden winst
te maken!
Een .omvangrijke landbouwcrisis-wetgeving werd doorgevoerd,
waar:aan de gedachtega11g t•en grondsla,g li,gt o:p 17 Mei 1934
door minister Col:ijn in de Twede Kamer àldus uitgedrukt:
"Wat achterlijk is ·en in gewone om~tandigheden ook verdwijnen zou, moét niei met behulp van steun thans in het fe.ven
wlorden gehouden! Steun en sanering behal'en eigenl:Uk ·~ij
een! Het gemiddelde goede bedrijt moet op de been worden gehouden, meer ni·et. En daaronder behoort men ook
te begrijpen pacht •en hypotheekrente, gebaseerd op normale
verhoudingen, zoals die ongeveer wal'en vóór de oorlog'".
De belangen 'der gl'loten in het landbouwbedrijf, de belangen
van . de verpachtende gl'ootgrondbeziHers en der hypothe•ekbanken moeten "op de been worden gehouden", terwijl die
tienduiz·enden arme boeren op ·het platteland zich overg·èleverd
zi·en aan •een toestand van zwarl!e ellende.
We grijpen maar ·enk·ele voorbeelden aan, om de algemene
crisispolitiek van de regerin_g te karakteriseren, waarhij de massa
ste•eds ve!'der naar de armoede wordt gedrongen.
Ondertussen neemt de werkloosheid nog steeds toe. De minister van social·e zaken Z·ei hierov·e·r in e·en r·ede van 23 Maart
te Aalsmeer voor de Chr. Hist•orische 'Unie:
"De werkloosheid neemt nog toe. Over de e·ersre twee maar\'0
den van 1934 bedJ'loeg dez·e 28,95°/o, thans 31,90°/o. Telt
men de gehele en gedeeltelijke werkloosheid bijeen, dan
worden dez·e c'ijt.ers 31,45 en 34,87. In beide .9evafl.en eein
belangrijke stijging, die behalve mo!'1el·e z,org ook ernstige
finantiëel•e moeilijkheden met zic'h brengf".
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De minister klaagt dan over de ve•rmindering van het inkomen
van ,;het Nederlandse volk" in dde jaar tijd met 1210 millioen,
maar hij wacht er zich voor -ae grotre v•ersèniTien in het inkomen
van dit volk te ka~akteriseren. De verarming is zo sterkJ 1dat in
3 iaar tijds het aantar aangeslé)genen in de ~ijksinkomstenbelas
tinÇJen ,gedaald is van 1.892.553 tot 1.484.616. Ruim 400.000
personen zagen dus hun inkomen beneden de 800 gulden dalen! Ondertussen z·ijn •er nog steeds 2. 901 personen met e'en inkomen boven f3 0.000.-, terwijl 'de 176.541 personen, die in
de vermogensbelasting zijn aangeslagen, een gemiddeld vermogen beziti!en van f 65.000.-. Hiel"onder zijn 668 millionairs met
een gemiddeld vermogen van meer dan twee millioen. Nederland is nog sieeds - ondanks de crisis - wat men noemt een
rijk land!
De l"egering biijft ·echt·er haar koers houden. Een ni·euw be. .
zuinigingsontwerp is aang,ekondigd, waarbij opnieuw 70 millioen
zar "bezuinigd" worden!
Deze politiek gaat gepaard met ,poliiieke readie en versterking
van het machtsapparaat van de staat. De regering-Colijn heeft
de revolutionait'e organisati·es der arbeidersklasse tot "verboden" organisaties v·erklaard voor arbeiders en b'Jarnbt.en in overheidsdi·enst, hij heeft de persvrijheid en het vrije woord ernstig
aan banden g•elegd, het demonstratiel"echt practisch opg,eheven,
de drukkerij van de Tribune door een zonderlinge uitlegging
van wetsartikelen gesloten, het filiaal van het Digoelkamp in de
provincie Utrecht geqpend voor "gevaariUke vre·emdelingen".
De regeri11g zal door:gaan met naar reactionaire politiek, als
die niet stuit op het eens9ezinde verzet van de arbeidersklasse.
Ondanks de d,.,ogredenen van de t'eformistische aanvaardingspólitiek, bl:ijft nog steeds de oude waarheid •een feit, dat de
arbeidersklasse - in eenheid van strijd verenigd - ·een geweldige machhfaktor is. Het Nederlandse kapitalisme-in-crisis zal
zich niet gemakkelijk van de weg, die ze 9ekoz,en he·eft, laten
afdwing.en, omdat haar weg nauw samenhangt met het bestaan
van het kapit.a.lisme zelve.
Des 'te noodzakelijker is, dat de arbeidersklasse haar krachten
verenigd tot de strJd. Deze sirijd vr·eesi de bourgeoisie en
ze doei aHes om dez·e s1rijd i!e voorkomen, zowel door machtsvertoon als door onderhandeling. Naarmate ze haar foonsverlagin,gspolitiek doorz•et, moei z•e naar sfuwere middelen grijpen, terwijl 'het instituut van de rijksbemiddelaar een grote
aciiviieit aan de dag legt.
Ondertussen groeit het direde fascisme. Bepaalde lag.en uii de
bourgeoisi·e vertrouwen niei meer op de oude democraiische
en parlementaire middelen, om het kapitalisme in stand ie houden. Het voorbeeld van Italië, Pol.en en Duiisl.and lokt, waar
men met sociale demagogie en met bruut fasistisch geweld de
arbeidersklasse heeft g.eknev·eld en de organisaties der arbeidersklasse heeft ontbonden of in de diepe illegaliteit heeft gejaagd. De fascistische beweging begint de kop op te stek·en en
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heeft zich in Nede·rland reeds de directe steun verz.ekerd van
verschifl.ende:, kapitalisi:enkringen, terwijl andere del•en van de
bourgoisic haar als een reservekracht voor e·en toestand van
ernstige noodzaak begl"oeten.
Zo schreet de di,.,edeur van het Alg. Handelsblad de heer Heldring, een steunpilaar van de liberale partij, dat men, als men
de N.S.B. bestrijdt, iegelijk "hun goede voornemens moet
prijzen (orde, vaderlandsli·efde, anti-communisme, herstel van
e·erbied voor het handwerk)"
De Musseri-opmars in Amsterdam op 31 Maart he·eft do·en
zien, hoe deze opmars met de sierkste machtsmiddelen van
de staat door de regering en het Amsterdamse geme·entebestuur werd beschermd ·en gekoesterd. De Musseri-partij die
op ·een wijz·e di•e aan Hitier en Goebbels herinnert, haar propaganda voert, is reeds gewo!"den tot ·een .ernstig gevaar voor
de arbeidersklasse, nog niet zoz.eer door haar getalsterkte, als
wel door de rechtstl'e·ekse en z.ijdelinkse ondersteuning die ze
van de pditi·eke en economische machthebbers in Nederland
.Ondervindt.
Bovendien dreigt een ni·euw gevaar; de oorlog! De herbewapening van Duitsland is het teken, dat dit rijk zich tot de revanche
voorbereidt. Machtige kringen uit het grootkapitaal uit andere
landen zijn bereid 't Hitf.erfascisme te helpen: dez·e kringen zitten zowel in Frankrijk, in Engeland, in Amerika, in Japan, als in
Nederland. HiHer tracht grotel"e kringen van het grootkapi-taal
voor zijn bewapeningsplannen i:e inter·esseren, door een ,groo'tsche·epse kampagne tegen de Sovjet-Uni:e1 te;gen het land van
het socia·lisme.
De Duitse herbewapening doet ook de Nederlandse arbeider gevoel•en, dat ·een verschrikkelijke moderne oorlog weer
op de Agenda staat. Ook hier is •er maar één strijdparod:
gemeenschappelijke strijd der werkende massa teg·en de oorfo.gsvoorbel"eiding en die oorlogsmisdaad. Deze strijd is een
strijd om het behoud van de Vt'1ede, dus vo·or een zaak, waaraan het g.ehel·e werkende volk dired belang heeft, en waarvan
op internationaal gebi·ed die l·eiding zich in handen van de Sovjet-Uni·e bevindt. De strijd teg.en de dreigende imperialis~i
sche oorlog wordt tans nog me·er dan ~e dit re·eds was, onmiddellijk verbonden met de pogingen van de Sovjet-Unie, om
het uitbr·eken van de volkel"enmoord te voorkomen. De "strijd"
tegen de oorlog, di·e de vredespoliti<ek der So'l(j.et-Unie bestrijdt,
is ge·en werkelijke strijd "liegen de oorlog.
Zo is de noodzakelijkheid van eensgezinde strijd tegen readie,
fascisme en oorlog in Nederland meer dan ooit voorhanden.
Hiertegenover moet tegelijk vastg•esteld worden, dat de resultaten van het tot stand breng.en van het strijdend eenheidsfront, in de •eerste plaats met de sociaal-democratische arbeiders nog verl"e van bevredigend zijn.
Zeker, de C.P.H. heeft herhaaldelijk het initia,tief genomen tot
het tot stand brengen van het eenheidsf,.,ont van de strijd. Tal-
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rijk zijn haar aanboden geweest, zoowel aan de landelijke leiding van de S.D.A.P. en het N.V.V., als aam de plaatselijke afdelingen. Tot nu toe is echter de druk van onde11en-op te zwak
geweest, om de oentraf.e leidingen van S.D.A.P. en N.V.V. af ·te
dringen van de noodfattige weg, die de arheiderskfasse even
zek·er naar de ondergang voert, ars dit in Duitsland en Oostenrijk is gebeurd. De S.D.A.P.-k~iding wijst nog steeds het eenheidsfl"on1 van de strijd af, terwijl Zie het e•enheidsfront mei
de burg.er~jke partijen keer op 'Keer srooi. Zij fiiefp de schandelijke omz•etóelásting er door "ornaat er toen geld moest zijn
voor de werklozenvoorûening", zij hiefp in tal van gemeenteraden 'de ronen vermmderen, i1j" predikte dat de arbeiders otfers moesten bl"eng.en en de "aanpassing" moesten slikken. Zij
schaarde zich op haar Paascong11es van 1934 aan de zijde van
de regering om het "vaderland" te V·erded'igen. Want, zoals
"Het Volk" van '4 Ma.a.rt 1935 verkondigt: "Thans is het ni.et
me•er zo, dat de arbeiders geen vaderlan'd hebben". Zo gaai
ze door het nationalisme, dat de reg.ering kwe·ekt, te voeden
en stelt de katholieke ·en liberare partijen, mitsgaders de regering-Colijn voor ars "bonafide in de democrati·e" (zi·e: Vrijheid, Arbeid, Brood van 15 December).
Zij voedt de gedachte, dat een "pfan van de arbeid" volgens
Belgisch model aan de arbeiders een richting kan wijzen uit
de nood. Jammer genoeg voor haar is het g.ero-emde plan-De
Man in België hopefaas gecompromiteerd, voor het plan in
Nederrand nog gebo!"en 1s.
Oe Belgische sociaaf-democratie was er inderdaad in grote mate
in geslaagd om het "plan" bij de arbeiders ingang te doen
vinden, als een middel tot verlossing. De leuze was: "het pl.an
aan de macht". De Belgische congres-resolutie van 1933 verbood de.elname aan de regering door socialisten, ten zij het
plan de gl'ondslag van het re9eringsprogram vormde.
Ondertussen zitten de so-cialisten in de regering, is zelfs Emile
Vanderv·elde. voorzitter van de ministerraad, maar het "plan"
is vergeten. "Wij mogen ons niet blind staren op het plan v.an
de arbeid alleen", schrijft "Het Volk" van 1 April. Het regeringsprogram is echter wel: devaluafi.e, waardoor een enorme loonsverlaging voor de arbeidersklasse van 'België over de gehele
linie zonder slag of stoot is doorgevoerd!
Het zogenaamde positieve program In de vorm van liet Nederlandse "Plan van de Arbeid" is dus reeds al voor de g·eboorte
ernstig geoompromit·eerd. Z.e zou nog erg·er bedrog aan de
massaas zijn afs het Bergische plan. Doch deze constatering zal
de S.D.A.P. leiding niet op een andere weg leiden, als ni·et de
drang van onde!'1en-op, de drang tot str:_ijd bij de massaas
door de C.P.H. op een zelfde wijze wordt gevoed, als dit aan
de Franse Communistische Partij is gelukt. Het wordt van
het grootste belan,g voor de toekomst van de Nederlandse
arbeidersklasse, dat de C.P.H. krachtiger dan tot nu toe er in
slaagt, die drang tot het e•enheidsfront te versterken. Enige

125

A.G.

EENHEID VAN ACTIE

resulta-ten zijn reeds ongetwijfeld bereikt. De staking aan de
bliktabriek in Krommenie was een belangrijke stap voorwaarts.
Hier werd in de praktijk bewezen, dat resultaten op het kapitaal konden worden afgedwongen, door e·ensgtezinde strijd,
waarbij de positie, ingenomen door revolutionaire arbeiders
in de moderne bond, van doorslaggtevende betekenis bleek.
In het conflikt in het visserU-bedrijf te IJmuiden werd wel, onder
leiding van de communisten, een krachtig eenheidstront tussen
moderne, confessionel·e en ongeo~ganiseerde arbeiders ~~eslo
ten, maar dit bl·eek nog niet krachtig genoeg om de sabotage
van de strijd tegen de loonsverlaging van de zijde van de
rioofdbesluren der vakorganisaties te doorbreken.
In de anti-fascistische strijd zijn vele voorbeelden van het
groeiende eenheidsfl'ont tussen communistische en sociaal-democratisch georganiseerde arbeiders. Bijna steeds verklaren zien
de besturen der S.O.A.P.-afdelingen tegen gemeenschappelijke
acties tegen het fascistisch gevaar. Herhaaldelijk wordt dit plaatselijk door de C.P.H.-afdeling aangeboden, vooràl nu de Musseri-activiteit in verband met de Statenv,erki.ezingen zich versterkt. Slechts in één dorp in Noord-Drenre is een anti-tascistischa adi·e georganiseerd door de gezamenlijke besturen van
C.P.H. en S.D.A.P., wat onmiddellijk tot een ·krachtige succesvolTe actie tegen ft·et N.S.B.-fascisme in dit dorp heeft gereid.
In de voorbereiding van de anti-Musseri-agitatie te Amsterdam
zijn hernaàfdelijk s.ociaaf-democratische arbeiders samen met
communistisch georiente·erden tegen fascistische provocaties in
de arbeiderswijk.en opgetl'eden. Op de 31 ste Maart te Amsterdam namen teg·en de parolen der S.D.AP.-Ieiding sociaal-democraten en A.J.C.-e·rs aan de anti-fascistische straatbetogingen
deel. Van grote bet·ekenis is, dat in v.ele moderne vakv•erenigingen honderden arbeiders door hun handtekeningen het parool
van verbod van de Mussert-landdag bekrachtigden. Hiermee
namen ~e stelling tegen het forme1·e democratische standpunt
- "vufgair-democratisch" zou men het met Otto Bauer kunnen
noemen - , "dat de S.D.A.P. inneemt en waarme,e ze aan äe
fascistische organisatie het 11echt toekent tot het vrijelijk ophitsen tot de oorlog, tot het organiser·en van arbeidersmoord
en tot het voorbe11eiden van de verniet[gi'l·g van arbeidersorganisaties. Deze voorheelden tonen, dat de gedachte aan het
eenheidsfnont van de strijd V·eld wint en dat op de ingeslagen
weg met kracht moet worden voortgeg-aan om de modern
en sociaal-democratisch georganisee!'de arbeiders voor de gemeenschappelijke strijd te winnen.
De omstandigheden van de crisis maken het tot een reële mogelijkheid steeds gnoter delen van de arbeiders voor deze
gedachte t'e winnen. De kapitalistische crisis b!'engt e·en geestelijke omwenteling in de hoofden der vroeger r·eformistische
arbeiders te weeg, wat tot actieve strijd aanleiding zal geven,
als de communisten ov•eral met beleid ~en volharding de
strijd organise!'en. Het l'eformisme heeft zich in de hoofden van
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talrijke arbeiders gevestigd, toen door de enorme winsten het
Nederlands kapitalisme aan betrekkèlijk grote lagen der arbeidersklasse een ·stijgend lev.enspeil kon verz·ekeren en toen
de bourgeoisie zich tot deze boYenlaag •e.en "liberaJe" en
"demokratische verhouding" kon scheppen, waardoor de illusie bij deze laag a·rbeiders werd gewekt van een Nederland,
dat van nature grote vrijheden aan de arbeidersklasse schonk.
Deze illusies worden thans, ondanks het reformistisch wanbegrip over het wezen van de democratie, zoals dit door
prof. W. A. Banger in zijn boek over de "problemen der
democratie" is vastgel•egd en zooals dit op henderde vergaderingen door de leiders der sociaal-democratie. wordt rondgebazuind onder het opwekken van allerlei illusies over eeni
Rood Weenen dat er was tot het rood Noorden dat er nog
zou zijn - door de fe,itelijke verhoudingen in kapitalistisch
Nederland ondergraven. De "liberalè" opvattingen en de "vrijheid" leren de arbeiders kennen in de dwangarbeid in de
weilversèhaffingen, het "democratische overleg" wordt vervangen door diktatorial·e oplegging van versf.echteringen door de
regering, Ö·e "demokrati·e71 van het Nederlandse kapitalisme
wordt geleidelijk vervangen, door fascistische methoden zowel
op economiscn ah op politiek gebied.
De bevoordeling van -de moderne vakorganisaties wordt stuk
voor stuk afgebrok·en, de werklozenkassen zijn reeds in verschillende gevallen voor de arbeiders tot een nadeel geworden,
inplaats van een voordeel en slorpen de 9elden van de vakorganisaties op. Dit alles is het, dat de rebellie van de vroeger,
door het reformisme gecorrumpeerde, bov·enlagen van de arbeidersklasse veroorzaakt. Dit afl.es is het, dat de gedachte aan
eenheid van actie bij de vakverenigingsleden doet doordringen. Een doorslag9ev1ende faktor is hierbij, of een kader van
bewust re~olutionaire klassenstrijders aanwezig is, om te V•erhinderen, dat de rebelfi.e van de vakverenigingsl·eden zich uit
in de kana.len van het deserteren uit de vakbewe.gin_g en
zelfs in het zich laten vangen door de fascistische demagogie,
door het aanwakkeren van de bonzenhaat
Door het betreden van de weg in ·eenheid van akti·e kunnen
de vakorganisaties weer worden tot klassenstrijdorganisatie, organisaties, die - volgens het woord van Marx - "het middel
zijn •Om de arbeidersklasse te ver·enige·n,, hen voor te bereiden
voor de omv·erwerping van de gehele oude maaischappij met
haar klassetegenstellingen" (Loonarbeid en Kapitaal, bladz. 54)
Nog staat hier •en daar bij de bewuste rev'Oiutionaire klassenstrijders een zeker opportunisme en aan de andere z,ijde een
zeker sectarisme in de weg om de juiste weg tot de eenheid
van actie van revolutionaire en reformistisch georganiseerde
arbeiders ie vinden. Het opportunisme uit zich in e·en kaaituleren voor de druk en bedreigingen van reformistische 6.estuurders ot voor andere invJo,eqen, het uit zich in een gebrek
aan doorta-..;tendheid op strat·egisch gewichtige ogenblikken,
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het sectarisme uit zich in een onderschaHing van de revolutionaire werking van de crisis waardoor men het taktisch manoeuvreren om de 11eformistische leiders te laten zien als saboteurs
van de arbeidersstrijd aanv·oelt als een 'kapituleren voor het
reformisme.
'De methoden •en de iakti.ek om tot grotere resultaten in Nederland te komen b.ü het totstand brengen van een breed
strijdbaar eenheidsfront van de revolutionair en reformistisch
georgantseerde arbeiders zat e•en belangrijk onderdeel moeten
uitmaken in de discussie, di·e zich in de voorbereiding van
het z·evende W•ereldcongres van de Communistische Internationale zal moeten ontwikkelen. Dit congres zal ongetwijf.èld het
vraagstuk van het tot stand brengen van de strijdende e•enheid
der arbeidersklasse tot kernvraagstuk hebben.
Door 'discussie en daden zullen wij mede moeten helpen dit
vraagstuk op te rossen. De Nederlandse Communistische beweging, di·e voortdurend voorwaarts schrijdt en hardnekkig
koers z·et op de verov•ering van de me·erderheid der Nederfandse arbeiderskfasse, mag nier niet achterblijven.

l>c HUIDIGE TOESTAND EN
HET WERELDGEBEUREN IN
HET AFGELOPEN KW'ARTAAL *)
G. van MUNSTER

Dat de kapitalistische wereldhuishouding niet in staat is zich
op te n·eHen uit de toestand van een nu bijna af zes
jaar voortdurende krisis, en dat de ov•ergang naar een d~
pressie "van biz•ondene aard" is 9eweest, wordt door de
feiten van het af9elopen kwartaal absoluut bevestigd.
Daar te9enover staat het door de voorzitter van de raad van
volkskommissarissen der U.S.S.R. Molotow ·eind Januari van
dit jaar in zijn bericht op het 17·e Sowj•etcong11es geconstarteerde f·eit, dat in de Sowjet-,Unie in de gehele volkshuishouding de 'socialistische orde t·ot onbeperkte heerschapP!ij
gekomen is.
Ie zelfder tijd consiateerde Dr. Colijn in zijn veelbesproken
in de "lndustriele Club" te Amst•erdam gehouden rede, dat,
indien men de productie van 'het jaar 1928 op 100 stelt, die
van 1934 als volgt is:
De Vereengide Staten
71
Europa als geheel
90
Nederland
71
De Sowjet-Unie
250
*)
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En dan te bedenk·en bij het zien van die carliastl"ophale inzinking hier en e1ders in de kapitalistische wel"eld en van het in
de gesèhiedenis der mensheid ·ongekende record van de Sawiet-Unie. dat in deze Socialistische Arbeiders- en Boeren-R·epubliek de bezittende klasse nagenoeg tot de laatste
man is _gelikwideerd (met a.ls nev-en-eHeet dat ov-er de gehel·e
wereld bourge-oisi•e en reformistendom lou~er uit "moreel" besef hierover een zee van ~gal hebben uitgestoten), _geen toee_igening van me·e~product, dus van meerwaard~, meer bestaat_,
dus ar 'die productie hetzjj l"echtstreeks tot massaconsumptie,
CJan wef tot oE>bouw van het productie.apparaat, dus tot het
opvoeren van de massaconsumpti·e di·ent!
Dr. Colijn heeft behalve de Sowjet-Uni·e nog é,én land genoemd
waar het "óók goed" gaat: Japan, met een pl"oducti·ecijfer
van 150. Een "bijkomstigheid" die hij niet noemde, is, da~
daar het toch al ontstellend lag-e leven~peil der massa door di·e
"bloei" nog dieper is 9ezonken, - dat het Japanse ,,volk"'i
naar een officieele uitspraak, thans nog erger op rantsoen
gesteld wordt ("verdunde soep"}, - dat Japan hard op we,g
is naar een staatbankroet, - en dat die "bloei~' van
de Ja71
panse industrie, net afs de "opgaande conjunduur in Hitler-Duitsfand een door dezeHde oorzaken en deels met dezelfde middelen ,als in het laa-tstgenoemde rand bewerkte
schijn-bloei is.
0~;> de Japanse begroting voor het jaa,r 1935/'36 is voor le:9e,r
en vloot ruim 1.021 millioen Yen uitgetl"okken, dat is 47o/o
van de totale -begroting. Met nog een aantaf posten die
indirekt voor hetzelfde doel bestemd zrijn, wordt het zek,er
niE;t minder dan 56o/o. De devalua~ie van de Yen, die in Hollands geld omg-erekend thans circa 47 cent waard i~ is aan
de uitvoer ten goede g-ekomen, maar die uitvoer is een
soortement likwidatieuitverkoop, zodat in 1933 de invoerwaarde de uitvoerwaarde met 86 millioen, en in 1934 met
142 millioen overtrof! En Japan is e·en land dat het, juist van
zijn uitvoersaldo hebben moet!
Japans staatsschuld gaat van jaar op jaar met sprongen omhoog; van ruim 4,3 milliard in 1925 was deze Maart '34 tot
ruim 8,1 milliard gesiJegen, en met de nieuwe lening die dieint
om het begrotingsiJekort te dekken (a I s .die geplaatst kan
worden, want met gl"ond is men ,da,ar ernstig beducht voor!}
wordt het bijna 8,9 milliard. Ziedaar het Japan dat aan1 TsjangKai-sjek een ... lening(!} wil verstl"ekken als judasloon!
De äbsolu'te zekerheid van de triomf van het 2e Vijfjaarsplan
na die van het e·erst:e in de Sowjet-Uni·e he·eft in nagenoeg
álle kapitalistische landen de paladijn,en van het kapit,a,listisch
syste•em van uiterst l"echts (fascis~en) tot uit·e,rst links (reformislten} er toe gebracht, een gl"oot opg1ezéHe zWie!ndel met e.en
of ander "plan" tot het middefpunt van hun partijpropagandt
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te maken, die, in~oVIerre ni.et illusoir, ide str·ekking heeH de

macht v:an het bank- en /ind:ustri·e- .en ook van het' bodem- ien
hypotheekkapitaal te schragen. Wtel is het in Duits.land thans
mver, dat wi•e nqg rept va1n :het "socialistisc;he" deel' van het
"nati.onaal-socialistische'' program z·ijn l·ev.en niet ~eker ·is, maar
elders is dezte zwendel in aHerl.ei schakering nog op g.a;ng,
hetzij in een ver9evordlerd stadium ("New Deal" in de· V.S.
v. N.Am.) dan wel in het beginsta,dium (Plan de Man; \het Ordeningsplan v:an de SOAP met zijn "schappen" voor alles en
nog wat, b.v. een "kol·enschap", een "•electriciteit-schap" enz.)
En ook in J a pan dbet zich hetzelfde v·e·rschijnsel voor, t.w.
in de propaganda di1e van \het depart•ement van oorle>.g uit .gaat.
Tegélijk met de "verdunde soep" wordt in een brochure van
dit depart•ement de verwezenlijking van het "staatssocialisme"
in uitzi·cht gesteld. Het maakt deel uit v:an de "historische taakf'
van het r<eformisme, in de hoofden van de werkenden van
stad en land verwarring te sticMen inzake de feit·elijke legenstelling tuss•en staatskapitalisme, zijnde een vorm van lapitalisme,
en al w,at na; de prol,etarische 1machtsverov·eri'l9 en de ontejg.ening van het bank-:, het industrie-, het bodemkapitaal enz. op
de grondslag van het sowjetsysteem tot stand komt, dus socialisme is, of in i·eder geval de grondslag daartoe biedt.
Op de kalender van het .aJ9elopen kwartaal staat ook het v·erslag van de S.D.A.P.;N.V.V. l•eidersdef,eg.atie naar het "Rode
Noorden" opgetek•end. Hier kon als mötto staan: "Wat zonder Plan óók wel kan!". Het laatste woord te dezer zak·e was
dat van den heer Lindeman in izijn art·ikel in "Het Volk" over
de "minderwaardige bestrijdingswijz·e" van de "Tribune" over
het "Rode Zweden". Dit laatste woord was de opwekking aan
"het Nederlandse volk": "Pakt aan, steekt geld in het ec-onomisd1 leven van Nederland!"
Het economisch échec van hei fascisme bij zijn pogingen tot
het op nationale grondslag tot stand bren1g•en van een kapitalistische stabilisafi·e, stond wa,t Italië en vooral wat Duitsland
betreft (.ov·er Oostenrijk sp,.,ek:en we maar niet eens; di·e "ona·fhankelijke" staat "loopt in de steun"!) het afg<elopen kwarlaai
in het middelpunt van de internaHona.l.e puhliek.e belangstelling.
In I t a I i ë is het aantal we·rklozen ver ov·er het millioen. Even~
ars in Duitsland en Japan is ook in Halië z.owél het evenwicht
tussen in- en uîtv.oer als het begl'otingsev·enwicht op ka.tastrophale wijze verb!'olçen (voor 1934 •een invoersaldo van ruim
300 milHoen gulden in Nede•rlands geld). Hierin ~omt niet aHeen
màar de uitwerking v:an de ec·onomlsèhe crisis als op zich z.elf
staand verschijnsel, maar bovendi,en en vooral ook de aanwending van ingevoerde grondstoffen en van staatsmiddelen
voor oorlogsdoel·einden toi uitdrukking. Enlke·l·e aHes zeg9ende
cijfers:
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Begrotin_gstekort 1933-'34: 6.819 millioen lire. Binnenlandse
openbare schulden totaal: in 1930 circa 88.102 millioen lire; in
1933 circa 97.215 millioen lire; in 1934 circa 102.622 mimoen
lire.
De werking van het lta.li.aanse "Nationale Valuta Instituut" is
dezelfde als die van het beruchte Duitse "CI·ea.ring"-systeem.
Uit dit alles blijkt g.enoegzaa1m_, dat het Italiaanse fascisme zelfs
door afwenteling van de rasten der economische crisis op die
werkenden van stad en land en het millioenen:J.e9er werkloZ!e!n
en door g.ewelddadi.g.e onderdrukking van iedere vorm van
economische strlijd der arbeiders en boe11en niet in staat is, eel~
betrekkeJ.ijlke stabili~eit op héél laag niveau te bewerken.
Voor meerdere g.eg·evens V'erwJijzen we naar de rubri:ek
"Beurs en Nijverheid" in het Zondagochtendblad van het
"Alg. Hbl." van 3 Maart, 9etirl:ield: "Italië en de Crisis",, zijndie
een bespreking van een publicatie van V.er:a Micheles Dean
in het nummer van Jan. '35 .van de "For:eign Policy Reports",
uitgave van de _~,Fol"eign Policy Associalon" iJe New-Vork,,
welke schrijV'er tot de vol9ende conclusie komt, di·e we hi·e.r
in zijn politieke tendenz nu maa.r nl·et aan criti·ek zullen onderwerpen (in econiomisch opzicht is ze er des te overtuig·ender door!): - "Alhoewel het corporatieve wsteem in
Italië er in g·eslaagd is de conflicten tussen Kapitaal en arbeid alsmede die tussen produoenten •en consumenten uit
den weg ie •ruimen, is het er ten gene dele in geslaagd Italië
te behoeden voor de economische moeilijkheden waarmede
taHoze an'dere lan'den eveneens 'te kampen hebben."
Hier voJ.gen thans erikel:e Çjjfers bet11effende D u i t s 1a n d.
Alles in milHoen R.M.
Waarde van te totale ultvo·er en 1nvoer
In 1929:
13.482J7
13.446,8
in 1933:
4.871 ,4
4.203,6
in 1934:
4.166,9
4.451.Het katastrophal·e ligt niet alleen, en zelfs niet hoofdzaketijk
in de enorme waardedaling. van uit- en invoer, maar vooral
in het feit, dat, sinds de Nazi-partij "schaltet und waltet"
Duitsland voor het eerst meer in- dan u i tv o·e r t. Afgezien
van _allerhande manipu1lati.es die de zaak in wezen véél en véél
erger maken dan z,e schDnt (en ook dàt is al héél erg'!) waren
en zijn begrotingstekorten a.. v.:
·1928:
·
561 1 6 mil'lioen R.M.
1933:
1.880,- milHoen R.M.
1934:
2.110,- milli·oen R.M.
2.500,- milli.oen R.M.
1935: {raming)
Maar de Duitse Rijkbank keerde 12°/o dividend uit!
Men moet al een hé'él erg doorgewinterde Hitler- (of Musserll)
knecht zijn om de volg.ende conclusie - di·e ni,et van ons is,
maar die we uit de aard der zaak volkomen onderschrijven! in twijfel te durven trekken. Ze is te vinden onder. "Beurs en
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Nijverheid" in het Zond~,gochtendbl.ad van het "AI,g. Hbl."
van 10 Maart '35, en luidt a.v.:
"Het dogma van Schacht laat zich in dez·e woorden samenvatten:
ve.el uitv.oet"en,
nog me•er invoet"en,
niets trans~ereren (dus niets betal·en! - Red. K.)
Men zal moeilijk kunnen onfkennen., dat het Duitse eredief
door dez,e methode tot in den wortel is geruïneerd".
Het "Alg. HbL" noemt dit "·economische oorlogsmethoden"~ en
dit is juisi in dubbel•e zin. Eerstens omdat iedere oorlog, dus
ook die welke de HiHer-l"egering voorbet"eidt, niets anders is
dan de voortzetting van de pofihek van de betl"effende staat.~
behalv·e met de gebruikel.ijke middelen, bovendien en vooral
met het middel van militair g.eweld. En tevens, omdat in die
verhoogde · invoerwaarde, en dat bij voortgezette prijsdaling,
de verhoogde invoer van grondstoffen voor de oorlogsindustrie
tot uitdrukking 'komt, en voor de hand over hand toenemende
begrotingstekorten .geldt hetz·elfde, - alles ·evenals b;ij Japan en
bij Italië.
Zelfs de ,Telegraaf"-cor11espondent te Berlijn waagt het er niet
langer op zijn met Hitier-Duitsland .zaken doende l·ezers zand
in de ogen te stmoi•en. Van de betl'effende corr~e~pondenHe
in de "Tel·egraaf" van 19 Maart '35 noemen we kortheidshalv•e
hi·er alleen de titel en de ondertitels: - "Ste·eds nijpender wordt
de schaarste op eTk gebied in het Duitse rijk. - De grondstoffen
raken op. Tot den herfst .kan men zich behelpen. ·Maar wat zal'
er gebeu11en als het buitenland daarna geen crèdiet meer wil
verstrekken?" Men prente zi•ch al de bovenstaande economische feiten, betrekking hebbende op de Sowjet-Unie •enerzijds, en anderzijds
op de ~apitalistische wereld, >Ook op Nederland, goed in! Het
behoeft zeker geen toelichting, waarom we hier de voor het
huidige moment gevaarlijkste van de imperialistische oorlogsbrandstichiers (Duitsl.and •en J.apan), en de landen met e·en. fasc'istisch regime (we•er Duitsland, en dan Italië) bizonde!"e aandacht
schenk•en. Wie ook Japan blij de gefascineerde staten t"e]~ent,
heeH óók gel:ijk, en zeer· zeker is ook Mussol in i ijverig in det
we•er door oorlogsgeweld een uitwe,g uit de moellijkheden te
zoeken. Het Abbesynië-avontuur is bovendien nog ma.ar een
begin.
En zo komen we dan met de economische ontwikk.eling en verwikkelingen tot 911ondslag tot het politi•ek gebeuren van het
afgelopen kwartaal.
De meest in het oog springende data z)jn dan:
13 Jan. '35 - Het Saarpl•ebi.sciet.
16 Maart '35 - De Hitierregering dect"eteerf, dat onmiddellijk
op de gmndslag van al9emen•e dienstplicht een l•egermacht van
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De uii:slag van hei: $aar-plebisciet, waarblj de overweldigende
meerderheid, in we·erwil van het feit dat het Duitsland van nu
nog Hitler-Duii:sland i~, voor "Duitsland" stemde, wüst op de
ongelijkmatigheid die ook de ontwikkeling van de trots alles zich
baan brekende wereldrevofuüe kenmerkt.
De fascisten hebben uitstekend gebruik weten te maken van het
feit, dat ·een land - dat door •een gf'lotendeels Duitse bevolki!19 is bewoond - 15 jaar lang in handen is geweest van.
vreemde machten. De uitslag van de stemming onderstre•E;!pt de
grote invloed van het nationaliteiten-vra~stuk in de klassenstriid. Daarnaast wa~ als overal eldersJ de uitwerking van de
fascistische methodes van inhmidatie, demagogie, corruptie, direde bedreiging met 9ewerd en daarbij ook feitelijke terreu~, en
dit alles bovendien in de hand 9ewerkt door al het politiek·e
doen •en laten van de overig<e imperia,listische machten - óók
in die gevallen waarin ze he·t tegendeel beoogden! - slechts
te niet te doen door de strijd van 't revolutionnair-proletarisch
eenheidsfront in bondgenootschap met de overige werkers van
stad en land.
'
De uit de aard van z·ijn weren politiek onstandvasti,g·e middenstand, en ook een laa~g van niet-klassebewuste arbeiders,
die alleen op een moment dat de klasseverhoudin9en glashelder doorzichtelijk zijn, in staat zijn zich boven het peil van de
kleinburgerlijke en de in wezen zich daarvan niet ondersèheidende ref.ormistische ideologie te verheHen, zal in het Saargebied zo goed als overal elders des· te !E*lrder de klasseverhoudingen zien z·oals ze zijn en dienovereenkomstig stelling nemen, naarmate de Communistische partijen, internationaal dus:
zich beter van haar taak kwijten.
Het economisch bankroet van 'het Hilier-fascisme nadert snel
en het wordt aanmerkelijk verhaast door zün geforce·erdle, gel'd
en goed verslindende, oorrogsvoorhereiding. Daartoe behoort:
ook de, door op Hitlerr-Duitsland .g·eoriënteerde kapita,listen
buiten Duitsland gefinancierde, fascistische machtsconcentratie
door zün agenturen in andere landen die ~jj de komende oorlog betrokken zijn, vanaf het systematisch .voor de ",Ansahlusz"
murw gemaakte Oostenrijk tot en met het "neut,.,ale" Nederland,
waar de Hitierknecht Musserf het terrein voorbereidt.
Alle verwarring stichtende "theorieën' 'van de burgerlijke en
ref-orl":1istische politikanten - de he11en T11otzkisten natuurlijk
weer vooraan! - ten spiji, is op ZJe•er korte termijn de door
de· Komintern van de toestand in HiHer-Duitsland opgemaakte
anaJyse volkomen door de ~eiten bevestigd en zijn al die 1n
de ideologische ruimte zwevende "theori·eën" over het karakter van het fascisme door het stormachtig ~eitelijk gebeuren
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van de laatste tijd achterhaald. Sinds de Hitler-dique niet meer
zeker was van de - op "wilde" terreur en op hei drijfzand der
door grove demagog•ie" te weeg gebrachte overspannen emotie en sensaiie van het kleinburgerdom berustende, dus uiierst
labiele - macht van haar partij met S.A. en S.S.-formaiies, en
genoodzaakt was, ren aanschouwe van de hel.e wereld te
demonstreren, dai de bajonetten en verdere requisieten van
de Rijksweer het wezenlijke en alleen betmuwbare bestanddeel
11an de grondslag van haar machisposiiie uit maken (in haar
sc>ort óók een "massa-basis"!), toont ze zich duidelijker dan
ooit in haar ware gedaante: die van wilvoltrekker van het
Duitse "Finanzkapital", het bank- en industrie'kapitaa!, mei als
dominerende g~p het Duitse gilde van de ,"bloedige internationale", de magnaiten van de oorlo"gsindustrie.

***

De Komintern en haar secties in de versohiliende landen staren
zich echter niet blind op de "Duitse feiten", of op een of ander zich elders op de aardbol voordoend onderdeel van de
wereldsituatie.
Vóór aHes ligt de waarborg van haar toekomstig sl~gen hierin,
dat ze zonder aar~len en zonder het minste voorbehoud, en
met aanvaarding, uit eigen irnnerlijke drang en eig,en weten; van
alle daaruit voortvloeiende consequenties, en ieder van die
partijen in het bijzonder met betrekking tot het "eigen land"
- dat wil zeggen; de eigen ,bou~geoisi.e mei haar aanhang zich ha.ar politieke g.edr:qgslijnen laten voorschrUven door het
volgende d;oorslaggevende feit: in a 11 e impe'rialistische landen "(ook in Nederland!) leidt de economische oorl<;>g~poliiiek
van het "nationale eenheidsfl"ont" onvermjjdelijk tot een nieuwe - slechts door de proletarische revolutie., die even onvermjjdelijk zich in het raam van de wereldrevoluiie voltrekt_,
te voofkomen - wereldoorlog~ Dat hierbjj de kolonia.le heerschappij een doorsl~gevende factor is, is no_g weer eens duideljjk onderstl"eept door al wat zich ,afspeelde op en om de Nederlands-Japanse Ha1ndelsconferentie te Batavia tot einde van
het vorige jaar en de eveneens mislukte Nederl.ands-Japanse
scheepvaartconferentie te Kobe (Japan), die vorige maand al
schipbreuk l·eed voor ze feitelijk be.9onnen was. Waarmee nog
absoluut nieis :gez,egd is over het eventueel stelli!]g nemen van
net Nederlandse imperi.a.lisme În een oorlog waarbij Japan betrokken is. De door anikeien van den Hollandsen witgardi~t Dr.
Gl"ondijs in de "Telegraaf" g~popu1ariseerde o,pvatling: Japan
als de ..9'endarme van het int•emationale imperiálisme in het
Noorden •en Oosten van het Aziatisch oentinent is toch voordeljgerl - en: gun het Japanse imperialisme voor zijn expansie
e•en uitlaat in de richting van de Oostgl"ens der Sowj.et-Unie,
strooki: met de wensen •en het inzicht van den heer Deterdinig
die thans in Berljjn een geziene ,gast is. En was ni·et het Deterding-c.onc,ern het doorgangshuis naar een commandopost in
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de Staat der Nederlanden '-'Oer den huidigen minisrerpresident,
minister van Koloniën en den huidigen ,gouverneur-;generaal
van "Onze Oost"? En iedel')e tegen het anti-im,Perialistische
strijdeen'heidsf~ont van blank en bruin ..grerichte politiek is een
positieve factor in de voorbereiding tot deelname van Nederland aan de komende imperialistische .oorlog. De kwestie is niet
sleéhts dat het laatste de oonsequen~ie is van het eerste, - het
een ïs met hei ander indentiek ·(in weren het zelfde). De overaana in de oolitiek der S.D.A.P. van ontwapeningszwendel tot
"desnoods militaire sancHes'' uitgerekend O..P het moment dat
het imperialistische oorlogsgevaar acuut werd, is dan ook een
van de gevallen, waarin die partij, door algehele afwezi.gheid
van "speelruimte" consequent is geworden.
Het feii dat door het wereld,g·ebeuren van 'de laatste tjjd de
reformistische, Kautskiaanse illusie van een nieuwe "oonstructieve" aera vqn hel imperialisme aan flarden is gescheurd,, drijft
in ieder land, waar het ref.armisme r,nog ·enige, zij het ook l~
~~r geri11ge "speelruimte" had of heeft, de sociaal-democratie
toi een smadeljjke vlucht in het kamp der, openlijk of in het
geheim tot een imperialistisch oorlogsbonqg.enootschap toegeireden "eig.en" bourgeoisie. Niet bD overrompeling zoa.ls
in Aug. '14 bij het uitbrek·en van de wereldoorlog, maa:r door
systematische voorbereiding en ideologische "opvoeding" van
de partijmassa en partijaanhang, viert thans in de SOAP het sociaal-patriotisme zijn "schoonste" triomfen. Mede daardoor zijn
voor de CPH thans de proletarische velden in en om de SOAP
rijp voor de oogst. Hei aanvoenen van èitaten als bewijzen van
hei bovensiaande staat voor lez•ers van "Het Volk" en de overige sociaal-democratische partijliteratuur (en voor die van de
"Tribune", die in het afgelopen kwarta.al een menigte van die
citaten publiceerde} gelijk met het int~appen van een open
deur. Sinds het laatste SDAP-con9res "is "het g-eval Duijs" epidemisch geworden. De heer Boekman p~esteert in dit opzicht
enorm veel. Van hetzelfde g-ehalte zijn adik;elen in "Het Volk"
als ·die van 16 Januari '35, naar aanleiding van de uitslag van
het Saar-plebisciet, "Nationale Ve~bondenheid", en van 22
Februari '35 "Verdragen" (met als ondertitels: "De taak van
ons geslacht", en "Wij l·even in een tijdperk van overgang-"~,
waarin de historische r·oeping van hei proletariaat met zijn
bondgenoten wordt opg.edjragen aan "het blanke ras", "ons
geslacht", "de vdk,en" en hun regeringen. En het is niet uii
gebrek aan verdere bewijzen, maar all·een om aam de 9eest
waaruit dit alles voortspruit volkomen recht te J,a~en wedervaren,
als we in dit kwartaaloverzicht terug grijpen op e·en uitspraak in
het oproerige krabbelhoekj.e in "Het Volk" ~an 4 Dec. '34, onder opschrift: "De Geest" over Hitier-Duitsland die als volgt
luidt:
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"De Rijksweer bewe·egt zich!
Een wereld met e·en .eergavoel dat wijd verschilt van het
onze. Maar geen eerl-ozen a,ls de onderwereld der geweldenaars. Vergis U daarin niet ... " (Die stippeltjes zijn niet van
ons, maar van ABK).
Sinds medio Jan. '35 ontwikkelde, onder vóórtdurende druk
der vredespolitiek der Sowjet-Unie, het diplomatiek gebeuren
der wederkerige aantrekking en afstoting van de imperialisti-::
sche machten zich op de grondslag van het acc.oord van Rome
tussen het Franse •erf het Italiaanse imperialisme. Op v-oorwaarde
dat het laatste er me·e .ophoudt, het Hongaarse streven naar
revisie (verandering der grenz·en) en het streven naar herziening van het "Balkan-pad" in het algemeen, aan te wakkeren
(o.a. do-or wapenzendingen, het aanstoken van de Venizelosputsch in Griek•enland enz.) wil Frankrijk aan het imperialistischkol-oniaal strev·en van Mussolini met betrekking tot Afrika tegemoet "k-omen. In dit opzicht he·eft Laval niets en heeft Mussolini iets bereikt: 'bepaalde stukk·en van de spoorweg van
Djaboeti naar Addis-Abbeba, bevoorl'echting van Italianen in
Tunis en voor ltàlië gunstige grenswijzigingen in Zuid-Libyë en
Frans-Somaliland. Dienovereenkomstig werd ook bij de Italiaanse roof.oV'erval op Abbessinië dit laatste land door de Volkenbondsraad tot "vriendschappelijk overleg" met Mussolini veroordeeld. Dat ook Londen ijvert voor 'n oriëntering van Frankrijk op Italië is ~om re maken dat Frankrijk de 'afspraak met de
Sowjet-Unie inzake de vredespolitiek van Moskou kan te niet
doen, en wel van uit 't gezichtspunt, dat Engeland, Frankrijk 'en
Italië samen een voldoende t~genwicht vormen tegen het imperialistische exoansi,estreVIen w,an het HiHer-regime in voor
deze imperialistische machten on.9·ewenste richting. En dat over
die richt i ng in het géheim met 'Berlün onëlerhandeld worden
moet. Londen gaat daarbij uit van de overtuiging, dat Parij~
no6dged!'ongen mee gaat met de vrede~olitiek van de Sowjet-Unie, en van het feit, dat de Franse regering tegel.ijkertijd
een ijzer in het vuur houd~ dat het Britse imperialisme aanstookt.
Maar Frankrijk heeft bovendien !"ekening te houden met de
Kleine Entente, die wel vazal, maar 9een lakei van het Franse
imperialisme meer wil zijn. W~elk gevaar niet alleen de Sowiet-Unüe maar ook de Kleine Entente van de zijde van het
Duitse imperialisme, in samenwer"kin.9 met het Poplse, bedreigt,
is in het af9elopen kwa.rtaal weer ~eens in het middelpunt van
de puhli,eke aandacht gebracht door de ,publicatie van· het boek
van den P.Oolsen pro~e·ssor Studni<Cki, wi·ens bet!"ekking tot
den dictator Pilsudski dezelfde is als di,e van Göbbels en Rosenberg tot Hitler, terw,ijl dit boek op één lijn is te stellen met
Hitiers ,;Méin Kampf". De fasèistisohe kolonisatiedran~ gaat niet
enkel naar het Oosten, ma,ar oók naar het Zuid-Oosten en is
een onderdeel van een 'fascistisch-imperialistisch plan, waarvan
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de Oosi!enrijkse "Anschlusz" 'een integrerend bestanddeel 1s.
Met Japan als imperiaîistisch koddebeier in het Oosten is de
mqselijkheid tot verwezen1!jking van dit plan des te .911oter!
Maar d i t plan strookt we,er niet in z!jn geheel met de Britsimperialistische politiek van het in stand houden van een door
het Brits imperialisme gedirigeerd "politiek evenwicht" in Europa, d.w.z.: een onophoude[ijk onstabi,ele toestand zwevende
om een slechts min ,Qf meer .{en in de praktijk zo goed als
altijd minder goed!) te verwezenlijke "as".
'Al dez.e en nog andere imperialistische i'egenstellingen bieden
de Sowjet-Unie de gelegenheid af en toe met haar vredespolitiek een straal water in het oorlogsvuur te spuiten. Wie de
hoofdzaak, het gezamenl_ijk w i 11 e n samenzweren van de imperialistische machten te'9en de Sowjet-Unie, voor de feitelijke
toestand in zijn geheel houdt_, speculeert niet zó _sevaar_l[jk
als degenen die ande11en .af zich zelf met schünpa~ifistische
illusies bedriegen, maar hij ziet toch de toestand te eenvouê!ig.
De aan het Hith:ir-decreet van 16 Maart '35 voorafg~gane a'fkondiging van de tweejarige' dienstplicht in Frankrijk en de
publicatie van het Engelse "Witboek" kunnen er toe bijdragen,
fiern uit de droom ie helpen. Ook in het imperialistische kamp
zijn er, die alleen de hoofdzaa,k willen zien. Zo de oude heer
Lloyd George, die, als alle tekenen niet bedriegen in de Britse
politiek weer e-en _gmtere rol ,gaat spelen.
Uo:id George, aan wi·en Lenin 15 jaar geleden in een imnisch
voorwoord e·en van de belangrlijkste van ·zUn voor toef1, ·nu en
aCtijd waardevolle geschriHen (de "Kinderziekte") opdroeg, als
"blijk van erkentelijkheid" voor een door Lloyd George (toen)
gehouden rede, die "bijna Marxistisch" was, en "'in i,eder g·eval het Communisme een grote dienst bewees." En het afge,lopen kwartaal was Lloyd George van toen recidivist, waar
hij in e•en rede zich als v.o[.gt uitli·et:
.
"Bijna heel Europa. beschouwt Rusland thans als een waarborg voor de vrede. Maar het zou wel eens kunnen_gebeuren,
dat binnen Z•eer korte ~Ud de conservahe'lt'e elemer1ten in
he·el Eu11opa naar Duitsland zullen opzien als een bolwerk liegen het communisme in Europa. Als in Duitsland het dommunisme aan de macht komt, v.algt heel Europa!"
Veel van wat in het afgelOpen' kwartaal is geschied en wat ev·en,eens de prognose van de Komintern volkomen 'bevestigt en
haar doelstelling volkomen 11echtv.aardigt, uit revolutionnair-proletarisch oogpunt, en dat •e'v'eneens van zeer veel be·lang is,
vond in het bestek van dit overzicht geen plaats. Wel is waar
"marcne·ert de Rijksweer" in Duitsland (zoals hier voor is gecileerd met als een van de bazuinenengeltjes de "geesf'' van
e'en "oproerig" krabbelaartje), maar ... in tal van landen, Frank·
rijk vooraan, marcheert thans ook het 11evolutionnair proletarisch
De
EENHEIDSFRONT, met als doelstelling: De Sowjets! -
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Sawjets overal!" De Spaanse revolutie is thans in het stadium van
Fiet zich realiseren, dat
overwinning van het ,proletariaat en ~ijn bon~genoten,
p11oletarische machtsveroveril)g,
prol·etarische dictatuur,
p11oletarische democ.rat.ie,
Sow jets!,
woorden zijn die slechts in en door elkaar de mogelijkheid, en
tevens de zekerheid der verwe:z!enlijking tot uitdrukking brengen.
En aan de andere kant van de aardbol is het Sowjet-China met
zijn Rode Leger dat de ,Prognose van de Kom-intern nadrukkelijk recht doet wedervaren!

***

De heldenmoed dergenen die in de proletarische strijd van
klasse tegen klasse in de landen der fascistische dictatuur in de
voorste rUen strijden, openbaarde zich in de da9en waarop we
hi.er terug zien treHend en g11oots voor 't wraak9ericht der con,_
tra-revolutie te Budapest. Door acht jaar folterende kerkerstraf
lichamelijk tot het uiterste verzwakt maar moreel ongebroken,
trad Mat h i a. s Ra k os i daar van de bank der beschuldigden
voor het forum van de mensheid als openbaar aanklager, zijn
fel requisitoir besluitend met èie woorél.en:
ulk heb bij al wat ik deed a1ls OV'erluigd communist rl)ijn
plicht vervuld en zo ,goed ik kon het .,Prdetariaa,t gediend.
v.oor alle handelin.9en der prol·eta;rische dictatuur, mUn eigene inbegrepen, neem ik met een gerust g.eweten de verantwoording op me."
Ten tüde van het eerste Ra~osi;-pl'oces, in 1925, vertolkte het
burgerlijk·e Hongaarse bl.a;d "Ujsag" (in het nummer van 17 Nov.
'2~) als vólgt het gevoel van ontza,g dat Rakosi en zUn "medeplichtigen "in de kringen van hun tegenstanders hadden
verwekt:
"We wiHen ni·et V'erhel·en, dat ons een ze~ere schaamte ten
overstane van deze Rat~osi-g11oep bevangt.
Deze 'lieden, die weten dat de golven des doods zich boven
hen sluiten en dat ze geen genade te verwa,c:hten hebbent
trachten nochtans met geen woord hun schuld te loochenen ot
te verkleinen. Niets nemen ze terug, en daardoor be·gaan ze
de gl"ootste misdaad; ze geven ons nîet de mogelijkheid hen
te verachten.
.
.
.
We schamen ons, dat de Communisten zulke mann.en hebben
wien de ide·e me•er waard is dan het leven.
De burgerlijke ideol•ogi·e heeft ze zo niet."
Zij hebben ze zo ni:et. Ze hebblen :ie ni.et meer. Ons! Marxistisch
oordeel'over hen is ni·et alf.e:en si11eng maa.r ook rechtvaardig:
'Zulke mannen hebben zij ni•et meer,
want hun hisiorische rol is uitgespeeld.
De historisch gemepene is het wereldprol·efariaat, dat strijdend,

138

G. v. MUNSTER

KWARTAAL OVERZICHT

en trots gedeeltelijke nederlagen en tijdelijke terugslagen onweerstaanbaar voorwaarts schrijdt, in het voetspoor van de
Sowjet-Unie, onder leiding van de Partij van L en i n, die bij
diens dood in Lenin's beproefden medewerker, St a I in, haar
nieuwen, voortreffelijken leider vond, en die haar wa,ardige verte.genwoordigers heeft over de gehele we11eld in leiders van)
de lanëlelijke partijen der Kom~ntern als D i m i trof, Rak os i,
Thaelmann.

PRESIDENT ROOSEVELT'S "NEW DEAL"
A. WINTER
HET EVANGELIE DER "ORDENING".

Een grootscheepse pt"opagandacampagne vergezelde de politiek van ingrijpende staatsinmenging in het ekon,omisch leven
der Vereen. Staten, di,e President Roose""elt van 't og·enblik van
z'n ambtsaanvaarding in Maart 1932 heeft ingevoerd. Het was 'n
"New Deal", een ni·euwe behandeling, de eerste stap naar een
nieuwe, betere maatschappij met een nieuwe vrijheid, gegrondvest op de samenwerking aller 'klassen. Een nieuw tijdperk van
voorspoed was in zicht. Het enigszins verbaasde en hoopvol
atwaèhtende Amerikaanse v.olk hoorde deze muziek van een
koor bestaande uit de meest verschillende elementen, banki·ers
en industriëlen, professoren, politici en journalisten, vakverenigin.9sleiders en sociaaldemokraten.
_
Nieuw l•even zou in de bedrijv·en komen, de winsten zowel
als de (,enen verhoogd worden, de werkloosheid zou ster"k
afnemen, one·erlijke concurreriüe uitgeroeid worden. Roosevelt
invloed van Wall Street op de regering te vernietigen en daarmee de invloed van den arbeider, armen boer en kl·einen middenstander te v·ergl"oilen. 1 ,Een belangr.ijke st~p in de richtil"),g van
't socialisme". v·erklaarde Norman Thomas, l·eider der socialisten.
In het buitenland zongen groepen van liberalen en sociaaldemokraiten in hetzelfde koor. (Onze S.D.A.P. ontbrak niet op
het appèl).
Dat was nu de "ordening" zoals een achtenswaardig man die
graag ziet. Geen revolutie "in stromen bloeds", gelijk dat heet,
doch samenwerking van allen langs parlementairen weg. De
resultaten van het vijfjarenplan - die in Amerika ·een geweldige
indruk hebben gemaakt - , verkregen zonder "diktatuur", alleen
langs demokratische weg. De klassestruktuur van de maatschappij
behoefde niet veranderd te worden. Roosev·elt, de vriend van
den kleinen man, zoals hij z·elf verklaarde, z·ou de macht der
"internationale 'bankiers", en daarmee de krisis, ten einde brengen. En zo kwam de blauwe .adelaar, het alom gepropageerde
symbool van de N.I.R.A. (National lndustrial Recovery Ad, nationale industriële herstelwet) over het land in een lawaai propaganda, waarvan men ook hier te lande een ogenblik met de
"Uiver" -rel •een pmefje heeft genoten.
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HET STANDPUNT DER COMMUNISTISCHE PARTIJ

De C.P. der U.S.A. die zich in 1928 door een scherpe fractiestrijd v~m rechtsopportunistische elementen als Lovestone en
van Trotzkistische elementen gezuiverd had, was de krisis van
1929 met E(en juist politiek program ingegaan. Sche~p wees ~
elk~e poging van burgerlijke of sociaaldemokratische zijde af
om de krisis als een korte inzinking in het normale kapitalistische
leven voor te stellen. Tegenover -de nieuwe koers in 1932 stelde
de C.P. onmiddellijk de verklaring, dat ordening zonder wijziging der klassestruktuur geen stap op de weg naar het socialisme, doch op de weg naar het fascisme is. De "New Deal",
verklaarde de partij, zal een hergroepering van de krachten der
verschillende klassen brengen, die het monopolistische, het imperialistische, kapitaal zullen versterken ten koste van de massa's
der arbeiders, boe11en en kleine kapitalis-ten. De tegenstellingen
in het kapitalisme zullen verscherpt worden, de ontwikkeling
naar oorrog of fascisme ver'haast. Tege!,ijk zal de groeiende klassetegenstelling de massa's van arbeiders en boeren tot verzet
drijven, met geweldige klassebotsingen als resultaat. Daaruit
volgde de taak van de C.P., om in de propaganda de misleidende voorstellingen omt11ent het karakter van Roosevelt's politiek
te ontmaskeren en in de strijd een eenheidsf11ont van alle uitgebuite klassen t'egen de "New ·Deal" te verwerkelijken. Deze
politiek heeft de C.P. we!ten door te zetten, daarbij ste,eds zelf
e~en proces van bolsjewisering doormakend, zodat zij ste~eds
meer en meer de kern wordt, waarom he·en zich de groeiende
oppositie tegen Roosevelt's politiek kristalliseert. De juistheid van
de ontleding van het karakl!er dezer politiek wordt met de dag
aan ste·eds grotere groepen van de bevolking duidelijk. Inderdaad kan reeds nu gez,egd worden, dat deze karakterisering op
alle, maar dan ook a 11 ·e, punten 'haar juistheid alre,eds bewezen
heeft. In de Verenigde Staten is het monopolie kapitaal versterkt,
is de massa der arbeiders, boer·en en kleine middenstanders er
slechter aan toe dan in 1932, heeft de oorlogsvoorbereiding ongekende afmetingen aangenomen, zijn de klassetegenstellingen
verscherpt en bereiden machtige financiële belangengroepen met
oogluikende ondersteuning van de Roosevelt-reg·ering een openlijke fascistische diktatuur voor.
DE STEUNPILAREN DER N.R.A.

Type11end voorRoosev,èH's _politiek was, dat onmiddellijk na de
aanvaarding van het presidentschap, waarbij hij verklaarde de
geldwisselaars uit de tempel i:e zullen drijven, hij zijn kabinet
koos uit verscheiden vertegenwoordigers van 'het grootkapitaal
en de grootgrondbezitters. Minister van financiën werd Woodin,
geïnteresse,erd in taf van WaH Street ondernemingen, nauw verbonden met MeHon en Rockefeller en de grote imperialistische
monopoliemaatschappijen, die Cuba ,en andere delen van Spaans
Amerika tot bloedens toe uitzuigen. Even kenschetsend voor de
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demagogie, die elke daad van de Roosevelt-regering vergezelt en verhult, is dat het gl'ote publiek slechts vernam dat
Woodin een onschuldige zieke man was, die zelf muziek 'komponeerde. Sedert is W·oodin gestorven en vervangen door
Morgenthau, die zijn politiek voortzet. Tot algemeen uitvoerder der N.R.A. benoemde RooseveH generaàl Hugh Johnson,
een bekend miliiairist, nauw verbonden met den Wall Street bankier Baruch Johnson, een meester in geweldige woorden en
aanvankelijk geadverbeerd als de grote volksvriend, die met
geloei en kabaal in grore parades werd gevierd, toonde het kapitalistisch karakter van zijn taak ten sloHe zo duidelijk, dat Roesevelt hem onder druk van de •gl"ole texti·elstaking in de herfst
van 1934 moest loslaten. Thans wordt zijn werk in dezelfde geest
door anderen voortgezet Dit alles wekt geen verwondering als
men weet, dat de leider van het Nationaal Demokratisch Komité,
die de verki·ezing van Roosevelt in 1932 organiseerde, de millionair automobielfabrikant Raskob van de General Motors was,
een maatschappij door Morgan gecontr6l·eerd en berucht om
haar .anti-vakverenigingspolitiek.
Gaan wij kort de resulta:l!en van twee jaar "New Deal" na.
TRUSTIFIKATIE

'.

De concentratie van het kapitaal in weinige handen is snel toegenomen door trustifikatie. Een groot aantal kleine banken en
industriële ondernemingen zijn opgeruimd, door liquidatie, door
gedwongen sluiting en door gedwongen samensmelting met
grotere bedrijven. Een der voornaamste mlddelen daartoe zijn
die pronkstukken van "ordening", de co d ·es. Voor honderden
bedrijven zijn codes (voorschriften) opgesteld, die het bedrijf
regelen en daardoor diep ingrijpen. Zij stellen prijzen, werkuren
en z.g. minimum lonen vast en regelen de konkurrentie. Zij danken hun ontstaan aan kommissi·es uit de betl"effende industrieën,
banken, middenstandsbedrijven, enz., waarin steeds de grote
bedrijven, die alreeds gedeeltelijk een monopolie bezaten, de
lakens uitdeelden. In sommige kommissies werden wel eens een
paar arbeidersleiders opgenomen, me•estal uit de reaktionaire leiderskli·ek der A.. F.L. (American f;ederation of Labor), die bijna altijd politici uit de korrupte burgerlijke partijen zijn. Bij de opstelling van andere oodes werd zelfs niet eens deze formaliteit in
acht genomen. Daardoor konden de grootbedrijven prijzen en
arbeidsvoorwaarden zóó regel·en, als die voor hen het voo~de
ligst waren, en deze aan het gehele bedrijf met behulp der regeringsorganen dikte!'en. Het resultaat is, dat thans regeringskommissies van allerlei aard, gesteund door politie en rechtbanken,
deze diktatuur van de grote bedrijven in alle delen van het land
doorzetten. Met de versterking van het monopoliekapitaal verscherpen zich de tegenstelling in het Amerikaanse bedrijfsleven
Ook op andere wijzen wórdt het monopoliekapitaal versterkt.
Roosevelt heeft Hoever's pOlitiek voortgezet, waarbij grote sommen geld van re9eringswe9e aan banken, spoorwegen en an-
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dere grote ondernemingen ter beschikking worèlen gesteld. Zulke leningen waren vaák niets anders dan kolossale giften uit de
staátskas aan partikuliere ondernemingen. Bijzondere beruchtheid
heeft in het faatst van de Hoov,erregerlng een "fenin~f' van 80
millioen dollar aan den Chicagosen banki,er Dawes verkregen.
Dawes, de man van het Dawes-plan in Duitsland en vice-president van de Verenigde Staten onder Coolidge, kreeg· die lening
enige weken nadat hij ah lid van de commissie, die erover beslissen moest, was afgetreden, en had dus zelf over een lening
aan zichzelf beslist. Dez,e lening werd zogenaamd gedekt door
een waarborgsom, die echter Uit eHeki:en van de Insuil-groep
bestond, een paar weken vóórdat deze uii:eenstortte. Roosevelt
is met dit geldverstrekken voortgegaan, zodat thans meer "dan
10 milliard dollar aan banken ·en maatschappijen zijn verstrekt.
DE TOESTAND DER PRODUKTIE

Met de vergl'loting van de macht van het monopoliekapitaal is
noch de beloo'fde belang"ijke verhoging van de próduktie,
noch de aanzienlijke vermindering (of zelfs vernietiging) der
werkloosheid, noch de verhoging van lon,en, noch de verzwakking van de klassetegenstellingen gekomen. De volgende tabel
geeft een beeld (1 00 is "normaal" 1 ).
Oct. 1934

Oct. 1933 Oct. 1932 Oct. 1931 Oct. 1929

Produktie
71
72
65
73
113
Aantal arbeiders werkzaam
79
80
64
74
108
Lonen
61
59
45
61
112
Groothandelsprijzen
77
71
·64
·70
·95
Men zi,et, dat na de dieper en dieper gl'loei,ende inzinking van
1929 tot 1932 een chronische krisistoestand is ontstaan, een versèflijnsef dat zich in min of meer duidélijke vorm in •t hèle kapitalisme heeft voorgedaan. 'Intussen komen in deze chronische
krisistoestanden nog grote schommeling·en voor. "Nadat tengevolge van 'een kunstmatige spekuialieve g11oei van de produktie
in de eersile maanden van de Roosevelt regerin.g de produktieindex van Maart 1933 tot Juli 1933 van 59 tot 90 was opgevoerd,
daalde deze index even plotseling. Tussen Mei en September
1934 nam de index zelfs 17 punten af Jvan 83 tot 66), de grootste afname in zulk e·en peri.ode sinds het begin van de krisis in
1929. Een aroot deel van de C2roei in produktie in de .uNew
Deal" periode (12 punten van Maart 1933 tot October 1934, van
59 tot 71) bevordert bovendien slechts o_pstapeling van onverkoéhte goederen. De massà's kunnen niet kopen, zij hebben geen
geld. In October 1934 was ·er weinig verschil van index zowel
van gr·ondsiloffen als van wa11envoor raden v~r.geleken met die
1)
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Dit betekent voor de produktieindex de .,trend" over vele jaren met
uitsch2keling van de seizoenschommelingen, voor het aantal arbeiders
werkzaam en voor de lonen het gemiddelde van 1923-'25, voor de'
groothandelsprijzen van 1926.
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A. WINTER

HET EVANGELIE DER "ORDENING"

van Odober1933" toen de eerste spekuialieve groei van de
oroduktié een grote qpstapeling van waren had gebracht. Met
andere woorden: de warenhuiz;en en pakhuizen van het Amerikaanse volk ziin boordevol met onver'koopbare Qoedel"en. De
.:New Deàl" heeft de soekuiatie in de hand aewerkt.
Dit is één bewijs van de waarheid, dat "ordening" onder het
kapitalisme grorer chaos, groter wanorde betekent.
DE WERKLOOSHEID.

l

De index van het aantal arbeiders werkzaam in onze tabe'l
geeft een te gunstig beeld. De officiële cijfers zijn erop bere...
kend, de toestand berer voor te steHen dan ze is. De Verenigde
Staten kennen g.een officiël·e werkl·oosheidsstatistiek, zodat men
altUd op schattingen is aan.geweren. Volgens de konservatieve
schattin9en van de A.F.l.1 die de .regering~politi.ek ondersteun~,
is het aantal werklozen van October 1933 tot October 1934
van 10.1 millioen tot 10.7 millioen toegenomen. De nauwkeuriger
schattingen van de Labor Research Association, komen voor eind
1934 tot over 15 millioen we~kloren. Di·ezelfde schattingen gaven
1n 'de ergste peri·ode van de Hocver regering 17 à 18 millioen
werklozen. Dit bet.ekent, dat de "New Deal" er niet in 'is geslaagd, de werkloosheid aanzi·enlijk te doen afnemen. Dit berekent ook dat ongeveer één derde van de werkende bevolking
van de Verenigde Staten werkloos is.
Van degenen1 die werken, he.eft slechts een deel een volledige
bezigheid. leder, die ook maar enkel·e dagen per week werkt,
he·et niet meer "werkloos". Dit aantal "wer~enden'\ dat slechts
gedeeltelijk werk vindt, wordt op één vi·erde geschat, dus misschien 5 à 7 millioen. Zulk soort van werkg•ev·en wordt vaak g.ebruikt om de arbeiders van de steun te schrappen.
De toenemende werkloosheid bl,ijkt ook uit de vermeerdering
van het aantal" steuntrekkenden. Van October 1933 tot October
1934 werden een millioen families aan de steun toeg-evoegd.
In October 1934 verkreg·en 4.161.000 families werkloosheidsondersteuning. ~olg.ens de N. Vork Times .van 14 December 1934
is het aantal personen, dat ondersteuning krijgt, ongeveer 18
millioen.
Daarteg.enover staat scherpe vermindering van steun-uitkeringen.
Zo worden ong-ehuwde mannen van de steun geschrapt en naar
werkv.erschaffingskampen g.estuurd, waar z•ij voor bijkans niets
moeten werk·en. Steeds meer worden daardoor de arbeiderS1
die i·ets verdienen, gedwo11gen de werklozen te onderste·unen.
Degenen, die werk hebben, kl"ijgen de volle last van vermeerderde rationalisatie en opdrijving te gevoelen. In bijna iedere
industrie heeft de N.I.R.A.-code tot gevolg gehad, dat minst·ens
evenveel geproduceerd is in minder uren. Deze intensifikati•e
'Jan het werk komt boven op de intensifikati·e, die vóór de "New
Deàl" heeft pla.atsg.evonden. Van 1927 tot .1932 wordt de toeneming in produktie per man per uur in fabrieken op 20°/o geschat. Als dus de gemiddelde werktijd per week in fabrieken van
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Maart 1933 tot Sept. 1934 van 36.6 tot 33.3 valt, dan betekent
dit niet ~een verbetering, doch een verslechtering van de toestand der arbeiders. {opjaging, rationalisatie of gedeeltelijk
werk).
DE WINSTEN DER MAATSCHAPPIJEN

Tussen Juni 1933 en Juni 1934 is het arbeidsloon met 1.1 o;o
omlaaq gegaan, terwijl de winsten van financiële en industriële
ondernemingen aanzienlijk gestegen zijn, 392 firma's vermeldden
336 milli~oen dollars ZUiV'ere winst 9edurende de ~eerste zes
maanden van 1934, een toename met 609°/o vergeleken bij dezelfde periode in 1933. In het verhogen der winsten is dus
voorlopi'g het doel der N.I.R.A. bereikt.
De statistiek der inkomstenbelastina toont, dat het inkomen der
ri iken vermeerderd is ~op kosten van dat der arbeiders en kleinere middenstanders. Terwijl het aantal inkomens van 1 millioen
dollar en daarboven tussen 1932 en 1933 meer dan verdubbeld
(van 20 op 46) is, werden de inkomens heneden 5000 dollar
aanzienlijk verlaagd. De grootste afname in inkomen werd door
deze laagste inkomenklasse, die beneden 5000 dollar, geleden,
wier totaal inkomen met 320 millioen dollar afnam. Daarentegen
waren er grote Viermeerderingen in de heel grote vermogens.
Een dezer inkomens was 5 milli·oen dollar (waarschijnlijk John D.
Rockefeller Jr.), wat overeenkomt met de totale steun aan
20.000 werkloze families, of 80.000 personen, gegeV'en.
(Slot volgt)

DE NOOD IN INDONESIA EN HET "GOBANGRAPPORT"*)
RCESTAM EFFENOl
EEN RAPPORT, DAT EEN AANKLACHT IS

De haast spre,ekwoordelijk 9eworden "neuir,aMeit" der wetenschap is een Z1e,er relatief en ze,er fichef begrip. In ,e,en klassemaatschappij is de wetenschap nooit neutraal, kàn dat ook
nimmer zijn. Ze dient de belangen der heersende klasse, wijsi
haar nauwkeurig de uit imperische resultaten verkregen weg,en
aan, waarlangs de yervolmaking der dil'ede en indirecte uitbuiting van de b!'ede werkende massa, kan worden v~erwezenlijkt.
Haar synthetische methode, haar inductieve en deductieve gev;ólgtrekkingen beweg,en zich s~eeds in de richting van het morele behoud van het bestaande, van zedelijke v~erdediging en
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goedpraterij van de on~ermijdelijk schadelijke gevolgen van
dit uitbuitende kapitalistische stelsel, dat de we~enschap onvoorwaardelijk ten diens~e staat.
Nog noóit werd deze waarheid zo volkomen •en zo pijnlijk onderst!'eept als juist in deze dagen, toen de Hollandse bourgeoisie met haar befaamde "gobangrapport" noodgedwongen
voor het front der publiciteit V·erscheen. Het was een sterk
staaltje van kapitalistische durf, een waarlijk verbazingwekkend
"brani-stukje", dat sl·echts met .een dosis imperialistische moraal
en Christelijke interpretatie van de lev·ensw:aarden der Mensheid is te begrijpen. Dit "gobang" -rapport, in zijn opzet bedoeld als weerlegging van de meest besliste, meest bekende
waarheden over het imperiälistische regiem van de Hollandse
bourgeoisie in lndonesia, is een rake klap in het volle aangezicht van hen geworden, die de koloniale onderdrul<king en
uitbuiting verdedigen of dulden.
Het is een onweerl.egbaar feit, dat de koloniale heerschappij
onder de mom van de "heilige missi·e" in lndonesia de oude
feodale verhoudingen uit elkaa.r scheurt, de ganse vèlkshuishouding ontwricht, alle oude cultuurwaarden v;ernietigt, zonder
dat de kapitalistische indringing daarvoor nieuwe, bevr·edigende
economische en cultu!'ele levensvoorwaarden in de plaats stelt.
Betekende in het W,esten de vervanging van het feodale absolutisme door de kapitalistische dem~kratie een bewegin_g van
de maatschappelijke ontwikkeling op hogere etappe, in een koloniaal land moest dit pmces in zjjn tegendeel uitvallen. Het
is een direde achteruitgan,g met de daaraan verbonden consequenties voor het Indonesische Volk. De chronische economische verarming is onder het Hollands-imperialistische beheer
een permanent verschijnsel geworden, die de Indonesische massa aan de grens der totale uitputting heeft 9ebracht. De periodiek uitbrekende kapitalistische crisis maak~e het doodsgevaar
telkens we.er. acuut. En dan zette de Hollandse bourgeoisie
de corypheeën harer weiJenschap aan het werk om een n"ieuwe
diagnose van de economische toestand, van de gezonde "levenspositie" van het uitgebuite Indonesische Volk vast te stellen.
lndonesia is inderdaad rijk aan kleine en grote welvaartsoommissies, die sp!'lei<Jende f·eiten door haar onderzoek aan
het licht hebben gebracht. Doch de Hollandse bourgeoisie
is ten enenmal•e immuun voor dergelijke ten hemelschreiende
toestanden onder èn als gevolg van haar kapitalistische regiem.
De dikke rapporten verdwijnen in de archieven van regeringsbureaux en zo in de verge-bèlheid. De heersende regering vergenoegde zich met troostverklaringen ha~er eigen wetenschappelijke mannen, dat de "situati·e in het raam der gegeven omstandigheden niet buitengewoon ernstig kan worden genoemd".
De huidi9e woedende kapitalistische crisis onderstre·ept weer opnieuw in al naar verscnrikking:en de chronische economiscne
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armoede van de Indonesische bevolking. De naméloze ellende
en bittere armoede van het tot grauwe paupersmassa gedegradeerde werkende volk wordt thans nog verhoogd door
de nijpende geldschaarste in de dessa's en door de demoraliserende invloed van de heersende werkloosheid. En in het
duistere hutj.e van "de dessaman foert de hangersdood op zijn
proOi.
Wij herinneren ons het tri.estige beeld, dat een burgerlijke
journalist in een der lndisehe bladen indertijd heeft gegeven.
"Op de passars", zo ~hetste hij de toestand, "'in de grotere
dessa's vindt ~j thans Javanen, die rustig afwachten of nabij
een warong of kooksstalletje niet een been of ander afvat
wordt weggeworpen, waarvan zij zich dan met graagte meester maken. In Jogja lief*n vroeger zeer oude vrouwen, in
diepen nood levende, de vuilnisbakken af om daar wat van
haar gading te zoeken. Maar thans vindt gij deze stumpers
onder de mannen in de dessa, die nog kort geleden tot de
arbeidende klasse behoorden".
Een andere kenner van het 'dessa-leven uitte zich aldus:
"De bevolking l·eeft op haar minimum. Zij verkeert in dien
gevaarl.ijken zwevenden toestand, welk·e gij ook aantreft in
een streek, welke geïnfecteerd is met cholera, zonder dat
deze nog uitgebroken is. Er is verslagenheid, er is ang,s-l, er
is afwachting, die alle in hun teg·endeel zullen verkeren zodra de ziekte haa.r slachtoffers eist."
Men denke niet dat dit beeld van armoede en ellende slechts
betrekking heeft op een bepaald gebied. Dit geëft bijna het
karalderistiék van de algemene toestand in heel lndonesia.
Al deze waarschuwende stemmen uit het kamp van de bourgeoisie zelve, stemmen van angst en bezorgdheid over de eventuele g.evolgen dezer toestand voor het behoud van het koloniaal-imperialistische g.ezag in dat land, hebben er toe g.eleid
tot het instellen van •een nieuw onderzoek naar het "bewonderenswaardige aanpassingsvermogen van de Indonesiërs aan de
door de crisis geschapen omstandigheden." Het was niet minder dan de bewering van de sociaal-demokratische hoofdambtenaar Mühlenfeld, die toen tot de fenomenale ontdekking
kwam, dat de Indonesische arbeider best van 21/2 ct. per dag
leven kon, die de indirecte aanleiding had gegeven tot het instellen van het bovengenoemde onderz·oek.
En zo heeft de Nederlandse bourg.eoisie in lndonesia haar
beste mannen op ~economisch, landbouwkundig, hygiënisch en
chemisch-analystisch gebi.ed gemobiliseerd om het betwiste,
door velen in twijfel getrokken feit voor werkelijkheid en mogelijkheid aan te tonen.
Deze wetenschappelijke commissie, bestaande uit geleerden en

146

ROEST AM EFFENDI

GO BANGRAPPORT

experts van naam op eigen terrein, als Prof. Dr. W. F. Donath,
Prof. Dr. C. D. de Langen, Ir. G. J. A. T'erra e:n J. J,. Ochse, is
aan het werk getogen en heeft haar bevindingen en resultaten
neergel•egd in een lijvig boek van niet minder dan 424 bladzijden druks, dat de titel draagt van "Geld- en Productiehuishouding, volksvoeding en -.gezondheid in Koetowinangoen". De
namen van de onderzoekers waarborgen dus reeds de ernst van
hun wetenschappelijk werk. Het rapport is waa.rlij'k een nauwgezette arbeid geweest, waa,rbij met nauwkeurige cijfers, tabellen,
statistieken, grafische voorstellingen en ~oto's het gewicht, de
waarde, prijs der voeding en voedingscalorie-eeriheden worden vastgesteld, berekend en voorgesteld.
Het ligt niet in onze bedoeling om de wetenschappelijke waarde der aangevoerde statistische illustraties in twij~l te trekken.
Het komt ons echter srechts voor, dat deze . commissie zich
te veel heeft bezig gèhouden met dode cijfers en te weinig
11aar aandacht heeft geschonken aan het zedeiUke en menschelijke element, dat bij derge\ijke sociale behandeling van het
levensprobleem ,primair moest zjjn. In haar nauwgezet onderzoek heeft de commissie de stem van haar eigen geweten in
de statistische cijfers en grat:Jhieken verstikt. Dit feit kan slechts
zijn twijfelachtige rechtvaardiging vinden in de eenzijdigheid der
wetenschap in haar ondergeschiktheid aan de belangen van de
heersende "klasse.
Zonder op de onderdelen van 't onderzoek in te gaan, willen
wij hier het "gobangrapport7 'sl.eéhts in zijn a.lgemeenheid bespreken. Het wetenschappel1ijk onderzoek beperkt zich tot het.
nagaan van de levensvoorwaa!"den, de leefwijze, de voeding,
en de hygiënische toestand van vijftien gezinnen in Koetowinanqoen.
JV1et "trots-,' sc'hreel het rapport het volgende:
,;Sij het onderzoek in 1932 kon worden vastgesteld, dat voor
de b van de 15 daarbij betrokken gezinnen de geldswaarde
van de voeê!ing per persoon en per da..9 minder dan 21/2 ct.
bedroeg, zoals reeds werd gepubliceerd in het "Economisch
Weekblad" van 24 Februari 1933. Daar het gemiddelde der
toen onderzoch~e gezinnen, wat hun economische welstand
betreft, bleek te liggen boven het gemiddelde voor de bevolking van die streek, werden voor het verdere onderzoek
enkele geiinnen vervan9en. 'Het in 1933 uitgevoerde onderzoek leerde, dat de geldswaarde der voeding per persoon
en per dag in het een welvarend indruk makende Regentschap Keboemen voor 2 9ezinnen heneden 2 ct. lag, voor een
derd"cl g.ezin beneden 21/2 ct, voor 7 gezinnen tussen 2 eri
3 ct. In die st11eek heeft zich dus .ong.eveer de he·lft der bevol'king voor ongev,e.er 21/2 ct. per dag per persoon gevoed."
Op welke wijze werden deze uitkomsten verkregen? Op blz. 9
lazen wij:
"Bij het menu-onderzoek der 5 loontrekkersgezinnen werden
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dagelijks de ingrediëniien benodigd voor de samenstelling
van het menu schoongemaakt en gereed voor de verdere
voorbereiding, gewogen, terwijl de bedragen voor aankoop
uitgegeven, werden genoteerd.
Indien de ing!"ediënl!en afkomsti.9 waren van eigen grond of
op ande11e wijze in natura werden verk11egen, werd een geldswaarde vast9'esteld aan de hand van de door andere gezinnen betaalde prljz,en of de pasarprijs van den dag als maatstat aangenomen. Ook gewicht ~en waarde van de gebruilde
snoeperijen werden genoteerd."
In de 2 1/:, ct. berekende kosten der voedir);g z,ijn tevens be,gr~pen
behalve de waarde van de snoepenUen ook nog de kosten der
zelt gegeven slamatans (inheemse ~eesten). Men ziet, de wetenschap heeft zelfs de "luxieuze tradities" der bevolking, de veel
voorkomende feestelijkheden niet vergeten. En de buitenstaander moest wel tot de conclusie komen, dat de Indonesische
koeli het niet zo. slecht heeft. Dez,e onschul!dige verondierstelling
wordt nog gesf,erkt door de Vierklaring in het rapport~
dat "bn e~en geldswaarde der voeding van 2 112 ct. per da9 en
per ,persoon e~en voldoende voeding mçgèJ,ijk en re.9êl is1 '.
Het is mog,eJijk en bij zuinjg en verstanqi.9 aanl~g kan men het
zelfs met minder stellen!
~Is wij ons met verlangen afvragen, waarin dan de genoemde
voeding zou kunnen bestaan, dan vinden w)j het antwoord op
blz. 92. Daar staat:
"De hoofdvoeding bestond uiteraard voornamel,ijk uit rijst,
benevens verschillende bij9erechten als tempe, katjang pandjang, brambang, lombok, e.d. Onder snoepenijen worden
verstaan producten als "ge-boek", nasi rames e.d.", hetz,jj zelf
bereid, of in openbare eetgel,egenheid gekocht. In het algemeen", schreef de commissie, "zijn dit grotendeels cas saveproducten."
Gaan wij verder het menu-onderzoek na, dan blijkt de samenstelling der betreHende gerechten uitsluitend te bestaan uit rijst,
zaden, peulvruchten, knollen, blader·en, groenten, kruiden, bataten, vruchren, trasi (bedorven viskoek), gedroogde vis e.d.
Insider van de inheemse samenleving weet V·eel te goed, dat
men dergelijke voedselbestandeJen slechts nuttigen moet, omdat men geen betere krijgen kan! Ander dierlijk voedsel is in
de samenstelling van het menu bijna onbekend. Van de 15 gezinnen, waarover het onderzoek ging, genoten sl·echts twee,
bestaande respectievelijk uit 6 en 7 personen, gedurende het
onderzoekjaar een duif, respectievelijk we9ende 68 gram en
170 gram. Vier 9ezinnen hadden het 9eluk 9ehad wat eenden
en eendeneieren te mog.en eten. Het V!erbruik van rundvJ.e,es
is natuurlijk tot het minimum gebracht. Het grootste vleesververbruik bedroeg 32940 gram in het jaar door een gezin hestaande u'it 8 personen ile9en het minste verbruik van 363
gram in het jaar door een ander gezin bestaande uit 6 personen.
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Volledigsheidshalve geven ·wij hier de cUfers van het "gobangrapport" weer, die het gemidide!de gewicht van de bestanddelen
van 'het dagel-ijks voedsel per persoon aangeven
250 gram rijst, 0,3 gr. kfe,eHrijst, 37 gram klapper, 5 gr:am klapperohe, 43 gram peulvruchten (waarvan 36 gram "iempe.,, of
gegiste kedelé-bonoen), 8 gram knolgewassen, 27 gram vruchten, 50 gram .gnoenten {waarvan 11.5 _gram blad,groenten), 0.5
gram trasi, 7.5 gram vlees, 1.5 gram eiel"en, 2 gram v·erse vis,
1 gram gezouten vis, 6.5 gr:am rie1sui~er en 6 ,gram z·out.
De boven vermèlde getallen 'iaden de stou-tmoedigste fan-tasie.
Ze tonen aan hoe de grens van net lev·ensminimum in lndonesia re•eds la11~ is overschreden. Ze verklaren de gevaarl~jke zwevende toestand, waarin de noodlijdende bevolking bevindt.
Maar de wetenschap concludeerde, dat er van onmiddell;)jk
gevaar geen sprake· was. Uitlatingen van ondervoeding of ondoelmatige voeding werd door de commissie in haÇJr inl·e'iding
van de hand gewez•en.
Wat door Prof. Me. Cay indert•ijd in ~ijn ve~gelijkende studie
over het verband tussen' voedin..9 en eneJ;:gie ~ij d~ verschillende
V·olken van Hindoslan is va,stgesteld, n.l. dat ondervoedil"]g óf
ondoeimatig•e voedin.9 •een grote rol speelt in het gebrek aan
energi~ bij den gemiddelden Inlander_. werd door het .,gobangrqpporf" afs taboe verklaard. Zolang de wetenschap nog
kan aantonel"], dat de geniJltig de voed'il).g nqg zoveei x 1000
calorieën, zoveel 0/o eiwitten, koolhydraten, veHen, lipoïden
en fosfatiden, zoveel 0/o A- en C- of B-vitamine gehalten bevat,
dan is dat volgens de re·gelen der theoretische wetenschap nog
"vQidoende voeding". Haar "neutrali-teit" gebiedt haar geen
andere gevolgtnekking te mogen màken. Ze moet de weg der
verdere intensieve uitmergelin,g en uiihongerin,g der Indonesische
bevQiking •effenen. Het zou hoogst interessan-t iijn, indien men
soortgelijk onderzQek ook ui-tstrekte tot de vaststelling van de
benodigde;; voedingsquantum voor hei lev·ensonderhoud van
een blanke overheerser in lndonesia, of beter nog om nauwkeurig na te gaan de v·erspilde hoeveelheid millioenen coloriën,
eiwit-, koolhydrai•en-, vetten- en andere voedingseenheden,
welke bij braspartijën, fees-tlelijkheden en overvloedig diner der
bevoorrechte "klasse le loor gaan. Nemen w.ij het minimum levensonderhoud van een Europeaan in lndonesia, welke in
benarde omstandigheden heet te verkeren, dan bedraagt de
da.gelijkse uitgave aan voedil')g nçg steeds niet minder dan f 1.per dag per gezin van drie personen.
Doch het -trekken van dergel,ijke vergelijkingen is door de burgewetenschap nie-t geoorloofd. De Commissie liep deze gedachte
!"eeds vooruit, als zij op blz. 2 in haar inleiding schreef, "da~
reeds te fang vee( in dit land door een westerse bril bekeken
is eïi soms conclusi•es werden getl"okken, die getuig·en van
een volkomen gebrek aan k·ennis van Europese toestanden,
'welke met die van de gemiddelde Inlander kunnen worden
'vergel,ek·en.
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De inrellectuel·e Westerling hier te lande tl"ekt nog te vaák vergelijkingen met de toestanden in zijn ei9en milieu in Europa,
waárdoor onvoldoende rekening wordt gehouden met verhoudingen en omstandigheden op het Europese platteland. Dit
geldt z·eer z·eker voor de voeding."
Deze klassiek•e en goedkope dooddoener uit het argumentenarsenaál"der bourgeoisie maakt thans opgang in de wetenschappelijke pofemieken! Hij is wel aardig uitgedacht, maar verklaarf1
helaas niet de di·eperliggende oorzaken der ding•en. Men dient
de "neutraliteit" der wetenschap niet met het verdoezel·en en
omzeil·en der ware oorzaken der versèh~ijnselen. Men verkracht
ze alleen.
Nu de commissie van dergel.ijke overwegingen uitging om aan
te tonen dat de bevolking met ·een voedselwaarde van 2 1/z ct.
"vóldoende voeding" tot zich neemt, moest de "conclusie"
natuurlijk ook in een medisch en bidogisch aureool gestoken
worden. "Ondervoeding en chronisch arme voeding, zo lazen
wij in het rapport, die zoals g•ewoonJUk ni~t. alleen calorisch
maar voor:a1 ook in haar samenstelling onvoldoende is, voerl
tot algemene achteruitgang van energie en willigheid tót werk
en tot anaemie bij het individu.
Uit het gestelde medisch en biologisch onderzoek bij de betreHende 15 gezinnen ,constai!eerde men heel weinig verschijnseloen van .anaiemie, en dus luidde de conclusi·e dat er hier van
ondervoeding of mindere voeding geen sprake was. W.ij laten
hier geheef in het midden of het opt11eden van bloedanaemie
niet een verschijnsel is, dat na een langdurige ondervoeding
bij het individu is i!e onderkennen en ·dat hierbij de physieke
weerbaarheid een 'belangr.ijke rol speèlt, doch een feit is het,
dat door dezelfde Pl"of. de Langen in verschillende streken op
. Java veeTvufdig ana•emi·e is geconstateerd, wat dus ze_ggen wil,
dat deze mensen wèl aan ondervoeding l.ijden. Dit betekent
dat de gl'ote massa buii!en deze onderzochte gezinnen van
Koetowinagoen van ·een voedingswaarde moet l·even minder
dan 2 1,2 ct. Dit is de vollte afschuweUjke waarheid, die dit "gobangrapport" aan het licht heeft gebracht.
Immers de 15 onderzochte boel'engezinnen hehoorden niet tot
net l·eger der werkloz·e zwervers, ·tot de minsten onder de armen.
Ze behoorden tot de normale dessa-boeren, die hun inkomsten
uit sawan-, t·egalan- en erfopb11engst, en vaak uit nevenbedrijf
en arbeid tl"okken. Maar wi•e zdu 1zich een juisi!e voorste11ing
kunnen vormen van de voedingstoestand der stumpers, die de
vuilnïsbsl<ken moesten áHopen?
Het zou een hel van verschrikkelijkheden bloot leggen, indi·en
men ·ook bij hen het biologisch-medisch onderzoék minuiieus
ging toepassen, en de bloedsamenst·elling en bloeddruk eens
kon vaststeHen.
Evenmin - heette het in het rapport - heeft men hjj net onderzoek van de bet11ok'kenen kunnen onderkennen "een algemene achteruitgang van energie en willigheid tot werk", waar-
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uit de commissie ondervoeding of ondoelmatige voeding zou
kunne1 ooncludel"en. Hier begaf men zich op glad ijs, als men
zijn toevlucht zocht in vag,e al9emene termen, waarvan de norm
van deze energie en willigheid niet door een vergel.ijkende
maatstaf is te bepaten. Als het de bour:geoisi·e te pas kwam,
dan bazuinde men g,aame de indolenti•e, die fut- en energieloosheid van het Indonesische Volk rond, waaraan het zich zijn mindere welvaart te wijten zou hebben. Nu g.ebrek aan energie en
willigheid tot werken voor oridervoedingsverschijnselen zouden
kunnen worden aangezi•en, haastte de commissie zich in haar
inleiding te schrijven, dat men niet van geb!"ek aan energie bij
de g•emiddelde "Inlander" kan spreken, "omdat z.ijn gemiddelde
activiteit niet minder te achten is dan die van de gemiddelde
Europeaan".
De grote emjgratie uit het Koetowinagoensche, {het sawahcomplex telde in 1930 1000 inwoners per K.M2. bouwgrond) naar
de omliggende stl"eken en daarbuiten, die door de crisisomstandigheden van het ondernemingsleven in de laatste tijd wat g.etemperd is, doch nog groot 9enoeg om de 1 °/o-ige achteruigang
in de bevolking van het district Koetowinangoen sedert de
volkstelling van 1920 te kunnlen verklal"en, tegen een bevolkingstoename in dezelfde tijdsperiode voor het 9ehele Regentschap
Keboemen en g·eheel Midden-Java !"espedievelijk van 2.5°/o en
12.5°/c, zei niets tot de commissie. De ondergrond van de ·emigratie is niet de armoede, die vaak aan ondervoeding grenst,
zo hette het in het ·rapport, 11188\n, Z'e is slechts het g,evolg van
"de vrij gl"ote ontwikk·eling, die de tanibevolking in deze streek,
kenmerkt", en van bepaa.lde vdkseigenschappen in die streek,
"die ongetwijfeld deze emigratie mede beïnvloeden".
Hier verwaarloost men opz,ettelijk de historische mai:erialistische
ontwikkeling der feiten of beperkt men ze tot een theoretische
abstradie der historische ·ontwikkeling. Met gemak kan de wetenschap alle lastige moeilijkheden _"oplossen", indien zij de
harde werkelijkheid van onz:,e maatschappelijke ontwikkeling omtoveren gaat in de onzin van het idee!
In het kort vaHen wij samen, dat het :rapport een knap en schitterend weilenschappel.ijke prestatie is, welke dient om de catastrophale gevolg.en van de kapitalistische uitbuiting en onderdrukking op wetenschappelijke wijze te dekken en te verdedigen. Het is een rapport bij uitstek g.eschikt om de onrustjge
gemoederen der Hollandse bourg·eoisie te kalmeren en haar
fuSt aan het rijke en rijktelijke diner niet te bederven, 'terwijl
het bov·endien nog ongek!ende perspectiev.en van mogefljkheden opent voor de imperialistische overheersers.
Maar dit rapport is tevens een historisch documen-t, dat in de
hele werefd zijn weerga riiet vindt, welke met zulke schrijnende reiten de afschuwel'ijkheden van een imperialistische uitbuiting in lndonesia bloot legt, waar een voedingswaarde van Llf~
ct. ·en minder, in de og.en van de heersende bourgeoisi·e nog
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geen mindere voeding hoefde te betekenen.
Inderdaad w'ij leven in twee werelden, i:wee ideologiën, wij hebben twee ideaf,en en twee soorten ·uiHeggingen. Ook de weilensché!,pl
De Nederlandse arbeidersklasse ~en het Indonesische volk neme hier van nota!

HET CONGRES DER SOWJETSCHRI1JVERS
GERARD VANTER
ENIGE POLEMISCHE OPMERKINGEN

Jef Last heeft in e'en aantal grotere vergaderingen o.a. georganiseerd door de V.V.S.U. - verslag uitgebrach-t
over het congres der Sowjetschrijvers. Dit verslag was méér
dan inte11essant. Hij de,ed het namelijk in een min of meer anecdotische vorm, hij "vertelde" van dit congres, sprekend als
een prettige causeur. Vele tientallen buitengewoon sprekende
voorbeelden haalde hij aan, die zijn hoorders deden beseffen,
dat ~er voor dit schrijverscongres in de Sowjet-Unie een enorme
belangstelling was, dat het gespl'okene op dit congres een
geweldige weerklank vond in de ganse Sowjet-Unie en t'evens,
dat dit congres een weerspie,geling was van het machtig ontwaken van ,e,en nieuwe, waarlijk menselij'~e cultuur, waarvoor
de socialistische opbouw het "sta!,en fundament" !'eeds legde.
Het is zéér jammer, dat Jef Last niet ook in dit tijdschrift de
methode van den verteller heeft gevolgd. In een schets, of
in een reeks van schetsen, zou het hem stellig beter gelukt
zijn de bete~enis van het Sowjetschrijvers congnes te doen beseHen en begrijpen, dan hij nu de,ed in het arli~eltje in het
Maart-nummer van dit tijdschrift, waar hij probe,erde uite~en
te z,eiten w 'e I k ,e richt i n g het schrijvers-congres heeft gewezen. Dat artikteltje ze,gt namelijk héél weinig en wát het
zegt bergt het gevaar in zich om emstig te wo~den misverstaan. Kenmerkend overigens voor het misverstand van Jef
Last zelf, van zijn gebrek aan begrijpen, is de karakteristiek,
die hij geeft van de dáe hoofd11efe~aten. Het is inderdaad geen
wonder, dat Jé Last een koude rilling kr~eeg toen Radek de
j~onge Sowj~etschrijvers de raad gaf in de leer te gaan bij de
klassiek,en. Hier was het moment geweest voor Jef Last om
eens te bedenken hoe onjuist, d.w.z. hoe weinig marxistisch,
die 11egel is in één zijner overigens mooiste gedichten als hij
het heeft over "de lijken der klassieken". Véél dichter genaderd
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tot wat zowel Radek als Boecharin bedoelden was wat de
be.eldhouwer Hildo Krop dezer dagen over dat "klassiekmonumentaf,e" Sowjetpaleis zei:
"Ik vind dat niet zoo erg ... Als het ze over een paar jaar
verv·e,elt, dan zullen ze het wel wee·r ondersteboven hal·en !"
Juist dáá~om ·eischte B~decharin "Cultuur, Cul~uur en steeds
we,er opnieuw Cultuur!" "Op de ho:ogste top van de cultuur
van hun tijd stonden de werkelijk gl"ote meesters, en diegenen,
die een Magni·bostroj der liter:atuur nastreven moelen álles
doen om zich in he~t bezit i!e stelletn van álle goederen der we,"efdcultuur"... In deze zin sprak ook Go r:'k i: "Wij moeten
allen onvoorwaardelijk weten wat in het verleden ·gebeurde,
maar niet zó als men hel ons tot nu toe ver~elde, maar zó als
het door de leer van Marx, 'Lenin ~en Sta:lin wordt belicht ,en
ZJoals het door het Wler'k in die fabrie~en en op de velden word~
verwezenlijkt, het werk, dat door de nieuwe kracht der geschiedenis - de wil ·en de ge,est van het proletariaat der Sowjet~
Unie - wordt georganiseerd ·en geleid".
Dát is de richiing, di'e het congl"es we~es om te ontkomen aan
de gekleurde-ansichtkaarten-schilderkunst die Jef Last deed huive!"en, zo goed als aan al die ande!"e versèhijnselen, die door
burgerlijk'e waarnemers àfs parVJenu-symptomen worden gezien,
doch die ni.ets anders zijn dan VJoorbeelden van onvermijdelijke kinderlijke wansmaak, die b.v. kunstbloemen e.d. mooi
vindt. Het is werl<Jelijk ni,et die moeite waard hierbij rill'ingen
te krijgen. Het zal ni,et zó lang dur1en tot de Sowj·etarbeiders
deze dingen uit hun huiz,en en uit hun leven z(uHen gooi,en. Even
z·eker zullen de Sowjetarbeiders echter de "nieuwe zakel·ijkheid" der wes-berse "cultuurdragers." verwerpen 1 Waal"om zouden ·ae Sowjetarbeiders dez,e producten der bourgeois-cultuur
overnemen?
De richting, die het oongl"es aanwees, was v·oor~ar die van de
zelfcritie k en van de strijd tegen de micl"oben van net
l<lèinburg·erdom ook in de li-beratuur. "Tegen het individualisme!"
ledere literair-werl<!ende partijg·enoot moet een leeraar zijn en
een levend voorbe·eld van de ideologie, die geen individualistische "Fühl"er wahn" huldigt, maar die f,eiding wil en 9eèft;,
de l~eiding, die de energie der mensen op hoge prijs stelt
en de wegen aange·eft om de beste pr:actische resultaten bij
het geringste verbruik van krachren te bereiken.
"Wij schrijven ni,et maar eenvoudig-weg boeken", zei llya
Ehrenburg - "maar wij geven door onze boek,en aan het
leven nieuwe vormen, en dit he·eft onze verantwoordel.ijkheid
buitengewoon vergroot".
De richting, di'e het schrijverscongres aanwees w:as daarom vooral die van ver.antwoordelijkheidsbesef. Jef Last zegt: "het is de
~~ichting van de vrijheid. Vrijheid van de kunst! Het is duidelijk,
dat dit sleèhts een f ras 'e is a.ls men niet tegelijkeertijd de
nadruk legt op de verantwoordelijkheid van de kunst.enaar
en op de noodzakelijkheid van discipline!
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Het congres stond vast aaneengesloten op de grondslag van
de partij van Lenin en van de Sowjetmacht. Het was het congres
der schrijvers van het bevrijde deel der mensheid, dat in de
Sowjet-Unie woont. Het verhief zijn stem ter verdediging van
de Vrijheid, de Cultuur en de Vrede. Maar het gaf niet het
parool ener vage "vrijheid", 'het accentueerde zéér duidelijk
het anti- i n d i v i d u a I isme zijner socialistisch-realistische richting. De Remarque's en de Fallada's werden door het congres
te licht bevonden: oensequenties mogen niet worden onlweken, van de sèhrijvers wordt geëischt, dat ze baanbrekers zijn,
pioniers in de strijd tegen de oorlog.
De richting, di·e het congres aanwees Wlas die van ernStig leren
werken en strijden, zijn deelnemers, die de betekenis van
het congres beseften, aanvaardden in die zin de leïding van "de
partij van Lenin, in wier d4en,st zij als soldaien op verantwoordelijke post, hun taak hebben opgenomen.
Dit en dit alleen is de richting, die het congres van Moskou
aan duizenden kunstenaars in en buiten de Sowjet-Unie he,eft
gewezen!

DE BEELDENDE KUNST IN DE U.S.S.R.
Uitgegeven door W.O.K.S. Moskou 1934.
PETER ALMA

Wanneer men een tenfoonstelling ziet of een boek bekijkt dat
een overzicht geeft over kunst in een bepaald l.and dan moet
men niet ver:geren dat de tentoonges~elde of ,9'ere;produce·erde
kunstwerken door de samensteller gekozen zUn, dat z_ijn keuze
van invloed is op de indruk die men krijgt.
Wie bijv. de repl"oducti~es der uitstekend gekozen plakkaten
bekijkt in het prachtige boekje over plakkaatkunst in de USSR,
uitgegeven door het Mondes-Ferlag in Kopenha9en, krijgt
een friss_e indruk van de Sowjet-affiche-kunst. De in dit boe~je
gere:pl"oduce,erde kunstwe.rken verplaatsen ons in het land waar
een nieuwe wer·eld opbloeit.
Het laatst verschenen nummer ov.er de beeldende kunst in de
U.S.S.R., uitgegeven door de W.O.K ..S., wil ons een totaal overzicht van de beeldende kust in de U.S.S.R. gev·en. De redadi·a
heeft met zorg gezocht ,e.en nauwkeurig beeld te geven van de
heersende kunstopvatting.en en kunstproducti.e in het SowjetRusland van nu.
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Al hangt ook hier de keuze der gereproduc·eerde werken van
de smaak der samens-bellers af, toch maakt het totaal een indruk
van welgeslaagde obj·edivHeit.
Laten we direkt zeggen, dat in te.genstelling tot de belan,.srijke presaties die we elders zag•en op theater-, film- en litteratuurgebied, de hier gereproduceerde werken een teg~envaller
zijn.
De beeldende kunst heef!, sinds het begin der re"lt'olufi.e_, een
merkwaardige ontwikkeling in de S.U. door:gemaakt. Wi·e zich
de tentoonstelli'1g van Sow}et-kunst die in 1922 in Amsterdam
werd gehouden, nog herinnert, weet dat de abstrakte1 konstruc . .
tivistische kunst toen overheersend was.
De konstrudivisten waren de kunstenaars die zich het eerste
daadwerkelijK aan de zijde der revolutie ,geschaard hebbent
en de pleinen en straten der steden en do~pen met hun ont...;
werpen gesierd hebben.
Dat dez·e richting blijvend zou dominer1en was echter wel van
te voren als uitgesloten te beschouwen. Met de opbouw van
de socialistische maatschappij kwam de waarde der realiteit
steeds meer naar voren. De kunst kon niet langer e•en spel van
vorm en kleur zijn, maar moest direkt aan de werkelijkheid van
het da.9•elijks lev.en en zijn idealen vas1.9'ekqppeld worden.
Vanaf het b~in van het xijfjarenplan is dan ook een hardneklki,..,
ge strijd gevoerd te,g~en de konstrudivisten en tegen alle formalisme in de kunst.
En die strijd moest gestreden worden.
'Bekijkt men echter de reproducti.es in het hier bespro·~en nummer van de W.O.K.S., dan vr1aa.gt men zich af, of de Russen in
hun fell·e strijd tegen het formalisme, niet tegel,ijk met het badwater het kind hebben weg:9ewo~pen.
De Russische schilders zijn I')U tot een ander uiterste, het naturar. f
lisme gekomen.
:
Van het standpunt uitgaande dat de inhoud in een kunstwerk
primair is, hoeft de vorm toch niet onderschat te worden. De~e
geeft juist de uitdrukking aan de inhoud.
Dat de vorm niet te onderschatten is, biDkt uit de g•eschriHen
van Marx 1 wanneer bjjv. Marx de vraa:g si:elt, waarom 'de 9edichten van Homerus in onze tijd nog zoo'n aantrekkingskracht
hebben. · t\?larx verklaart dit o.a. Uit de inlioud.
De Duitse !VIarxist Georg Lukacs schrijft naar aanlèiding daarvan:
"Deze overheersende waarde van de inhoud wil geenszins zeggen een verwaarloziryg der vorm, een opv.atting alsof de vorm
iets uite~ljjks onwezenlijks, of mechanisch gevoJg van de inhoud
is. Men lez·e maar eens de debatten over Lasalle's "Sickingen"
om te zien, hoe groot gewicht Marx en El)_g-els qp de vormvragen l·~ggenJ wanne·er zij ze ook tegel_ijkertijd - materialistisch
- uit de inhoud verklaren. W,ant een kunstwerk is niet alle•en
een p!"oduct van de maartschappelijke ontwikkelin,g, maar áls
product der maatschappelijke ontWikkeling tege[ijk.ertijd ·element
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in die ontwikkelip_J3 z,elf. "Het 'kunstvoorwerp", zegt Manç,
"schept een kunstzmni.g en schoonheids.9ezind publiek. De produktie P!'oduceert daa11om. ni,et alleen e~en voorwerp voor het
subject, maar .ook een sub}ed voor het voorwerp."''
De veerwaarlozing der vorm is dus op dit gebied een onderschatten der subj,edi,ev;e ontwikkeling, evenzo afs een overschatting der vorm ,e,en terugvar naar het idealisme is" (Georg
Lukacs, Marx und die Litteratur, D:z.z. 17 Aug. 1933).
Men kan dus ni,et aHe vormproblemen slechts als formalistische
problemen beschouwen, hetgeen de Russi<sche schilders wel
schijnen ile doen.
De schrijvers der artikel,en in het W .. O.K.S. nummer wijzen op
de v~eranderde themahek der Sowj~et-schilders. De door hen
behandelde thema's zijn wel i's waar meestal thema's der socialistische opbouw, maar zij zijn mustraties van die opbouw en doen
ons nog weinig van de inhoud me,eleven van het gigantenwerk
der sowjet-pi,oniers.
Natuurlijk zijn ~er enkel,e uitzonderingen en talentv;oHe kunstenaars, die ons viertrouwen in een verdere ontwikkelin.9 doen
hebben ..(o.a. Deneika):
Van a"lle _prestati,es op het gebi,ed der beeldende kurst in de
SoY{jet-Unie is zeker de plaKkaatkunst de belangrijkste. Wat
de plakkaafkunstenaars van af de eerste dagen der revóluhe
hebben gep11este,erd is indrukwekkend. De Sowjet-plakkaatkunst
he,eft ~een rijkdom van ideën ~en vindi'IJ.9en, een rake suggestieve werki11g ~gepaard gaande aan een uitstekende techniek en
een artistiek uitbeeldingsv,ermogen.
In Holland heeft men op tentoonst~ellingen uitst~ekende specima
daarvan gezien. Vooral de plakkaten gemaakt in de eerste revolutiejaren, in de tijd der contrarevolutionaire inva11en, later
in de strijd i!egen de godsdienst en ten slotte van recente datum
de fotomontag,es, zijn voor ons tot nu toe, de belangrijkste
Sowjet-beeldende kunst. En deze kunst komt er, ons ïnzi,ens,
wat mager af in het W.O.K.S.-nummer.
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Deze rubriek wil een overzicht verschaffen van de a.rtikelen, die op
verschillend gebi·ed in de interna~
tionale Marxistische tijdschriften-literatuur verschijnen.
De hieronder genoemde tijdschriften
zijn verkrijgbaar door bemiddeling
van de uitgeverij en boekhandel "PEGASUS", Hemonystraat 5, Amsterdam.

RUNDSCHAU
über Politik, Wirtschaft und Arbeiterbewegung.
De nummers ~ tot ·en met 13 van
de 4de jaargang, van 31 Januari tot
14 Maart 1'1.15, waaronder twee Extra nummers n.l. de nummers 6 •en

9.
Twee belangrijke nummers zijn 6 en
9. Het eerste van deze extra nummers
bevat de woordelijke tekst van de
rede door W. M. Molotow gehouden
op het 7de Sowjet-congres van de
Uni·e der Socialis,ische Sowjet-republieken: "Over de werkzaamheid der

Sowjet-regering".
In deze rede behandelt hij 1. "lwee

lijnen

van

de wereldontwikkeling' ,

waarin hij tot de conclusie komt, da·t
"Het tegenover elkaar stellen van de
Sowjet-Unie en de burgerlijke l·anden
brengt vooral in deze l.aatste jaren
de principiele zin en de wereld-betekenis van de dictatuur van het proletariaa.t in de Sowjet-Unie aan het
licht, als de staat met een onverstoorbare ·economische en culturel·e
opbloei, al.s de enige sta.at, di·e geen
crisissen beheert te vrezen' .
Het 2de deel houdt zich bezig met

"De verhouding van de Sowjet.Unie
tot de kapitalistische landan en onze
strijd voor de vrede'. Hierin behandelt hij a·chtereenvolgens: 1. "Het
inUatiet van de Sowjet-Unie bij het
verzekeren van de vrede' . 2. "De
verhouding van de Sowjet-Unie tot de
kapitalistische landen en onze buiienlandse politiek". Zijn conclusie is:
"Wij behoeven onze buitenl3ndse politiek niet te veranderen. Wij waren
en zijn voor het verzeker·en van de

vrede, voor de ontwikkeling van de
politieke- en hande.5oe.rekKingen met
andere landen. De koers van onze
buhenlandse poli.iek is even beproefd
en betrouwbaar, a.ls de weg, die de
Sowjet-Unie naar haar vol1e01ge overwinning volgt, beproefd en betrouwbaar is'.
Het 3de deel is g·ewijd aan "De over-

winning van het socia.1sme in de Sowjet-Unie en de opgaven van de Sowjetmacht. Rijk geoocumente·erd benandelt hij: de opo1oei van de volksnuishouding en de overwinning van het
socialisme in ons land. a. LJe opbloei
van de industrie, b. De opbloei van
de landbouw, c. De ontwikke.•ing van
de goederenomzet, d. De ontwikkeling van het transport. Hij eindigt dit
gedeelte met de conclusie, dat wij
thans kunnen zeggen: Het Rusland

van de N.E.P. is tot het socialisHsche
Rusland geworden! ons land heeft
zich omgevormd. In hoofdzaak werd
deze grote door Lenin aan ons gestelde taak verwezenlijkt. De gelofte
door p.g. Stalin 11 jaar gel•eden aan
de van ons heengegane Lenin afgelegd, is vervuld. Dat is de belangrijkste gevolgtrekking, die wij met al•l·e
beslislhei·d kunnen m:;ken."
"De omvorming in de socUa structuur
van het land en onze po:•i;i,ek", is
het batste gedeelte van deze belangrijke rede en eindigt ... "dat de
Sowjet-Unie wat haar economi·sche
macht .en de aaneengeslolenheid van
de werkende massaas om de Sowjetmacht betreft, thans groter is als nooit
te voren.
Dit danken wij in de e·erste plaats aan
onze partij, die de zi.el is van de ge-
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hele socialistische opbouw. Met het
ontplooide vaandei v,aon het Marxisme
en Lenini•sme schrijdt on2'e partij voorwa,arts, de strijders van het communisme bezi.elend l•eidt onze Stafin de
miljoenen massa,a·s en wij weten ten
stelligste, dat deze weg naa.r onze
voiJ.edige overwinning leidt!'
Het twede extra-nummer, no. 9 van
20 Februan is het bekende kwarta.al
overzicht van E. Varga, waarin hij het
laatste kwart jaar van 1934 behandelt.
Deze aflevering is verdeeld in drie
delen. Het 1ste ontleedt hij de economische verhoudingen in het de··
pressiejaar 1934, in het 2de deel:
lwee jaren HiHer-r,egime en in het
3de, gaat hij de economische toestand
na van Frankrijk, Engeland, Amerika en
Japan.
Achtereenvolgens zulf.en wij nu de
belangrijkste artike!,en opnoemen, die
in de overige door ons besproken
nummers voorkomen.
No. 5 ontf.eent zijn bel·angrijkheid allereerst aan het vervol.g van de rede,
waarvan het eerste gedeelte in no. 4
verscheen, van Koeibysjew: "Van het
z·e•sde tot het zev,ende Sowjet-congr,es' . Uitvoerige verslag,en van het
proces tegen Rákosi zijn hi.er verder
te vinden.
No. 7 geeft de rede weer van Ordsjonikidse "Het heldenepos van de
socialistische industrie". "Macht en
vrijheid' noemt L. F. Boross zijn artikel over de verdere democratiosering
van de verkiezingen in de SowjetUnie. Ter herinnering aan de 12de
Februari 1934, de dag van de Februaristrijd in Oostenrijk is een artikel opgenomen van Herbert (Wenen)
"Het zaad van Februari". Verder zijn
er in opgenomen de discussie over
het verslag van de regering op het
7de Sowjet-congres, naar aanleiding
van de rede van Molotow, die wij
uitvoerig hierboven hebben behandeld. Ook de rede van den pla.atsvervangenden volkscommissaris voor
landsverdediging, Toechatsjewski, is
opgenomen. Verder wordt het verslag
van het proces tegen Rákosi vervolgd.
No. 8 g.e,eft aHereerst de woordelijke
tekst van de rede van Molotow over
de veranderingen in de Sowjet-grondwet Ook de redactie begint haar artikel en beschouwt deze herziening
van internationa.al standpunt uit, die
zij "Een stoot in het hart van het fascisme' noemt.
S. uit Amsterdam, schrijft over "Twee

158

jaren na de opstand van de "Zev,en
Provinciën'', Ook is er in opgenomen
het 1ste deel van de zeer uitvoerig.e
verdedigingsrede door Rákosi voor de
ta·scistische rechtbank gehouden.
L. F. Boross, beschrijft het 7de Sowjet-congres, onder de titel: "Dat is de
proletarische democratie' . Ook de
mededelingen van den volkscommissaris voor de landbouw. lsjernow over
de ontwikkeling van de veeleelt heeft
in deze aflevering een plaa·ts gevonden, evenals het referaat van Jakolew,
op het lwede Unie-congres van de
boeren uit de colloectieve landbouwbedrijven.

No. 10. Ook deze aflevering begint
met een artikel over de verde~e uitbouw van de Sowjet-democratie, onder het opschrift: "Twe·e wegen twee werelden" door KI. Gottwald
uit Praag. V,erder wordt gepubliceerd
het verslag van een buitengewoon
belangrijke zitting van 30 Januari van
het centraal comitee van de K.P.D.,
waarin ten slotte een resol,uti,e werd
aangenomen, die dan ook wordt afgoedrukt om te komen tot een "Proletarisch ,eenheidsfront en anti-fascistisch volksfront tot omverwerping van
de fascistische dictatuur'
"Het oorlogsgevaar komt angstwekkend nabij' is het opschrift van een
redactioneel artike,, waarin wordt aangedrongen om de strijd tegen de
oorlog te versterken.
Evenals in de vorige hier besproken
nummers houdt ook dit nummer zich
uitvoeri·g bezig met de toestand in
Duitsland, er zijn weer verschi,llende
artikelen en brieven over en uit
Duitsland geplaatst. Ook de successen
van de strijd der werklozen, waa•rdoor de Engelse regering gedwongen
was de steunverlaging in te trekken
wordt besproken door Wal Hannmgton uit Londen, de leider van de
rijksorganisatie van de werkloezen.
In dit nummer staat het slot van de
verdedigingsrede van Rákosi, wa.a.rvan het eerste deel in No;. 8 stond.
L. f .. Boross geeft uitvoerige beschouwingen over het 7de Sowjet-congres
en een uitvoeriger overzicht van de
rede van Jakowlew, dan in het 8ste
nr. stond en ook de discussies, die
naar aanleiding van deze rede zijn
gehcuden.
No. 11. N. Ferretti schrijft over de
roofoorlog van Mussol,ini tegen Abessinië en de binnenlandse toestand
van Italië. K. Radek gaf naar aanleiding van de 17de verjaardag van de
oprichting van het Rode Leger, zijn

artikel het opschrift: "De veldheer
van het proletaria.at". De 27ste Februan 1934 was de da.g, dat Dimitrot,
la net ·en Po pof in de Sowjet-Unie
aankwamen. Naar aanleiding daarvan
schreet D. Manoeilski een artikel over
de verjaarda~g van het fiasco van de
fascistische· provocatie in Duitsland.
Di milrot schrijft een artikel "De brandstichter."
In de extra bijlage is de rede opgenomen van N. Boecharin: "Land en
mensen van de coll·edieve bedrijven'·,
gehouden op het 2de Uni·e-congres
van de slootbrigadiers van de coli>ectievc landbouwbedrijven. Ook de rede van Jakowlew op ditzelfde congres
wordt voortgezet. L. F. Boross geeft
ooK een bijdrage over dit congres
onder de titel: "Nieuwe mensen, nieuw
leven in het nieuwe dorp.'
Deze aflevering bevat ook het verslag van de rijksconferentie van de

Communtstische Jeugdbond in Duitsland. Ook de 15de verja.a.rdag van
de stichting van de Rode Ruiters
wordt gememoreerd.
De Moskouse ondergrondse, behandelt L. Weinar en L. F-. Boross vervolgt zijn artikel van nr. 64 uit de vonge jaargang over "De Sowjet-handel op een hogere trap.'
No. 12. G. Henrykowski behandelt de
jonaste stakingsbewegingen in Polen.
J. Berho:r; (Parijs en A. J. M. Sm.
(Stockholm), F. Stein (Wenen) behandelen de eenheidsacfi.e in hun landen. Opgenomen is de tekst van het
statuut voor de coll>eclieve bedrijven,
aanger.omen op het 2de Uni·e-congres voor "de boe~en van de collectieve landbouwbedrijven. Ook naar
aanleiding van de Internationale Vrouwendag en de strijd tegen de oorlog
zijn verschiHende artikelen geplaatst.
Wilhelm Pieck schrijft over de bevrijding van Dimitrof, overgenomen
uit de "Deutsche Zentral Zeitung".
No. 13. "De oorlogsbrandstichters en
hun helpers' is de titel, van het
hoofdartikel. Ferretti geeft een beschrijving van het verzet van het
Italiaanse volk tegen het Afrikaanse
oorlogsavontuur. Dimilror geeft een
belangwekkende beschrijving van de
strijd die de revolutionaire literatuur
moet voeren tegen het fascisme. De
oproep wordt gepubliceerd van het
Centraal Com. van de K.P.D. voor de
vorming van een anH-fascistisch eenheidstront bij de bedrijfsverki~ezingen

in Duitsland. Ook Walter (Berlijn)
schrijft over dit onderwerp. Kroepskaja gaai de resultaten na bij de 25ste
ln~emationale Vrouwenda'g na L. F. Boross, g.eeft een uiteenzetting van de
"grondwet van de Sociali-stische landbouw.''
EINHEIT
HalfmaandeiUks orgaan van het wereldcomitee voor de strijd tegen de
imperialistische oorlog en fascisme.
Uitgever: Henri Barbusse.
1ste Jaargang no. 1, eerste helft van
Februan 1935, no. 2, 3' en 4.
In no. 1 worden belangrijke feiten
onthuld over de wijze waarop HiHer,
China bewapent. Verder worden behandeld de militaire voorstellen in
Zwitserland. Alexander Gergely schrijft
over Mathias Rakosi. In no. 2 behandelt R. Springer, de bruine veldtocht
tegen Sowjets, het proces te Memel.
Verder bijdragen van W. Brede,, Michael Gold en F. Joardain.
In no. 3 de opmars van Mussolini in
Abessinië. Waarom wil het Duitse Imperialisme de Oekraïne? Een herinnering aan de eerste Duitse invasie in
1918. De eerste tocht met de ondergrondse te Moskou. Rudolf Feislmann
schrijft ove·r de geheimen van het
psychologisch laboratorium in het
"Reichswehrministerium". "Een vrouw
schrijft uit Berlijn", fragment uit een
briet van een pacifiste te Chica,go,
waarin zij het verschH leat zien tussen de prijzen, die zij moest betalen
in 1933 en nu in 1935.
No. 4, dat evenals de vorige geHiustreerd is met caricaturen en foto's,
schrijft over het steeds dreig,ender
wordende oorlogsgevaar in het hoofdartikel onder de titel': "Steeds nieuwe
slachtvelden!'· R. Bridgeman, de secretaris van de internationale liga
tegen het imperi·alisme, schrijft over
de oorlog in Abbessinië. Verder is er
in opgenomen een memorandum van
het wereldcomitee aan de Volkenbond: "Solidariteit met de emigranten
uit de .:>aar". Rudolf Springer geeft
een rijk gedocumenteerd artikel ove·r
de werkelijke bedoelingen die Hitier
heeft in de komende roof-oorlog, onder de titel: "HiHers hand in Europa' . E. Karr schrijft over de Vrouwendag. Verder artikelen over de
kerkstrijd in het Derde Rijk en een
artikel van Prof. Dr. J. Schaxel, geleerde in de emigratie.

W.egens plaatsgebrek moeten in het volgend nummer: de Kommunistische lnternatlonaf,e en lntema,fi.onale literatuur e.a. besproken worden.
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HET 41ste CONGRES DER SOC. DEM. ARBEIDERSPARTIJ
C. SCHALKER

Op een moment, waarop de Colijnregering een nieuwe, breed
opgezette aanval, door middel van een ni·euw bezuinigingsplan
van 70 millioen, op de werkende massaas aankondigt; waarin
bij de enkele dagen tevoren gehouden Statenverkiezin,gen de
overwinning van het Mussertfasèisme een ernstige waarsc'huwing
voor de arbeidersklasse inhoudt om zUn strijd tegen het fascistisch gevaar te versterken; waarin tenslotte het oorlogsgevaar
dreigender dan ooit zich aankondigt, is het 41 ste Congres der
SDAP te Amsterdam bijeengekomen.
Het moet de sociaal-demokratische arbeiders, die van dit congres noÇJ q·e verwachtin_g gekoesterd mochten hebben, dat het
positieve lijnen van strijd tegen al deze gevaren zou uitstippelen, wel bitter hebben tel·eurgesteld, al werd door een stl'oom
van frasen en fanfal'es door de leidende personen op dit congres getracht, de volkomen machteloosheid en leegheid op dit
gebied van het cong!'es te bemantelen.
Het was ·een congres van verdere kapitulatie voor de druk der
der zich snef fascis·erende Nederlandse bourgeoisi·e. Van erkenning - zij het niet openlijk •en met zov·eel woorden - dat
de sociaal-demokratie bereid is deel te nemen aan de verdere
afbraak van het levenspeil ·en de demokratische !'echten der
werkende massaas in dit land. De grondtoon van alle l'edevoeringen der leidende figuren was: Ge·ef ons de macht en wij
zullen het beter doen.
Natuurlijk aHes onder herhaalde betuigingen van trouw aan
de (burgerlijke) demokratie.
Reeds onmiddellijk bij de aanvang gaf de congresl·eiding blijk
van haar verknochtheid aan de demokratie in eigen rijen, door
vrijwel aHe voorstellen der afdelingen, die o.a. betrekking hadden op het vraagstuk der landsverdediging, de cumulatie van
functies en het vraagstuk der devaluatie van de agenda af te
voel'en. Bovendien door de weigering, met een beroep op de
formele zijde van de zaak, dat de Partijraad daarvan reeds had
kennis genomen, aan het congl'es voorl·ezing te doen van het
rapport Bonger, inzake de kwestie-Duys.
Zelfs een voorlezing van dit rapport in huishoudelijke zitting
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werd geweigerd, tegen de uitdrukk·elük·e wens vanuit het congres in. Ev·enmin bl·e·ek men voornemens enig.e maatregel te•gen
Duys te nemen, inzake zijn aanval op de anti-fascistische arbeiders en het in bescherming nemen van de fascistische provocateurs, bij de behandeling van de Justitiebegroting in December van het vorige jaar in de Twede Kamer. Dat Musserf
dez·e aanval in extenso in zijn "Volk en Vadedand" met inst·emming afdrukte, was voor de SDAP-I,eiding nog g·e·en reden deze
Duys uit de rijen der SDAP te verwijde~en. Dit zou in strijd zijn
met de demokratie in de partij. Deze laat slechis toe dat het
lidmaatschap van de Ver. van Vrienden der Sowj.et-Unie onverenigbaar -.yordt verklaard met het lidmaatschap der SDAP. Het
lev·e~en van copie voor Volk en Vaderland is echter Cjleen bezwa'ar. Toch zal het sommige ~af.g,evaardigden wel enigszins
vreemd in de ol"en hebben .geklonk.en, toen op e•en later moment Albarda v·erz·ekerde dat "de demokratie" voor de SDAP
ee_f1 "z·edéJijk hE!ginsel" is, da't "onz·e houding bepaalt teg~n
over onz·e medemensen."
De burgerlijke demokratische rechten echter, die de arbeidersklasse zich door strijd he·eft veroverd en di.e zij slechts door
strijd zal 'kunnen behouden of terugvemver.en, zijn geen "zedelijke beginselen", maar kunnen reël·e wapens zijn in de strijd
tegen de bezittende klasse en als zodanig van groot bel,ang zijn.
Deze strijd •echter wir áe sociaaf-demokra.tie niet •en daarom
la.at zij deZ!e ~echten aan de arbeiders zonder strijd ontnemen
en werkt zo mede aan de afbra.ak der burgerlijke demokratie.
Het wa~ dan ook .alleen een concessi·e aan de verontwaardiging
der soc. dem. arbeiders en allerminst ·een aansporing tot strijd
der arbeidersklasse, toen Koos Vcrrink in zijn openingswoord
zeide:
,,Het verbod van onz•e vlaggen, van onz·e liederen in de
radio-omroep, de maatregel.en tegenover sommige groepen
onzer leden in overheidsdienst, di.e ons als deel der volksgemeenschap pogen te diskwalific·eren, voelen wij als e·en krenking en ·een belediging."
Terzelfderttjd was het·echter,e·en duidelijke erkenning waarheen de
politiek der sociaal-demokratie de massaas reeds he·eft gevoerd
en nog verder veel'en zaJ, 'tenzij deze de strijd daarlegen
aanbinden. Het illustreert ook de waarde van de uitspraak van
Albarda, dat "de SDAP staat tegenover het fascisme als een
muur, waarin geen bres kan worden geslagen." Albarda moge
gelijk hebben, wa,nneer hij vaststelt dat de stemmen op de fascisten uitgebracht bij de Statenverkiezing.en voor het ,grote merendeel gekomen zijn van 'de burger[ijke ,partjjen •en maar 'bü
hoge uitzondering uit de omgeving va.n het soc. dem. kiezersleger. Maar tegenover de fascistische maatre9elen der Colijnregering, 9ememo~e·erd in bovenaang,ehaalde woorden van Vorrink staat de SDAP aHerminst "als een muur" of een rots in
de branding", ·evenmin trouwens als tegenov·er de aanvallen op
het l·ev•enspeil der werkende massaas. En als Albarda wijzende
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op het v·erHes der burgerlijke partijen aan de fascisten zegt:
"Wij verheugen ons daarover ni·et", dan will,en wij, in ander verband, hem dat nazeggen. Wij verheugen ons er allerminst over,
da.t aan de arbeidersklasse door de Coltinregering dergelijke
"grove bel.edigingen en kl"enkingen" - om in de vocabulair van
Varrink te blijven - worden aangedaan. Maar wij steHen daarbij vast, dat slechts de poliHek der sociaa'l-demokratie, die weigert daartegen de arbeiders in strijd te brengen, die door haar
weigering, mede te werken a~m het tot stand komen van de
eenheid van actie der gehele Nederlandse arbeidersklasSie, de
!Scheurins der arbeidersklasse poogt in stand te houden, hiervoor de verantwoording in de allereerste pl,aats draagt en dus
een dergelijk "protest" slechts een onwaardige manoeuvre is,
om dit feit te bemantelen.
En wij stellen vast, dat dit congres deze politiek van uiHevering,
zonder strijd, der arbeidersklasse aan het fascisme he·eft voortgezet. Want welke andere betekenis he,eft het, als de voorzitter van het congres, met een enkel.en hamerslag bekrachtigt,
zijn mededeling aan het congres, dat met ·een del·egatie van
het Pa.rtijbestuur van de CPH zelfs geen bespreking zal worden
gevoerd, ter toelichting van het voorst·el, om gezamenlijk de
:strijd te organiseren der werkende massaas hi·er en in Indonesië,
voor de onmiddellijke l·eniging der ongehoorde ellende waar•onder dez,e gebukt gaan? Terwijl terzelfdertijd, dat opnieuw
de politiek van het verdeeld-houden der arbeiderskl.asse wordt
bevestigd, het gehele congres, alle referat·en van betek,enis,
worden ingesteld o'p het zoeken naar samenwerking met de
klassenvijand van het proletariaat, de bourgeoisi·e. En dat op
•een dusdanig kruiperige en smekende wijz·e, dat "Het Handelsblad" zijn beschouwing over dit congres honend betitelt: "De
S.D.A.P. biedt zich aan."
Aldus word1: door het optreden dez·er heren, de arbeidersklasse
steeds meer "gekrenkt en bele'digd" door de verwaten, kapi·talistische uitbuiters. Zo zijn alle gewichtige problemen waarvoor de arbeidersklasse staat, als de strijd tegen de aanpassingspolitiek der Colijnregering, tegen fascisme en oorlog, van de
congres-agenda afgevoerd en werd de gehele congrestijd besteed aan plann•enmakerij tot herstel en reconstructie van de
kapitalistische economi·e en het kapitalistisch staatsapparaat.
Met het voordra9en van dez.en plannen resp. "Nieuwe Organen" en "Plan van de Arbeid" betiteld, waren be-last "twee
jonge, knappe, van to·ewijding doorgloeide mannen", zoals
"Het Volk" Mr. v. d. Goes van Naters en Ir. Vos kwalificeerde.
De jeugd en toewijding (waaraan? )van deze beide r.eferenrl;en
zijn voor ons van minder belang. Wat hun knapheid betreft,
die kunnen wij nauwelijks meer in twijfel trekken, al s wij lez.en
wat in de congr-esverslagen daarover wordt gezegd. Bij het
portret van v. d. Goes van Naters wordt ons medegedeeld, dat
zijn "streng wetenschappelijk en moeielijk betoog Zondag urenlang het congl"es in ,.gespannen aandacht heeft gehouden", terwijl
1
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de afgevaardigde Swaters de kwasi-gele·erderigheid van het
betoog, met echte proletarische humor, op zijn werkelijke
waarde schatte, toen hij z·eide "zich met schroom tussen de
boekenschrijvende ordenings-sterren te wagen." Zo langs zijn
neus weg echter, merkte deze afgevaardigde tevens op "dat we
al heel veel ordening hebben. Er wordt geen koe meer geboren, of zij is al geordend en beschrev.en." Niet hoe een kolenschap werkt, merkt deze spreker tegen den geleerden he·er
v. d. Goes van Naters op, is voor de arbeidersklasse van belang,
maar wel ho·e dez·e aan kolen komt. Hierop schijnt de heer
v. d. Goes van Naters ·echter het antwoord i:e zijn schuldig gebleven.
En de afgevaardigde Hameetman, bleek de zaak, ondanks de
geleerdheid van het betoog, ook door te hebben, toen hij zijn
bezorgdheid uii:sprak, dat met de "schappen" van v.d. Goes van
Naters, het gevaar wel eens zou kunnen bestaan dat "men"
met de lonen zal kunnen doen wat men wil, JUIST ALS IN
ITALIE. De g.eleerdheid van ir. Vos, de inl·eider over het "Plan
van de Arbeid" bleek niet minder groot.
"De inleiding is streng wetenschappelijk en stelt de hoogste
eis·en aan het concentratievermogen . . . . De honderden bezoekers zijn moe van het luisteren en verwerk,en . . . . De gehele
atmosfe,er ademt bezonnenheid", vertelt Het Volk ons.
Aldus werden op dit congres de werkelijke strijdprobl,emen
waarvoor het prol,etariaat staat ontgaan en daarvoor in de
plaats werden, door a.Herlei schijngeleerde betogen, plannen
beraamd tot opkal.efa~ering van het ondergaande kapitalisme,
en dan voor de arg.eloze massa voorgesteld als "de demokratischa weg naar het socialisme".
Over het "plan" zelve, dat trouwens in ge·en enkele concret·e
vorm is gegeven, dat horen wij pas in September, zullen t.z.t.
in dit tijdschrift nog wel nadere beschouwingen gegeven worden. De strekking is echter duidelijk genoeg! Hier wordt onder
het mom van een stap nader naar het socialisme, de arbeidersklasse ingeschakeld in een naar het fascisme gerichte "ordening" der bankroete kapitalistische uitbuiting.
Daar zullen stakingen voortaan geheel ontoelaatbaar zijn. Dai:
bleek uil. een opmerking van Kupers, toen hij zeide:
"In een geordende maatschappij (dat is dan de maatschappij
van het "plan" Sch.) wil de vakbeweging z_ijn een de productie dienend orgaan. In de huidige, ongeordende, maatschappij is zij al te vaak gedwongen een productie-storend orgaan
te zijn."
Wij betwijfel·en of ooit de sociaal-demokratie in dit land in de
gelegenheid gesteld zaf. worden het "Plan van de Arbeid" te
gaan uitvoeren en daartoe de "Ni·euwe Organen" van het kapitalistisch staatsappa.raat in het feven te roepen.
Als ooit hier no_g de tijd mocht komen, dat de bourgeoisie hei:
voor zich nuttig en nodig oordeelt, de soc. dem. in de regeermacht i:e laten delen, dan za·l1 niet de soc. dem., maar de bour164
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geoisie de richting aangeven en alle soc. dem. "plannenmakerij"
in duigen gooien.
Maar het gevaar voor de arbeidersklasse schuilt in de eerste
plaats in de demagogie, die met de aandiening van dit "Plan",
nu reeds bedreven wordt en nog verder bedreven zal worden.
Wat dit kan betekenen heeft, België ons te zien gegeven.
"Met het plan aan de macht! Het Plan, het gehel,e Plan, niets
als het Plan!'' was de l:euze, waarmede het Belgisch proletariaat
van strijd werd afgehouden. Dank zij deze demagogie kon de
regering haar politi.ek van deflahe, van l:oonsverlaging, van
steunafbraak en pensioenkortingen doorvoeren.
Bij de massa werd de hoop gevoed: Nu moeten wij nog lijden
-maar morgen komt het Plan aan de macht. Dan is het onze dag.
Niet het Plan is aan de macht gekomen. Maar v. Zeeland, de
de v.ertegenwoordiger van het bankkapitaal, met Vandervelde,
en Spaak, de linkse , en De Man. Niet het plan is aan de macht
gekomen. Maar de franc is gedevalueerd, met 28°/o, de prijzen
voor de eerste levensmiddelen zijn de hoogte ingevlogen en
de nood der massaas is daardoor buirengewoon g.estegen.
Dit is de gevaarlijke betekenis voor de arbeidersklasse van
deze gehele demagogische plannenmalerij der sociaaldemocratische leiders. Zij kan sleéhts (leiden tot verdere desillusie en
laadt daarmee koren op de mofen der fascistische bedriegers
uit het Mussertkamp. Wij geloven dus geen woord te veel
gezegd te hebben, met de vaststelling dat dit gehele congres
voor de massa ge•en andere betekenis heeft, dan een verdere
stap van de sociaal-democrati·e op de weg tot verst·erking van
het fascistisch gevaar.
Aan dit gevaar kan slechts de eensgezinde strijd der gehele arbeidersklasse, tesamen met al'lie uitgebuite en ten gronde gerichte werkers van stad en land een halt toeroepen.
Eenheid van adie is de gebiedende eis van het ogenblik voor
het proletariaat.
Taaie, vasthoudende arbeid der communisten, voor het tot
stand brengen van deze eenheid van actie, door voortdurende
opklarende arbeid onder de massa der sociaaldemocratische en
reformistisch 9eorganiseerde arbeiders. Leidende en voortstuwende arbeid onder deze arbeiders, tesamen met de snel groeiende oppositiebeweging in de moderne vakbeweging, tot het
ontketenen van strijd tegen het kapitaal, dat is de weg, waardoor 'de funeste en misl·eidende invloed der sociaal'-democratische demagogie op de massa der sociaaldemocratische arbeiders kan worden gebroken en de noodzakelijke strijd kan
worden ingeleid en tot resultaat gevoerd voor het tot stand
brengen van de werkelijk "Ni·euwe Organen", de Sovjets, die een
werkelijk "Plan van de Arbeid" in staat zijn tot uitvoering te
brengen, op voorbeeld van de zegevierende Vijfjal"enplannen
van het prol·etariaat van de UdSSR. Dan eerst is de weg voor
de uitgebuite en onderdrukte massaas open naar welvaart en
bestaanszekerheid, naar vrijheid en vrede.
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VRAAGSTUKKEN VAN HET ZEVENDE
CONGRES DER COMINTERN
D. VOOR EEN BOLSJEWISTISCHE DOORVOERING
VAN ONS VAKVERENIGINGS-WERK
(Rede in de zitting van het Partijbestuur der C.P.. H. op 22 April 1935)
P. DE GROOT

"Waarin bestaat in het Westen de kracht van de
sociaal-demokratie?
In het feit dat zij zich op de vakvereni9ingen
steunt.
Waarin bestaat in het Westen de zwakte van de
kommuriistische partijen?
ln het feit dat zij zich nog niet voldoende met de
vakverenigingen verbonden hebben en dat in
deze partijen elementen zijn, die zich in 't geheel
niet met de vakverenigingen verbinden willen."

J. Stalin. Problemen van
het leninisme.
De voornaamste conclusie die men uit de ontledin_g van de
stand van onze strijd voor de eenheid van adie trekken kan
is, dat het werk in de moderne vakvel"enigingen de sleutel
vormt voor de verwerkelijking van de eenheid van adie met de
sociaal-demokratische arbeiders.
En dat niet alleen, het werk in de moderne vakverenigingen
is de sleutel tot actie op zichzelf, zonder dit is in onze verhoudingen het organiseren van actie en strijd op elk gebied,
onmogeiJjk.
Daarom moeten wij op dit ogenblik concrete maatregelen treffen om dit werk sneller vooruit te doen gaan, dan thans nog
het geval is.
Vooral, nu de v·erkiezingsuitslagen voor de Provinciale Staten,
naast een belangrijke versterking van de positie van onze partij
in gebieden waar in de vakverenigingen gewerkt wordt, het
tegendee• te zien geeft in gebieden waar niet of weinig in de
vakverenigingen werd gewerkt.
Zonder twijfel mogen -..yjj de behaalde resultaten van de laatste tijd niet kleinéren. Er z[jn resultaten behaald en wij komen
op verschillende plaatsen goed vooruit. De niets ontziende
vervolgingen waaraan de revolutionairen in de vakbeweging
nog steeds bloot staan, beletten ons om vele successen, die
wij behaald hebben, aan de grote klok te hangen en in onderdelen ~e publiceren, ten einde onze kameraden in de vakbewegin9 zo veel mogelijk te beschermen.
Het werk heeft voortgang, maar de tijds-omstandigheden eisen
van ons dat het vlugger vooruitgaat.
En daarom doen wij goed niet te veel over de resultaten te
spreken, maar des te meer over de tekortkomingen en de
oorzaken daarvan.
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Zoals altijd zijn hier de voornaamste oorzaken, po I i tie k e
oorzaken.
Meer nog dan de verkiezings-uitslagen toont de stand van
ons vakverenigings-werk hoe onze partü no.g in vele plaatsen
met twee voeten midden in het sec t a r i s me staat, dat onze
partij verhindert over het prqpa_ganda-maken-zonder-meer heen
te komen. en tot een partij te worden die leidend optre-edt in de
actie der massa, en in de organisaties van de arbeidersmassa.
In onze partij vindt men nog een verschijnsel, dat men "kleinburgelijk communisme" zou kunnen noemen, lieden die vol
bewondering zijn voor de Sovjet-Unie en het communisme in
het algemeen, maar die een afkeer hebben voor de dagelijkse,
proletarische klassestrijd, in het bizonder voor àlles wat met
vakbeweging in verband staat.
De voornaamste hindernis, die ons werk in de moderne vakbeweging belemmert, is het ontbreken van het geloof aan het
perspectief van dit werk. Het ontbreken van het geloof aan de
moge I ij k h e i d om de moderne vakverenigingen, die thans
in handen van het reformisme :z:ijn, tot organen te maken voor
de klassenstrijd.
Dit ongeloot aan de mogelijkheid om de, sinds tientallen_ jaren
reformistische, moderne vakorganisaties tot strijd-organisaties
om te vormen, is diep in het bewustz-ijn van vele onzer part_ijgenoten ing·eworteld, ook bij velen die voor al onz-e resoluties
stemmen en onze politiek volkomen goedkeu!'en.
En dit is begrijpelijk.
Het Nederlandse imperialisme, dat miljarden extra-winsten uit
de uitbuiting van de Indonesische koloniën en daarnaast nog
uit een uitg•ebreide kapitaal-export naar het buitenland, heeft
weten te behalen, kon zich v·eroorloven om een brede laag
van de Nederlandse arbeidersklasse te korrumperen. De Nederlandse bourgeoisie had, naast de uitbuiting van het Nederlandse proletariaat, zo veel "bijverdiensten", die de op "nationale bodem" •behaalde winsten vele malen overtroffen, dat zij
een brede hovenlaag van de Nederlandse arbeiders een fooi
kon toestoppen.
De Nederlandse burgerlijke staat, e·en der oudste burgerlijke staten van de wereld, die bovendien buiten de wereldoorlog gebleven is, voelde zich zo sterk, dat zij zich enige "liberaliteit" teg·enover delen van de arbeidersklasse kon v·eroorloven.
Mooie arbeiderswoningen, badhuizen, vacanti.e, betere lonen en
werkloosheids-verzekering, plus een minimum aan "demokratie"
brachten een bovenlaag van de arbeidersklasse voort die materieel en geestelijk verburgerlijkt en met de bourgeoisie verbonden is.
Deze bovenlaag is het die de meerderheid van het oroletariaat
beinvfoedt en waar9p zich de reformistische ideologi·e, zowel
als het bureaukratische ap_paraat van de moderne vakbeweging
steunt.
Zeer zeker, Lenin, wiens theorie van het imperialisme het

167

P. DE GROOT

HET VAKBEWEGINGS-WERK

kompas is dat ons leidt bij de ontleding van het reformisme
in de arbeidersklasse, he,erft ·er op gewezen dat een deel van
deze gecorrumpeerde arbeiders en vakverenigings-bureaucraten in de rijen van de kontra-revolutie en der witgardisten (fascisten) terecht zal komen en voor de proletarische klassenstrijd
onherroepelijk verloren is.
Maar wij moeten gelijktijdig zien hoe de krisis de ekonomische
grondslagen van het r·eformisme en van zijn heerschappij over
de arbeidersklasse reeds ondergraven heeft en verder ondergraven zal.
De bourgeoisie zal haar politiek van corruptie van een deel van
de arbeiders niet opgeven, en z·elfs in het fascistische Duitsland
zien wij dat zij van dez·e methode geen afstand kan doen. Maar
zij moet zich ze·er 'beperken, zij is gedwongen voor grote lagen
van de arbeidersklasse alles of nagenoeg alles af te breken dat
zij hun in de tijden van bloei van het imperialisme heeft
gegeven.
De ekonomische ontwikkeling is thans op onze hand en niet
langer op de hand van het reformisme. De r·eformisten kunnen
de grote massa van de arbeiders niet langer fasciseren met
de tastbare l"esultaten, die zij als de "vrucht" van hun politiek van
klasse-samenwerking voorstelden.
De politieke ontwikkeling, de koers naar het fascisme van de
regering ·en de opkomst van een openljjk fascistische Mussenpartij, verstoort de illusies van het "vrije en demokratische Nederland."
Dez·e factoren malen dat het ontrukken van de meerderheid van
de (,eden en delen van het kader uit de moderne vakbeweging
aan de invloed van het reformisme thans tot een reële mogelijkheid is geworden. Zij maken dat voor de omvorming van
de moderne vakorganisaties tot klassestrijd-organen grotere
mogelijkheden zijn dan ooit te voren. De belangrijke resultaten
in een aanzienlijk aantal afdelingen van moderne vakorganisaties, die wij op dit gebied reeds kunnen boeken, ocîk al treedi
dit niet altijd zo duidelijk in de openlijkheid, bewijzen dat het
mogelijk is, aan de basis, de moderne organisaties voor de revolutionaire strijd le winnen.
En, waar d~ objectieve mogel.ijkheid vast staat, hangt hier
alles af van de wil om het te 'bereiken van onze partij en in
de eerste ,plaats van ons parttikader.
Daarvoor moeten wij vechten, om onz,e gehele partij te doordringen van di·e wil en van de zekerheid dat het mogelijk is.
Dit is ook de weg om te strijden t.egen het rechtse o_pporlunisme, dat bij verschillende onz.er partijgenoten aanwezig is die
in de vakbeweging werken.
Bij onze partjjgenoten in de vakbewegin9 ontbreekt ook vaa:k
het vaste vertrouwen in het per~pectief van hun wer~, in de
mogelijkheid om van "oppositie" tot LEIDING te worden, om
reeds nu als leiders op te treden, di·e de organisatie waartoe zij
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behoren in de strijd voerenJ tegen de sabotage van de reformisten in.
Dit "leiders-bewustzijn" ontbreekt nog vaak bij onze partijgenoten in de vakorganisaties. Daardoor komt het dat zij zich
beperken tot kritiek op de reformisten, zonder het zelf beter te
doen dan ·de reformisten. Zij vervallen dan in een soort "kritische passiviteit", die tengevolge heeft dat de arbeiders uit de
vakbeweging die voor het retorrilisme verloren gaan, niet door
ons gewonnen worden en voor de vakbewegin_g a Is zo dan i g
verloren gaan.
Dat is verkeerd.
Ons werk in de moderne vakorganisaties heeft ten doel deze
te versterken. Het uittreden van ontevreden leden is geen
voordeel voor de vakorganisatie ·en dus ook geen voorde·el
voor ons, maar voor de reformisten, wier vaste kern er in
blijft.
Juist daarom hebben wij het parool uitge_geven van de we rving van nieuwe leden voor de moderne vakorganisaties.
Dit is geen propaganda-leuze, om onze loyaliteit te bewijzen.
Dit is een der beste middelen om het reformisme achteruit te
dringen en de organisaties strijdbaar te maken door er verse,
nog niet door tradities aan de reformistische bureaucraten .9ebonden, arbeiders in te brengen.
Wij moeten met volle kracht nieuwe leden werven voor de
moderne vakbonden. En in de eerste plaats dienen onze eigen
partijgenoten die kunnen toetreden, onvoorwaardelijk lid te
worden van een moderne vakbond.
De verwaarlozing van het werk in de vakverenigingen in verschillende delen van het land, staat natuurlijk niet op zichzelf,
maar vloeit voort uit de passiviteit op het gebied van de ekonomische strijd in het algemeen.
Een typisch beeld daarvan kregen wij te zien bij de vers<:hillende
kleine bouwvakstakingen, die in Rotterdam, Leiden, Heng·elo,
den Haag enz. plaats vonden in de afgelopen weken.
Deze stakingen richtten zich tegen loonsverlagingen en intrekking van de vacantie-toeslag die sommige patroons wilden
toepassen ·en die vérder gingen dan de verslechteringen die
door de moderne bondsleiding in het nieuwe collectieve contrad waren aanvaard.
Deze stakingen werden door het hoofdbestuur van de moderne
bond geleid, vaak onder zware druk van de leden en afdelingsbesturen. Zij werden aHen gewonnen, d.w.z. de patroons
moesten het collectieve contract aanvaarden.
Hoe hebben nu onze partij-afdelingen in die plaa"tsen op deze
acties ge-reageerd?
Behalve Rotterdam, waar men altans geprobeerd heeft de stakende arbeiders een perspectief op uitbreiding van de staking
te gev.en, hebben de meeste van onze afdelingen in het geheel
niet gereageerd.
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En dez·e passiviteit poogt men dan goed te praten door de
,1inkse" uitvlucht, dat het hi,er stakingen betrof die gevoerd
werden vóór loonsverlag,ing! Inderdaad, het collectieve contract,
dat door het reformistische Hoofdbestuur aanvaard was tegen
de wil der ~eden in, houdt loonsverla9ing_ van twee, drie en
me·er centen per uur in.
De bouwvakarbeider echter is het niet onverschillig of hij twee
centen loonsv.erlag,inq krijgt in plaats van vier. Dit is voor de
bouwvakarbeiders een ernstige kwestie. En de strtidgeest, die
in dez·e staking.en aan de dag trad, logenstrafte de reformistische theorie van de "onmogelijkheid" van stakingen in crisistijd, wegens de "laksheid" van de arbeiders.
Helaas, door de passiviteit van onze partij, zijn de resultaten
van deze stakingen niet aan de revolutionaire klassestrijd, maar
aan de reformisten ten goede gekomen.
Dit is zeer ernstig. Wij zien in de laatste tijd weinig neiging tot
staken onder de arbeiders. De onophoudelijke loonsverlagjngen
en voortgang van de crisis hebben tot vermindering geleid van
de -elementen van spontaniteit, die in de grote stakingen, die
tegren de wil van het reformistische apparaat uitbraken, een
belan9rijke rol gespeeld hebben. De strijdwil van de arbeiders
is groter geworden, maar het is moeilijker om die tot ontplooiing
te brengen in de vor.m van stakingen.
Wij mogen echter in die toestand niet berusten en moe~en tegen
de lome silemming, die onder de arbeiders op het punt van de
stakingsstrija heerst, oproeien. Juist daarom moet iedere kleine
actie op de voo~grond geplaatst worden, ieder vonkje tot een
groter vuur aangreblazen worden o;m daarmee riiet alleen de
~trijd zelt 'te versterken, maar tot een prikkel te maken voor de
gehere arbeidersklasse, die hen tot massaJe stakin<;~sstrtid aanspoort. Zonder twijf.el zal de toestand spoedig veranderen en
moeten wij op het uitbreken van massale stakings-adie voorbereid zijn.
.
1

Naast de belangrijkste po I i tie k e oorzaak, die een sneller·e vooruitgang van het vakverenigings-werk onzer partij belemmer~, zijn er ook o r.g a n is at o ris c he oorzaken.
,\, De voornaamste daarvan is het feit, dat onze partii slechts
~,·- dertig procent van haar leden in de vakbeweging" georganiseerd heeft,
waarvan een nog kleiner percentage in de moderne vakverenigingen. Het is duidelijk, dat de beste politiek niets waard is,
als er geen mensen, of onvoldoende mensen zijn, om ze uit
te voeren.
En hoe staat het dan nog met die dertig procent? Werken zij
allen in hun vakorganisatie? Wordt hun werk concreet geleid
door de plaatselijke partij-leiding? Daaraan ontbreekt veel.
Integendeel, wij horen herhaaldelijk klachten van partijgenoten
uit de vakbeweging die door de afdelingsbesturen van de partij
met straat-propaganda, Tribune, colportage enz. belast werden,

1

t70

P. DE GROOT

HET VAKBEWEGINGS-WERK

waarvoor met een bee-tje moeite ook niet-georganiseerde ,partijgenoten zouden kunnen worden belast.
En wat de leiding en ondersteuning betneft van het werk der
partijgenoten in de bonden, daartoe missen vele afdelingsbesturen ofwel de wil, omdat zij er toch niets van V!erwachten,
ofwel de bekwaamheid, omdat zij zelf nooit in een vakorganisatie gewerkt hebben; en met dit werk niet bekend zijn.
Willen wij ernstige verbetering brengen in ons werk, dan moeten wij ook de mensen zoeken, die dit werk uitvoer·en en leiden kunnen. In de eerste plaats komt het er daarom op aan
om, bij het werV~en van nieuwe J,eden voor de partij, vooral l·eden van de moderne vakverenigingen te werv·en. In de laatste
tijd is gebf,eken dat hierbij grote successen te behalen zijn, ook
onder het plaatselijke kader van de moderne vakbonden. In
de tw·ede plaats, dat aHe partijgenoten die dit kunnen tot de
vakorganisatie toetl'leden. In de derde plaats dat aan de partijgenoten, die in de vakbeweging zijn, de meeste aandacht wordt
geschonken, dat hun werk geleid en ondersteund wordt met
alle mogelijke middelen. Dat zij zelf zoveel mogelijk geconcentreerd worden op hun taak en voortdu!"end tot activiteit worden aangespoord. Dat zij zo goed mogelijk geschoold en politiek sterk gemaakt worden. Dat zij zo v·eel mogelijk tegen bedrijfs- en royements-terreur beschermd worden door het in
acht nemen van de nodige voorzorgsmaatre9elen te9en de reformistische spionnage, die in de laatste tijd zeer geraffineerd
toegepast wordt.
Een andere hindernis voor ons werk waren de organisatievormen en werkmetoden van de RVO. De RVO als een organisatie
\<an vakverenigings-leden en ongeorganiseerden samen, bleek
niet te beantwoorden aan het doel dat wij ons stelden en dat
nooit bestond in het oprichten van een nieuwe vakbeweging,
maar in het strijdbaar maken en vel"enigen van de bestaande
vakbeweging. Daarom zijn in de organisatie-v·ormen en de
methoden van de oppositie in de vakorganisaties veranderingen
aangebracht, di·e neergel·egd zijn in het Rondschrijven ·van
het Landelijk Bureau van de RVO. Deze nieuwe organisatievormen en methoden berusten op onze eigen praktijk, op de
ervaringen die door de oppositie-beweging in de verschill.ende
moderne bonden zijn opgedaan en die wij ons ten nutte maken
om, met de krachten die de RVO reeds verzameld heeft, een
veel bredere beweging op te bouwen van de strijdwilliende
vakverenigings-leden.
Deze beweging heeft, daar waar wij ermee begonnen zijn, bewezen de strijdwillende krachten in de vakbewegin_g op een
veel bredere beweging op te bouwen van de strijdwil'lende
leden en bestuursleden van de moderne vakorganisaties in
zijn wij erin geslaagd reeds een aantal sociaal-demokratische
deze beweging en in de leiding daarvan te betrekken. Wij
moeten consekwent in di·e richting voortgaan. Maar daarvoor
is nodig dat de gehele partij deze nieuwe vormen en methoden
t7t
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grondig bestudeert en toepast, dat het Rondschrijven van de
RVO in alle onderdelen van de partij, tot în de laatste straatcel,
wordt behandeld en in de praktijk toegepast.
Deze organisatie-vormen van de beweging der strijdwillende
leden in de vakorganisaties, hebben als onderste eenheid: de
vakgroep, die in de meeste groot-bedrijven gelijktijdig een
bedrijfsgroep is. Hier wordt de struktuur gevolgd van de vakorganisatie, om het mogelijk te maken dat onze krachten hun
werk concr·eet verrichten kunnen. In dit verband is het ook
nodig om de rol van de pa r tijfracties in de vakverenigingen
te verhogen.
De partijtradies zijn de motoren van de oppositie, het zorgen
voor het goede functioneren en het leiden van het werk dezer
fracties is de belangrijkste taak van elk afdelingsbestuur onzer
partij. En van dit criterium uitgaande zullen wij een diepgaande
en zeikritische kontrole moeten gaan uitoefenen op het werk
van alle partij-instanties van de .straakel tot het Partijbestuur.
Wij moeter. •een moedige, grootscheepse poging doen, en
deze taai voortzetten, om n i e uw kade r t·e vinden en te
scholen, dat in staat is de taak van de parlij in de vakverenigingen te begrijpen en uit te voeren. Het kan niet langer geduld worden dat in g·ehele distriden het pariijkader het vakver·enigingswerk volledig negeert. Wie niet van wille is of ongeschikt is om de parlij-polifi.ek in de praktijk uit te voeren,
kan niet de leiding, ook niet van de kleinste partij-organisatie
worden toevertrouwd. Hier moet nieuw kader aanrukken. Daarnaast zullen wij goede krachten, die in sommige disfrikten in
groter aantal voorhanden zijn dan in andere, doelmatiger over
het land moeten verdelen.
Maar a!s wij er niet voor zorgen dat het partijkader de partUpolitiek, en daartoe behoort de strijd om de vakbeweging in
de eerste plaats toe, volkomen is toegedaan en in de praktijk
uitvoert, zullen wij niet verder komen. De opkomst van het
Musseri-fascisme plaatst het werk in de R.K. en Christelijke
bonden, naast het werk in de moderne vakbonden, op de voorgrond.
De confession•ele arbeiders staan aan ·een keerpunt: zij zul!en
zich naar links, naar de klassestrijd, bewegen, of zij zulf.en ten
prooi vallen aan de fascistische demagogie. In plaatsen in Limburg, in IJmuiden enz. zijn daar reeds symptomen van aanwezig.
Hier moet een brede, anti-fascistische beweging in de confessionel.e organisaties geschapen worden, die zich beweegt naar
het eenheidsfront met de moderne vakbeweging op de grondslag van de klassestrijd.
Hoe sterker wij in de moderne vakbeweging zullen staan, hoe
strijdvaardiger wij de afdelingen van de modeme bonden maken, des te sneller zal dit proces zich in de rijen van de confessionele vakorganisaties ontwikkelen en zu'llen wij het eenheidsfront van de vakbeweging tot sta:1d weten te brengen.
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Devaluatie is een .andere, bedekte, vorm van het kapitalistisch
streven naar verlaging van het levenspeil der massa. Het is de
z·elfde maatregel, welke in elke !kapitalistische crisis hetzij .aut?matisch, hetzij door bewuste maatl"egelen wordt doorgevoerd.
Nu echter de automatische aanpassing steeds moeil·ijker wordt,
door het bestaan der monopoli,es en doordat het gehel·e economische leven dusdanig onderling verbonden is, dat "normaar'
herstel door ondergaan van de zwakke bedrijven ·er ene·rzijds
door wordt tegengehouden, anderzijds zo in het geheel ingrijpt,
dat het een te gevaarlijke en daarom in vele gevallen met alle
middelen vermeden operati.e wordt en daarnaast de verschillen~
de sociale maatregel·en ·en instellingen een onbeperkte "aanpassing" - daling - van de· lonen nog een beetje in de weg staan,
wordt de roep om kunstmatige aanpassing steeds sterker.
Devaluatie is hiertoe een middel dat, behalve de onzekere en
daarom bestreden werking, als ·enig nadeel voor de bezittende
klasse tegenov;er de loonsverlaging ook een verlaging van de
inkcomsten uit het vaste l'en'te dragende kapitaal medebrengt
Een nadeel dat ·echter wordt gecompenseerd zodra zich het
kapitálistische rendement herstelt en de hogere koersen ·en
dividenden der aandel·en het verlies op de obligaties teboven
gaan.
Het slachtoffer blijven dan, naast de arbeiders, de k Ie i n e
bezitters; de kleine spaarders, pensioen- en rentetrekkers, die
geen aandel•en bezitten en die dan ook slechts aan de zelfkant van de bezittende klasse staan.
Dit wif natuurlijk niet zeggen dat het kapitalisme op dit punt
geen tegenstelling·en kent. Zij komen in de voor- en tegenstanders van devaluatie tot uitdrukking.
W·ij moeten hier een onderscheid maken tussen hen die - niet
ten ·Onl'echte - de nadelen van een ma,atl"egel als devaluatie zo
groot, of althans de voordel·en zo onzéker, achten, dat zij het
experiment daarom ontra::len, e'l hen bij wie de belangen van
het vaste-renile dragende kapitaal de doorslag gev·en.l-lierbij kan
natuurlijk ook de leersi!e overweging geheel of gedeeltelijk uit
de twede voortkomen en omgekeerd.
In hoofdzaak is het de tegenstelling tussen i n. dustri e- kap it a a I en ge I d- k ,a pi taal welke hier i!ot uiting komt en waa1rbij het bankkapitaal zich, al naar zijn samenstelling en belangensfeer 'bij de ene of andel'e gl"oep aansluit.
Van meer belang dan de tegenstellingen onder de k9pita*)

I

Zie de beide voorafgaande artikel·en in No. 2 en No. 3 van di·t
tijdschrift.
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listen is voor ons eèhter de regenstelling onder de a.rbeiders,
of beter g.ezegd onder de arbeidersleiders.
Wij zi·en in de S.D.A.P. en het N.V.V. een shomil').9 voor devaluatie, waar de arbeiders vanuit hun g.e~ondere klasse-instinct
in het algemeen echter wantl"ouwend tegenover staan.
In de S.D.A.P. komt dez·e stl"oming vooral tot uiting in de artikelen van de (M)-redacteur (Matthysen) in "Het Volk" 1 ), waarin de devaluatie verdedigd wordt met alle argumenten van het
industrie-kapitaal en met alf.e demag.ogie welke nodig is om
deze als arbeiders belang.en voor te stellen. Wrij behoeven de
zakelijke argumen-lien voor devaluatie hier niet te herhalen.
Maar wel moeten wij, als een enke·l voorbe·eld, het onderstaande
citaatje geven: "Wij kunn,en het bezit in twee ca,t·egorieën onder brengen. De ene omvat gl"ond, fabriek•en, spoorwegen, mijnen, woningen, kanalen, voorraden, grotendeels productiemiddelen dus. De ande!"e omvat vorderingen op dit bezit; hypotheken, obligaties van N.V.'s, rijk en gemeenten, bankschulden.
In de eerste gl"oep wordt de rijkdom voortgebracht. De twede
eist er in de vorm van rente en áflossir:tg ~haar deel van op. Dit
deel is vastg.elegd in een guldensbedrag." 2 }
En op een andere plaats: "Het l"echtstreeks bezit van dit goe.deren-kapitaal js grotendeels en in z.eker opzicht gesocialiseerd ." 3}
Hier wordt de absoluut valse voorsrelling gegeven alsof het
obrïgatiekapitaal een last is welke op het - min of meer _9esocialiseerde bedrijfsl·even drukt. Ondanks juridische verschillen, welke het ·obligatiekapitaal inderdaad j u r i d i s c h het
karakter van een schuld verlenen, is economisch het obliQatiekapitaal evenz·eer .uitdrukking van het kapitalistisch bezit
van de t?!'Oductiemiddelen als het aandelenka.pitaal - dat door
(M.) in de meesre artikelen maar hef·emaal niet wordt qenoemd.
De verdeling tussen obligatie- en aandetenkapita.al in de verschillende bedrijven is geheel verschillend en hangt, evenals de
verdeling van deze beide juridische kapitaalvormen onder de
bezitters, af van factoren welke hiervan generlei belang zijn. Van
belang is slechts dat èn het obligatiekapitaal èn het aandelenkapitaal samen de bezitsuildrukking en de 'bezitsvorm zijn
van de zakelijke productiemiddelen in het kapitalisme. Elke
scheiding is hier even verwarrend als demagogisch, vooral
als deze samengaat met het verzwijgen van juist die helft het aandelenkapitaal - waarvan èloor de verdedigde maatregel
der devaluatie de waarde zo srerk zal doen toenemen, doordat
deze hier direct aan de goederen-waarde en meer nog,
1) Ter zelfder plaatse o.a. bestreden door S. Klee~ekoper en Dr. J. v. d.
Tempel.
2) "Het Volk" 26-6-'34
3) "Het Volk" 12-7-'34.
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aan de w i n st m ,o .9 e I ij k h e i d van het bedrijf wordt ontleend. 1 ).
Voor de 11est kunnen wij de economische wijsheid van deze
he11en laten voor wat Zlij is. Zij sta,an aan de zijde van het kapitaal. Zij staan aan de zijde van het kapitaal met de motivering van de (M.)-redacteur van "Het Volk": "Zolang wij in
een kapitalistische maatschappij leven, is het niet alleen een
bezitters-, het is ook een proletariërsbelang, dat het bedrijfskapitaal winst maakt". 1 ) Het is de redenering die de belangen van de arbeiders aan die van het kapitaal koppelt, met
de verdere motivering dat eerst als alles goed gaat wederom
een strijd voor betere arbeidsvoorwaarden mogelijk is.
Het is de tactiek van het ~reformisme, dat steeds de balangen
van een zeK·ere, bevoorl'echte, groep arbeiders met die van het
kapitaal verbonden heeft. En die tactiek wordt voortgezet in
een tijd dat deze minder dan ooit opgaat. Want, voorzover er
vroeger - althans voor ze~ere groepen van arbeiders - ook
nog een schijn van juistheid in deze redenering en in de·ze tactiek moge zijn geweest, op het ogenblik is het. toch wel heef
duidelijk dat dez·e reformistische arbeiderspolitiek elke l"edelijke basis mist.
De economische crisis he·eft niet alleen een omvang en een
diepte verkl"egen, welke alle vori_ge crisissen verre overtreft,
hij is bovendien ov,erg·egaan in een depressie, van een zeer bijbijzonder karakter. Van de normal,e herstel-tendensen der vroegere economische crisissen van het kapitalisme is geen sprake.
ln~egendeel.

Het economisch evenwicht is over de gehele wereld dusdanig
verstoord, dat de hersflel-~endensen in zeer vele gevallen hierdoor absoluut belemmerd worden. Autarkische maatregelen
hebben een blijvende verstoring van de internationale goederen ·ruil - in de •eerste plaats met de agrarische landen - tengevolge. Zelfs de opleving in "Enge1and, waar de bedrijvigheid
van industrie en handel, door verschilJende maatregelen W&derom ongeveer een hoogte vertoont als in 1929, gaat dit gepaard met meer dan 20°/o, of meer dan 1/5 (ruim 2 millioen)
ingeschreven werklozen.
Op deze basis willen de sociaal democratische voorstanders
van devaluatie een verkapte loonsverlaging doorvoer.en in het
belang van het herstel van het kapitalistische rendiement om
1)

1)

Het obligatiekapitaal vertegenwoordigt een vaste som en ontvangt
een vaste rente; het aandelenkapitaal vertegenwoordigt de gezamen"
lijke Wèarde van de onderneming na ',aftrek van obligati•e- en andere
schulden. Het laatste ontleent dus enerzijds zijn waarde aan de
(goederen)-waarde van hci bedrijf na aft~ek van de schulden, anderzijds aan de winst (dividend), welke na aftrek van alle verplichte betalingen, dus ook van de obligatierente, onder de aandeelhouders
wordt verdeeld.
"Het Volk" 12-7-'34.
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daarna, weer de strijd om loonsverhoging i·e kunnen beginnen.
Een strijd, welke, naar de practijk leert, oneindig veel moeilijker ·en zwaarder is dan •een strijd tegen loonsverlaging, en
welke daarbij gevoerd z,ou moe•ten wol'den tegen de kapitalistische ondernemers en openbare lichamen welke beschikken over
een dubbele "res·ervearmee" werklozen.
In e·en tijd dat de crisis het karakter aanneemt van ·een toestanq,
waarin geen terugkeer naar ~rijden van opbl·oei te bereiken zijn,
waarin voo1· het kapitalisme niets anders overblijft dan de
strijd ·Om een zdang mogelijk behoud van wa:t het nog rest;
een strijd om de verlaging van het levenspeil der massa als
bittere noodzaak, met de politieke ontl'echting en naakte fascistische dictatuur als w:apen; in •e•en tijd, waarin de economische
crisis van het kapitalisme verscherpt wordt door een politieke
crisis, ~omdat nog slechts voor enkele machtsgroepen een "tijdelijk hersi!el op è!e grondslag van geweldadig verkregen nieuwe
machtposities mogelijk schijnt; in een tijd waarin het ondergaande kapitalisme inderdaad niets meer te bieden heeft dan
fascisme ~en oorlog,
heeft het reformisme n'C?9 steeds geen ,andel'e qplossing dan
de belangen van de arbeiders met de belangen van het kapitaal te verbinden. En men propage,ert 1.de devaluati·e als gun.stig midder.om te komen tot een verlaging van het levenspeil
der massa, welke het kapitalisme nodig heeft, maar we!ke
men niet openlijk ·en langs directe weg durft aanprijzen.
Wij hebben in deZ~e dri,e vervolg-artikel,en aangetoond dat
devaluatie voor de arbeiders zonder enige twijfel verwerpelijk
is. Wij willen daarbij z,elfs niet ontk·ennen da1t deze maatregel
hier of daar ~een zwakke, tijdelijke opleving door hers~el van
de kapitalistische winstmogel,ijkheid ten gevolge zou kunnen
hebben.
In de ·eerste plaats e·chter zou dit herstel sl·echts kunnen worden v·erkreg•en door een drastische v·erlaging van hef l·evenspeil der massa, w:a·arbij wij ·er ste.eds aan moeten denk·en dat het
tenslótte niet gaat om w 1e r k, ma.ar om brood.
'À~s de vermindering van het aantal we·rkloz·en slechts een
vergrD!ing van de me.erwaarde van het kapitaal betekent, welke door de arbeiders moet worden1 betaald met een algemene
verlag"ing van het toch reèè:ls lage 'l·evenspeil, dan he·eft het
proletariaat ge·en !"eden daaraan mede te werken.
In de twede plaats kan •een herstel in e•en tijd dat de crisis als
economische crisis ·e·en permanent karakt.er heeft aangenomen
en als poliHeke crisis het kapitalisme geen andel"e oplossing
biedt dan fascisme en oorlog, ge.en voortqang hebben en is
elke prijs, welke de massa voor het herstel van de kapitalistische winstmogelijkheid betaalt ve~ge·efs.
De toenemende hevigheid der crisissen ·ondermijnt wel het kapitalisme, maar voert niet a ut om at is c h tot de ineenstorting
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omdat elke tendenz .ook tegentendenzen opwèkt. De hevigste
van alle kapitalistische crisissen, welk,e, slechts door e~en korte
opleving .onderbroken, leitelijk l"'e,eds vanaf de oorlog permanent
is, bracht wel het kapitalisme aan de rand van de ineenstortin_g,
maar r:ep in de vorm van fascisme 'en nahonaalsocialisme ook
nieuwe tegenkrachten tot zijn bestendiging op.
Het is geen arbeidersbel.ang om zich met de l·euz,en "der sociaal-demokratische voorstanders der devaluatie, dat de winst van
het kapitaal ook in deze tijd het belang van de arbeidersklasse
is, bij deze tegenkrachten te scharen.
Voor de communis-tJen ligt hi.er de taak met de juiste leuzen verhelderend op de verontruste massa te wer'ken. De roep om
devaluahe biedt, in verband met de onrust ,en twijf,el wélk.e door
de discussies over dit vraagstuk in arbe·iderskrin9en zijn gewekt, belangrijk agitati~emateriaal, mils dit juist en met de vdle
verantwoordelükheid, welke een dergel.ijk onderwe~p oplegt,
wordt .gebruikt.

I

rectificatie:
in nr. 2 van "Kommunisme" op blz. 13, regel 9 van ondel'en inpla.ats van
voorgeschreven te lezen: voortges c h reden.
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PRESIDENT ROOSEVELT'S "NEW DEAL"*)
A. WINTER
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Betaald worden de kosten van de nieuwe politiek van Roosevelt
voornamelijk door de gl'ote massa's, de~els door het heffen van
belastingen, deels door i n f I' at i ·e, De dollar is g·eleidelijk van
ongev·e,er f 2.50 Hollands geld op minder dan f 1.50 teruggebracht door een bewuste inflatiepolitiek, omdat de dekking van
de dollar door goud ruimschoots vo~doende was. Daardoor is
de lev,ensstandaard van de massa's door prijsstijging gedaald.
Vooral de voedselprijzen zijn gestegen. De offióeël'e cijfers leren
dat de kleinhandelprijzen voor voedsel als volgt verliepen.
Oct. 1934 Oct. 1933

Kleinhandelsprijzen voor voedsel

72

Oct. 1932 Oct. 1931

66

62

74

Oct. 1929

100

Van Maart 1933 tot November 1934 was de stijging 28°/o, en
voor de kleinhandelprijzen voor kl,eding 27°/o, De algemene kosten van het l,evensonderhoud li·epen met 12.5°/o op. De prijzen
*) Zi·e het eerste artikel. in No. 4 van dit tijdschrift.
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zullen nog hoger worden, omdat de regering "de prijzen op
peil wil brengen," zoal s Roose'V'elt op 1 Nov•ember 1934 zeide.
De kleine verhoging in het geldlbon, die sommige arbeidersgróepen door coderegulatie verkl'egen hebben, is daarmee
reeas weer teniet gedaan. De grote massa's, die uit de N.R.A.
zelfs geen vermeerdering van het geldlOon verkregen hebben,
of wier lonen door drastische maatregelen nog verkleind zijn,
hebben hun le'V'ensstandaard zien dalen. Ook officieël' is dit erkend. In November 1934 verklaarde de officieële statistiek, dat
het werkelijke weekloon van arbeiders in 104 industri·eën sinds
Maart 1933 met 3°/o achteruit was gegaan. Ook he.eft de inflatie
een gede.eltelijke lontwaarding van de opg•espaarde gelden
en beleggingen van den kleinen bul'german gebracht Daarentegen zijn aHerlei kapitalistische ondernemingen in beter konditie gekomen doordat de marktwaarde van hun papieren weer
omhoog gegaan, somtijds omhoog gevlogen is.
Ten slotte is de inflatie· gedeeltelijk verantwoordelUk voor die
tijdelijk·e uitbreidi~g van de markt voor industrieële _produkten,
waarvan wij reeds melding maakten. Deze uitbreiding waarvan
de "New Deal" -propagandisten zoveel verwachtten, veroorzaakte hi·er en daar, b.v. in de texfi,el- en automobielindustri'e een
tijdelijke opl·eving, omdat voorraden voor spekuialieve doeleinden qpgestapeld werden. Van een algehef,e opl·eving der
industrie is, zoals ook de offici·eël·e cijfers tonen ,niets terechtgekomen. Daa11entegen is het spekulatieve karakter, dat de inindusirie met de verwording van het kapitalisme meer en meer
krijgt, nog toeg·enomen.
Ook op de wereldmarkt he·eft de toenemende wanorde zich
geopenbaard, hier in een felle concur·entiestrijd tussen producenten van v·erschiiJ.ende landen, die elkaar trachten te onderbieden 'en door "dumpen" te verdringen.
De inflati·e heeft de invloed van het bankkapitaali versterkt. Dit
heeft, evenals de grote industri,eële ondernemingen, waarmee
het innig Vierbonden is, zijn winsten zien stijgen door de verscherpte uitbuiting van de grote massa's van arbeiders en boe•
,"en.
Ook door belasfingen worden de grote mass's gedwongen de
kosten van de "New Deal" op te brengen. Verbruiksbelastingen,
in Nederland wel bekend, zijn daartoe een geschikt middel. De
vermeerdering van de opbrengst der inkomstenbelasting valt
grotendeels op de lagere gedeelten der middenklassen, omdat
de grote kapitalisten en bankiers aHerlei middelen hebben om
de inkomstenbelasting te ontduiken. Verscheidene Senaatsonderzoekin9en, door de Rooseveli-regering voor demagogische
doel.einden ondernomen, hebben onlangs aan het licht g·ebracht,
dat grote bankiers als Morgan, Kahn en hun compagnons sinds
jal'en hun inkomstenbelasting hèbben weten te ontduiken. Ook
de multi-millionair Mellon, minister van financiën onder Coolidge en Hoever, weet ger·eg·efd aan het betalen van niillioenen
dollars inkomstenbelastin,g te ontsnappen.
1
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Terwijl 'direkt en indirekt millioenen en millioenen aan banken
en trusts geschonken worden, drijft de regering e·en "bezuinigings" program door ~p alle uitgav·enJ di·e den klieinen man, de
arbeider en de arme boeren betreffen. Op grote schaàl zijn de
ronen van amhtenaren verlaagd, vel1en zijn ontslag.en, en 'dezen door rationalisatie g.etroffen, die arbeidsduur v;erlengt of
meer arbeid in kortere tijd samenperst. De oudstrijders, meestal
werl~eloze arbeiders of arbeiders en boeren die van een 'Karig
loon moei·en leven, zagoen hun uitkeringen verl'aagd met 500
millioen do'l'lar, werkeloosheidsuitkeringen werden v~rminderd,
maaheg·elen en instell'ing·en van soCiale voorzorg afg.ebroken
ot opgêheven.
DE BOEREN

t

De "New Deal" beloofde ook de noodlijdende boel'en te helpen. Sinds de bloeiperiode gedurende de Wereldoorlog. is
de Amerikaanse landbouw in een voortdurende krisis. De krisis van 1929 verergerde de toestand. Tienduiz·enden boeren,
die hun hypotheken niet konden betalen, zijn bankroet gegaan,
hun boerderijen gingen aan de banken, zij zelf werden vaak
van huis en hof verjaagd. Van Maart 1928 tot Maart 1933 werden
meer dan een millioen boerderijen voor séhul'd verkoch-t, d.w.z.
16°/o van alle boerderijen. De hulp" van de Roosevelt-regering
heeft bestaan in de ook in Nederland bekende politiek van
kunstmatige beperking der landbouw-produkten. De boer krijgt
een premie voor land, dat hij n iet bebouwt. Zo wordt geregeld jong opschietende katoen van l"egerîngswege ondergeploegd. Een belasting van 30 per c-ent is op brood gepl'aatst
om den boer voor zijn verminderde pl'oductie schadeloos te
stellen. Het resul·taat is, dat de boeren in het beste gevàl hun
oude bankroet·e toestand verlengd krijgen, dat de massa's voor
hun brood meer betalen moeten, en dat de banken het le·euwendeel van de regeringssubsidie in hypotheekl'ente opstrijken.
Met de inflatie komt de boer in nog moeilijker toestand, zodra
hij wil inkopen, omdat hij zijn industriële produkten moet kopen
tegen stijgende monopolie-prijzen. De A.A.A. (Agricultural Adjustment Ad, wet tot regeling van de landbouw) doorgezet door
de Roosevelt-regering en uitgevoerd onder leidin,:g van den
koela'k Wallaoe, minister van landbouw, bevoordeelt daarom
we·er den groeten boer en de bank ten koste van de massa's
van boeren en van s-tedelijke arbeiders.
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OORLOGSVOORBEREIDING

Dit alles gaat 9epaard met een toenemende oorlo.9svoorbereiding. Het is 9een toeval, dat P11esident Roosev.elf reeds als
jong man gedurende de Wereldoorlog een hoge betrekkin.g
bij het ministerie van oorlog had, en dat g.edu11ende de eerste
jaren g·eneraal Johnson met de leidin.:9 van het N.R.A.~apparaat
belast was. Tal van militairistische elementen werken in de N.R.A.
bureaukratie. Qp grote schaal worden nieuwe oorlogsschepen
gebouwd, ni·euwe soorten gifgas en ontplofbare stoffen samengesteld, legoer en v'l'oot op de modernste wijze versterkt. De
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total·e uitgaven voor leger en vloot voor het belastingjaar 1933'34 bedragen twee milliard dollar:, de grootste som ooit in vredestijd uitg·etrokken. Kenmerk•end voor de demagogi•e, die daarbij - zoals in de hele "ordenings"zwendel: van de N.R.A. ien toon wordt gespr·eid, is dat e·en belang;:ijk deel van de oorlogsvoorbereiding betaald wordt uit fondsen, voor "openbare
werk.en" bewilli_gd. Tot 1 Augustus 1934 stond President Roosevelt 750 mill'ioen dollar, of meer dan 20 procent van de 3700 millioen, voor openbare werk·en bestemd1 af voor dil'ekte en indir·ekte oorlogsvoorbereiding. Daarnaast werd nog bijna 350 millioen dollar aan het ministerie van oorlog gegeven voor è:le
verbetering van havens en andel'e waterwerken. Dan komt er
nog bij de 50 millioen doHar voor de z.g. Tennessee Valley Administration (Musde Shoals) een soort Amerikaans·e Dnjeprostroi, die in werkelijkheid een geweldige oorlogsvoorbereiding
is (o.a. e·en nitraatfabriek, zogenaamd voor kunstmest, in werkelijkheid voor ontplofbaar oo~l,ogsmateriaal).
Onlangs tek·ende Roosevelt de z.g. Vinsonwet, die hem machtiging verl·eent om buiten het programma van oorlogsvoorbereiding om. nog een armada van 102 oorlogsschepen en i i 84
oorlogsvliegtu!gen te bouwen. Ook geeft de wet den president
bevoegdheid om ·een geheel nieuwe vloot van 15 ood:ogsschepen, ieder van minstens 45 millioen dollar, te bouwen, ten einde
de oorlogsschepen die 20 jaar of ouder zijn, te vervangen. "Het
mislu'kken van de Londense Economische Conferenüe in 1932,
de verscherping van de verhouding tot Japan in het laatste jaar,
geven aan de militaire voorber·eidingen van de "New Deal" e·en
extra grimmig karakter.
Tot deze oorlogstoeber•eidsel·en behoort ook. de mii'itairisering
van de arbeid. Dez·e is evene·ens (in het demagogisch gewaad
van werkverschaffing gekleed. De C.C.C. (Civilian Conservation
Corps, burgerafdelingen voor bosbescherming) wordt uit
de jo~ge werkeloz·en gerecrute·erd, die voor e·en dollar per
dag onder militaire leiding werk in de bossen verrichten. Deze
C.C.C. zijn daardoor loondrukkers, nemen bovendien de meest
militante del·en der arbeiders uit de steden, en plaatsen ze onder militaire control,e. Re,eds meer dan 250.000 arbeiders zijn
door dit systeem gegaan. Doch ook me.er indi11ekt wordt de militairisering van de arbeid doorgezet. In de bedrijven wordt gewerkt voor lonen, door de regering vastgesteld, verplichte arbitrage met regeringsorganen als scheidsge11echt wordt doorgezet, het recht tot staken en tot organisatie afgeschaft. Zo tracht
de "ordening" van de "New Deal" de V·er-eriigde Staten langzamerhand· in één grote kaz·erne te verande!"en, en -het ideaal
te benaderen dat Hiti-er in Duitsland me•ent te verwez•en1ijken.
FASCISME ONDER DE "NEW DEAL"

Inderdaad ne·emt ook het openlijke fascisme onder de "New
Deal" zi.enderogen toe. De groeiende ontevredenheid der massa's, die zich in de massa-bewegin.9en steeds duidefuker ui:!;,
doet in kapitalistische k·ringen de gedachte rijpe~, dat de _ge-
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weldig-c vloed van mondelinge en schriftelijke demaqo_gieJ die
de Rooseve'lt politiek van "democratie" begeleidt, ni•et voldoende is. Tar van centra van fascistische propaganda beginnen elkaar nader ·en nader te tr.eden. De lta,liaanse ·en Duits-e gezan·tschappen en konsufaten zijn broeinesten van propaganda. Bij
tonladingen wordt fascistische leduur uit Duitsland Amerika
binnengebracht en binnengesmokkeld. Verbinding he·eft dez,e
groep met Russische Witgardisten, le"idende bankiers en indusi.rïeëlen, de krantenkoning Hearst en de radiopriester Coughlin.
Hearst bereikt tientallen millioenen met zijn gele pers. Coughlin even zo vele met e·en geweldige radiopropagan-da vanuit
zijn "Kruisigingstoren" bij Detroit waar hij honderd kantoorbedienden in dienst heeft om zijn post te behandelen.
De verschillende zijden van het fascisme.~ uit Duitsland bekend,
zijn trouw vertegenwoordi_gd. Enerzjjds vindt men het gehuil
~egen de kapitalisten en bankiers, waarmee speciaal Coughlin en
senator Huey Lo119 _in Louisiana zich onledig houden. Di·ezelfde
elementen staan natuurlijk in direkt kontakt met de bankiers,
waartegen zij huil·en. Vader Coughlin's relaties leiden direkt
naar Wall Street. Dan is er de rassenpropaganda, di·e in de
Verenigde Staten aansluit bij de oude verdrukking van de negers. De lynchbenden in het Zuiden, wi,er driestheid toeneemt
met het groeiend v-erzet der negermassa's, zijn trouwe aanhangers van Roosev·elt en omgeke•erd saboteert de centrale regering elk·e poging om aan het lynchen paal en perk te stellen.
Naast de anti-negerpropaganda is in de laatste jaren een steeds
openlijker anti-semitische propaganda gekomen, van welks omvang onfangs de journalist Spivak verr:assende bijzonderheden
heeft gepublice-erd. Tenslotte is er de openlijke en onder:_grondse organisatie van gewapende benden, die aansluiting vinden
bij bestaande "patriottische" en kapitalistische organisaties als
de American Legion en Kamers van Koophandel. Uit onlangs gepubliceerde documenten is gebleken, dat achter e·en geheim
organisati·e-pl.an van 500.000 Amerikaanse stormtroepen direkt
J. P. Morgan _zit, en de Yertakkingen van deze samenzwerin.g
leiden in alle lagen van de financieële, industriële, en patriottische" wer·eld tot in de regering van Roosev.eli enerzijds en de
American Federation of Labor anderzijds. Militaire leider van
het Amerikaans fascisme is de mariniersgeneraal Butler, populair spreker, di·e in nauw kontakt staat met Norman Davis, vertrouwensman van Morgan, die herhaaldeiijk de Amerikaanse regering in Europa heeft v-ertegenwoordigd. De fascisten kunnen
inderdaad tevreden zijn met de tegenwoordig·e koers. "De
beschuldiging, dat de "New Deal" den weg baant voor het fascisme, is gegronël", verklaarde onlangs tevr-eden Lawrence Dennis, fascistisch propagandist in de Ver·enigde Staten.
HET GROEIEND VERZET

Tegelijk ontwikk·elt zich het verzet der arbeiders en boeren. De
Amerikaans~ arbeider en boer, politiek nog gemal<kelijk d<:>or
demagogie te bedriegen, heeft gedurende de e'erste tijd van de
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"New Deal" de verzekeringen van Roosevelt en ~tin aanhan,g
onder de vakvereni_gin_gsleiders en sociaaldemokrat·en met een
zekere verbaasde verwachting voor ernst aangenomen. Hielp
de "New Deal" hem niet, hij was door de lawaaierige propaganda
overtuigd dat zijn persoon!ijke moeiJUkheden altans ~ijn klassegenoten hielp. Doch meer en meer bleek, dat de minimumlonen der codes in werkelijkheid maximumlonen werden, dat de
verkorte arbeidsduur tot verscherpte uitbuiting voerde, dat de
minimumfonen alleen voor volle werktijd golden, die zelden verwezenljjkt werd. Bovendien bleek, dat het recht tot organisatie
in een vakvereniging naar eigen keuze, dat de regering plechtig verz·ekerd had in het beruchte artikel 7a van de N.R.A., in
werkelijkheid op een bescherming van de "company union" uitkwam, d.w.z. de bedrijfsorganisatie, door de ondernemer gesticht en gekontrol.eerd. Honderden arbeiders zijn door de
politie gearr·esteerd en mishandeld, Hentallen arbeiders gedood
omdat zij Roosevelt's verzekering ernstig namen. Tussen 1 Januari en 22 September 1934 werden 46 arbeiders, waaronder 10
negers, in de klassenstrijd gedood, 13 alleen in de textielstaking.
Het gevolg van de verslechteringen was een golf van massastakingen in 1934, die meer dan 2 millioen arbeiders omvatte en
haar hoogte punten had in de algemeene slaking te San Francisco, met 100.000 arbeiders, in de zomer, en äe textielstaking,
met 400.000 arbeiders, in de herfst. Andere massastakingen waren
die in Toledo, Ohio en Minneapolis. In al deze stakingen toonden de massa's een grote strijdlust en een buitengewone solidariteit, di.:l georganiseerden, ongeorganiseerden, werkeloz.en, blanken en negers omvatte.
Daarnaast ontwikkelt zich in steeds breder omvang een massabeweging van arbeiders en intellektuelen voor sociale we!,geving,
die zich konsentreed op het wetsontwerp (H.R. 7598) voor "arbeiderswerkeloosheids-, ouderdoms- en socialeverzekering, ingediend door afgevaardigde Lundeen onder druk van de massa's,
en die een werkelijk eenheidsfront verwezenlijkt, dat van de
Communisten zich tot diep in de rijen van burgelijken, socialisten en leden van de A.F.L. uitstrekt. Eind 1934 omvatte de lijst
van lichamen, dat dit revolutionaire wetsontwerp, dat werkelijke
verzekering op kosten van ondernemers eist, 6 gemeenteraden
en provinciale besturen, waaronder die van St. Louis en Milwankee, 5 A.F.L. vakvet"enigingen, waaronder de grote textielbond,
bestuurdersbonden van de A.F.L. in 6 staten, 29 plaatselijke bestuurdersbonden van de A.F.L., meer dan 2000 vakverenigingsafdelingen van de A.F.L., tal van onafhankelijke vakver·enigingen,
en verder arbeiderclubs, broederschappen, waaronder de journalistenclub, vrouwenorganisati·es, werklozenorganisaties en 5
politieke groepen, waaronder de C.P. en de Y.P.S.L. (de Amerikaanse Arbeidersjeugdcentrale van de Socialistische Partij). De
macht van deze beweging, die zich in een congres in Washi'l9ton begin Januari 1935 zozeer demonstreerde, dat de N.R.Ct. er
een lang artikel aan wijdde, heeft Roosevelt tot een tegen ma-
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noeuver gedwongen: het z.g. Wagner-Lewis-wetsontwerp, dat
in de stijl van de oude demagogie is •en in wer~elijkheid niets
b!'engt voor een arbeider, die thans werkeloos is.
De Socialistische Partij is door deze gèhele ontwik~eling onder
de "New Deal" in verschillende fracties verdeeld. Op het laatst
gehouden congres te Detroit kwam dit duidelijk aan het licht.
De schakeringen lopen van de uiterste rechtervleugel, die het
eenheidstron-t met burgerlijke politici aanvaardt en die het met
de kommunisien verwerpt, over elementen als Norman Thomas,
die ihans in woorden het e·enheidsfront accepteert en in daden
saboteert, tot elementen, die zij aan zij met andere revolu-tionairen tegen de "New Deal" st~ijden. Een ontwikkeliqg, die
ondanks haar typerend karakter, toch ook weer niet overschat
moet worden, omdat de socialistische partij in de Verenigde
Staien geen massapartij is, doch hoogstens een 50.000 leden
omvat, in leden-tal iets onder de Communistische Partij blijft, en
een belangrijk deel van haar invloed dankt aan de uiigebt"eide
steun, die zij van burgerlijke organen on-tvangt, die haar klaar
willen stomen voor laatste reserve bij mogelijke revolutionaire
gebeurt·enissen.
De verkiezingen in November 1934, die het aantal Roosevelt
aanhangers în het parlement te Washington versterkte_, zjjn bij
nader ioezien niet die grote overwinni"!g van de Roosevelt-politiek geweest, waarvoor ze zUn uitgeheten. Er werden 10 millioen minder stemmen uitgebracht dan in 1932, hetgeen op
massale ontevredenheid wijst. Nog duidelijker komt dit aan het
licht, als men de grote toename van stemmen ziet, uitgebracht
op partijen, die een demagogisch radikaal program aanboden
zonder naar de mening der massa's revolutionair te zijn (Upton
Sinclair in Californië, 800.000 stemmen, de broeders La Tollette
in Wisconsin, enz.) De Communistische Partij vermeerderde haar
stemmenaantal met 80 tot 100 percent, totaal ongeveer 225.000,
in New Vork City groeide het, vergeleken qjj 1932, van 26.000
tot 45.000, in Californië van 8.000 tot 24.000. Uit deze verkiezingscijf·ers blijkt, dat de arbeiders, die ekonomisch de strijd tegen de
"New Deal" hardnekkig en met inzet van hun ganse persoonlijkheid aanvaarden, zich nog politiek door de demagogie van de
Roosevelt politici laten i~palmen.
Zij stemmen voor Roosevelt in de eerste plaats omdat zij de Republi~einen, die onder Hocver de regeringsmacht hadden, niet terug willen. De theorie van het "kleinere
kwaad" spookt daar in vele koppen rond, tervl!:ijl de officieele
demagogie vele slachtoffers maakt. Ook in de Hollandse pers
drong tijdens de textielstaking het fabeltje door, dat Roesevelt met de arbeiders in hun strijd tegen de ondernemers was.
De Communistische Partij vervult een zeer werkzame rol in de
gehef,e massabeweging. -was haar invloed zwak in de staking te
Minneapolis, deze was van grote betekenis in de textielsiaking,
en het was de C.P. die door haar sterke lokale Invloed in de
A.F.L. vakbewegin.g de algemene werkstaking in San Francisco
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doorzette. In de massabeweging voor S·Ociale verzekering speelt
de C.P. een grote rol. 1-laar politiek is er opgericht, over het
gehele land een eenheidsfront teg.en de "New Deal" tot stand
te brengen. Daarbij konsent!'eert zij haar vakbewegingspoliti<ek
hoe langer hoe meer op het werk binnen de A.F.L., daarnaast
hei: werk in de revolu-tionaire vakbeweging, de T.U.U.L. (T rade
Union Unity League) en in de onafhankelijke vakbeweging ni,et
verwaarlozend. Daarbij zal de Communistische Partij meer en
meer groeien tot de leidende partij in de komende klassebotsingen, di.e de "New Deal" uitlokt.

~t·VJl?iG!IZII~
SOCIALISME, CULTUUR EN BOUWKUNST
JAN VERMEULEN
BOUWKUNST IN DE SOWJET-UNIE

In het Februari-nummer van dit tijdschrift gaven we een Inleidende beschouwing over socialisme, cultuur en bouwkjunst. Hoe
staat het nu met de ontwikkeling der cultuur ~en de bouwk(unst in
in de Sowjet-Uni,e {
Voordat we tot beantwoording de~er vraag kunnen overgaan,
dienen wij eerst te bestuderen, de culturele erfenis, die de
Russische bouwkunst der Middel,eeuwen en na-Middele,euwen
Czaristische rijk overnam.
Zoals bij de meesce oude bouwkunsten, vinden we ook bij de
Russische bouwkunst der Middel,eeuwen en na-Middel,eeuwen
de vO'ornaamste uitingen in de kerken en de kafhedr:al,en. De
eerste Christelijke kerken werden in het oude Rusland omstreeks de tiende ·eeuw, gebouwd naar 'de beginselen der
Byzantijnse bouwkunst. In het Zuiden stond de bouwkunst
onder de invloed van Klein-Azie en volgde Gri,eks-Romeinse
tradities. In Midden-Rusland ~en in de streken aan de Oostzee
liet de Scandinavische houtbouwkunst haar invloed gelden.
Later, in de dertiende, veertiende en vijftiende ~eeuw bemerken
we meer Mongools-Aziatische vormen. Aan het eind van de
vijftiende eeuw komen Italiaanse bouwmeesters naar Rusland,
om verschiHende belangrijke werken tot stand f,e brengen. Als
voorbeeld moge dienen het Kremlin te Moskou.
Na de stichting van St. P~etersburg, het f,egenwoordi_ge L<eni11grad,,
in 1703 door Peter de Gro~e, kregen, behalve Italiaanse architecten, ook Duitsers en Fransen belangrijke opdrachten van
den Czaar en de Russische adel. Gedul'ende deze peri~ode ontwikkelda zich in Rusland de Paladiaanse stijl en de Bar:ok. Onder
*) Zie "Kommunisme" no. 2.
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Catharina de Twede, (1762-1796) werden dez·e bouwkunstige
richtingen langzamerhand verdron9en door "het nee-klassicisme.
Voor de .eerste keer traden nu naast de buitenlandse bouwmeesters Russische \architeden meer op de voor.grond. Zij
hadden een zeer belan.9rijk aandeel bjj de bouw van paleizen,
kerken en andere werken.
Eindelijk werden, na 1850, het neo-Romaans, de neo-Gothiek, de
neo-Renaissance ·en al het verdere, wat we zo samenvatten onder de naam "ekledivisme", de bouwstijlen der Russische heersende klasse.
De ontwikkeling van de industrie en van het bouwwezen bleèf
in het Czaristische Rusland ver ten achter bij de algemene industriële ontwikkeling in het kapitalistische Europa. G!'oot-industrie en industrieproletariaat entsionden in Rusland in belangrijke mate eerst aan het e:nde van de negentiende en het
begin van de twintigste eeuw.
Aan de, de vrije ontwikkeling van het 'kapitalisme belemmerende,
feudale lijfeigenschap werd door de z._g. "Reform van 1861 ",
wettelijk een eind gemaakt. Maar dit gzschiedde pradisch all'een
.roor zoverre "het noodzakelijk was voor een snelle ontluiking
van het kapitalisme. In werkelijkheid he·eH eerst de Octoberrevolutie van 1917 definitief een einde gemaakt aan dez~, sedert eeuwen bestaande vorm van slavernij.
Lenin schreef hieromtrent: !,Na 1861 nam de ontwikkelin!J van
het kapitalisme in Rusland zulk een loojJ, dat in de tijd van
enige tie;lta!len jaren, zich veranderingen voltrokken, waarvoor
in velü oude Europese landen eeuwen nodig waren geweest.
Toch bleef de kapitalistische ontwikkeling in Rusland ver ten
achter bij di·e van Europa en Amerika. Natuurlijk geldt dit ook
voor het bouwwezen. Vel·e grote bouwwerken, hotels, banken,
postkantoren, stations en derg·elijke werden uitgevoerd door
buitenlandse firma's. De inheemse bouwtechniek was zeer primitief: dè bouwmaterial·en beperkten zich in hoofdzaak tot
breuksteen 'en hout. De werktuigen waren al even weinig varierend. Het voornaamste stuk gereedschap van den timmerman
was de bijl, d:·e tevens dienst moest doen als hamer en schaaf.
Alleen de paleizen en andere bouwwerken ten dienste van de
machtigen der aarde werden van steen gebouwd. Al het overige werd uit hout opgetrokken.
Omstreeks 1900 valt ·een poging waar te nemen om te komen
tót de ·ontwikkeling van een nationale stijl. De door deze stijl
toe9epasie ma-berialen wal"en baksteen, gekleurde tegeltjes en
pleisterwerk. Zij dl"oeg een romantisch karakter, verwant aan
de oude kerk- en kloosterstijl en zij werd toegepast zowel bij
de bouw van fabrie~en, als bij die van kaniloren, stations, en
dergelijke.
Ook in die tijd is ge,en enkele stad, met uitz,ondering van het
toenmalige St. Petersburg, boven de f.eudale ontwikkeling kunnen uitkomen. In Moskou b.v. waren tot aan de October-R·e-
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volutie 60°/o van de huiz,en alleen in hout gebouwd. 40o;o van
alle huiz,en bestond alleen uit een gelijkstr:aatse verdi~ing, terwijl slechts 15°/o uit meer dan twee etages bestond. 40% van alle
straten, binnenho"ll'en en stegen zelfs niet meeger·ekend, waren
zonder riolering en zonder waterleiding, terwijl een nog grote,~
percentage zelfs geen verlichting haa. Van de Moskouse arbeiders kon slechts een klein gedeelte (tussen de 10 en 20o;?) in
Moskou zelf een woning vinden, zU het dan, dat die woning uit
één kamer bestond. Alle overige arbeiders woonden met meer
dan ~een familie te samen in een kamer, of men huurde voor het
gehel·e gezin alleen een slaapruimte. Hiervoor moest dan nog
een derde deel of zelfs de helfi: van het verdiende loon worden
afgestaan. Ook kwam het veel voor, dat de familie van een arbeider •ergens in de omtrek van Moskou woonde en hij voor
zich alleen een slaapplaats in de stad huurde.
Hiermede is in grote trekken geschetst de culturele, architectonische, bouwtechnische, stedebouwkundige en hygienische erfenis, die het revolutionnaire Russische proletariaat overnam,
nadat hei in de October-revolutie onder leiding van de Leninistische bolsjewistische partij de machine van de burgerlijke
sta.atsmaclit vernietigd had en de dictatuur van het proletariaat
opgericht.
Als ~een van de eerste en belangrijkste opgaven van hei proletarische plan voor de opbouw van de klassenloze socialistische
maatschappij in de Sowjei-Unie stond de wederopbouw van al
de, gedurende de burgeroorf.og en interventie verwoeste steden en fabrieken. Hoe moeilijk deze taak was, kan men eerst
goed begrijpen wanneer men bedenkt, dat ~reeds in het Czaristische Rusland de industrie niet in staat was, aan de vraag naar<
bouwmaterialen te voldoen.
legelUk met de opbouw van de verwoeste steden en industrieën
stonden de arbeiders in de Sowjet-Unie voor een bijna nog
moeilijker taak, n.l.: de reconstructie van het transportwezen
met al wat daarbij behoort, zoals locomotiefparken, bruggen,
stations, enz.
Wanneer men hierbij dan nog rekening houdt met het, als gevolg van de ~eeuwénla'lge lijfeigenschap bijna absolute analfabetisme, dan b~rijpt men eerst goed, met welke primitieve en
gebrekkige middelen de revolutionnaire Russische arbeiders, onder leiding van de Communistische Partij, de aanval op het eerste, gigantische vUfjaren-plan voor de socialistische opbouw deden. Toch werd dit vijfjaren-plan ondanks de deplorabele toestand van de overgenomen erfenis, in vier jaar vervuld.
In 1922/23 oefende reeds de komst van de socialistische grootindustrie zijn invloed uit op de richting der bouwkunst. Er ontwikkelde zich een onáfhankelijk constructivistische richting, die
zich aan de buitenlandse invloed niet kon onttrekken. Kenmerkend voor deze tijd zijn de fabriek-apotheosen. Ook de, eveneens in deze periode ontworpen, spreek-tribunes van Tatlin en
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zijn gl'oep betekenen ni·et meer dan een geïdealiseerd rationalisme. lets later deed Tschemo~ov (Lening rad) zijn invloed gelden, die echter meer overhelde naar een gemengd romantisme
en rationeel mechanisme.
Het !_ijdelijke van de invloed dezer richtingen b[ijkt wel uit het
feit, dat zij zich practisch niet verder hebben kunnen ontwikkelen dan het vastleggen van ontwerpen in tekeningen en
schilde~üen en maquettes. Beide .9I"Oepen maakl!en atelier-lunst,
een papieren namaak van een Amerikaans-g.egantisme, e•en soort
"kolossaal" -architectuur der toekomst, zonder archi~edonische
V·Orm.
Deze gewild mechanische schoonheid van mmantisch technicisme was onuitvoerbaar. Slechts een deel ervan bleek bereikoaar
in de moderne industrie-gebouwen van Russische architecten,
zoals Vesnien, Ginsburg, Barchien en ande11en. Als voorbeeld
van dez·e realise·erba!'e richting in het Russische constructivisme
kan men noemen het "paleis van de Arbeid" in Charkow.
Dez·e Russische "Nieuwe Za~elijkheid" die ze.er heinvloed werd
door het Europese constructivisme, en formalisme in de bouwkunst, heeft zich niet zo vrij kunnen ontwikkelen als in het buitenland. Dit was een gevolg van haar g·ebondenheid aan e·en
s'fecht ontwikkelde bouwtechniek, gebrek aan material·en, terwijl
slechts zeer weinig behoorlijk onderlegde bouwvakarbeiders
ter beschikking wal'1€n. Toch zijn, anderzijds, juist deze factoren
mede oorzaak geweest van de ontwikkeling dezer formalistische en constructivistische richting in de Sowjet-bouwkunstJ omdat zij nog meer dan anders nodig geweest ware, voor
de eerste gigantische bouwopgaven als eis stelden: standaardisatie, rationalisatie en grootst mogelijke eenvoud. Hierdoor
stond dus begrijpelijkerwijze mede ook door de omstandigheden van vóór de proletarische revolutie en door de gigantische
opgaat van de aanvangende socialistische opbouw, de architectuur in de Sowjet-Unie g·eheel onder invloed van de allerlaat!>te fase in de burgerlij~e bouwkunst, n.l'. constructivisme en
formalisme. Dit komt ook tot uiting door de i~euze van de in
die tijd naar de Sowjet-Unie uitgenodi,gde buitenlandse architeden: Albert Kahn _(Amerika), Ernst May, Bruno Taut {Duitsland), Hanne!: f'1eyer, Schmidt (Zwitserland), Martin Stam (Nederland).
We dienen, alvorens ons betoog te vervolgen, nadrukkelijk te
laten uitkomen, dat door ·het gebrek aan goede bouwmaterialen
en technische hulpmiddelen, en door het uii!erst geringe aantal
goede bouwvakarbeiders en bouwtechnici, de bouwproducten
van de eerste periode der socialistische opbouw natuurlijk van
veel minder kwaliteit wal'1€n dan de gedurende dezelfde ~,üd
gebouwde ,producten der Nieuw-Zakelijke richting in de k~pita
listische landen. Ook erkennen wij de betrekkelijke juistheid van
hetgeen de architect Ir. J. B. van Loghem, die ev•eneens e•en !ljd~
lang in de Sowjet-Unie werkte, schreef in •een artikel, dat voor
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ongev·eer 7 jaar gepubliceerd werd in 'een door de I.A.H. uitoeaeven bundel:
"intussen is het niet zo gemakkelijk, zi·ch vrij te houden van
de vergelijking met Europese toestanden. Dit is voor een
groot deel aan de Russ,en {archileden J.V.) zelf te wijten, omdat zij vooral op technisch g·ebied zich gaarne op één lijn
willen stellen met Amerika en Europa, en niet zien, welke
enorme verschill·en bestaan en biUven bestaan.
Het gevolg daarvan is de volkomen bl'oedloze en dorre
moderne uitingen in de grote of groei·ende steden, nu
eens· als volkomen misplaa'l:sle doos van spiegelglas, dan weer
als som6er grauwe 'betoncubus, waarvan het nieuwe postkantoor en het Lenin-lnstituut in Moskou wel de duidelijkste
uitingen zijn."
Maar, erkennende de juisthGid van de hiervoor genoemde omstandigheden,~ die echter niet, zoals Ir. van Loghem het in zijn
artikel stelde, zullen blijven bestaan, doch natuurlijk slechts van
zeer tijdelijke aard zJjn, staat het vast, dal de culturele behoeften van de revolutionnaire arbeidersklasse in de Sov;jet-Unie
onmogelijk bevredigd kunnen worden door de bouwproducten
van een in wezen kapitalistische kunst.
Is dit juist!' Natuurlijk, want deze kunst wordt, zoals wij dat in
het ~eerste deel van ons opstel betoogden 1 ), bepaald door het
kapitalistisch economische stelsel en zijn privaat eigendom dsr
productie-middelen. Dez·e burgerlijke kunst kan dus nooit geven de weerspiegeling van de groeiende behoeften ener socialistische cultuur, een cultu!ur, die zich ontwikkelen moet op de
grondslag van de nieuwe economische verhouding.
Gedur·ende de vóór-kapitalistische geschiedenis der mensheid
hebben meerdere grotere culiuren zich kunnen ontwikkelen.
Het staat dan ook historisch vast, dat, wanneer voor de eerste
ke,er in de wereldgeschiedenis e·en maatschappij systematisch
wordt opgebouwd op de grondslag van de socialistische eigendom van p11odudiemiddelen en bodem, met een systematisch
producer·ende, socialistische industri·e en landbouw, deze ook
e~en eigen cultuur moet voortbrengen, de s o c i a I i st i s c h ·e
cultuur. Nog weet niemand, hoe deze cultuur zijn zal', maar door
op Marxistische, L~eninistische wijze gebruik te maken van alle
verworv·enheden der oude cultuur, z·onder daarbij nochtans
in hun historische ·eigenschappen te vervaHen1 moet deze, door
alle werkenden gedr~gen s"ocialistische cultuur groter, en rijker
worden, dan de grootste, rijkst~e dezer oude culturen.
Hoe zeer ook nog slechts in de allerprilste aanvang van haar
ontwikkeling staande, is deze socialistische cultuur toch reeds
e·en der machtigste wapenen In handen van de arbeiders en
Koléhosniki der Sowjet-Unie. Onder leidin_g van de prachtige
voorhoede van het Russische proletariaat, de partij der Bolsjewild met Stalin aan de spits, wordt in de strijd voor de opbouw
der sociálistische klassenloze maatscha,ppij ook de bouwkunst
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reeds een 'factor van groot cultureel belang. Met de toename
van de industriële productie, van massa-verbruiksartikelen en
van de producten der collectieve landbouw, met de .groei dus
van de materiële welvaart, hebben zich ook de culturele behoeften der Russische arbeiders snel ontwikkeld. Niet alleen
dat de arbeiders en kolchosniki meer en meer door hel: verkrijgen van producten, zoals schoenen, stoffen, meubilair, huishoudelijke artikelen, enz., aan hun materiële eisen kunnen voldoen,
ook ontwikkelen zich daarbij hun verlangens ten C?PZichte van
kwaliteitJ vorm en keus.
Ier·echt zei Stalin dan ook in zijn grote rede op het 17de PartijCongres:
"Het zou een domheid zijn, te menen, dat het socialisme op
de grondslag van ellende en gebrek zou worden <?pgebouwd,
op de grondslag van het inkrimpen van de persoonlijke behoéften, 'het verlagen van het levenspeil der arbeiders tot
het levenspeil van de arme boeren, die bovendien zelf niei
langer arme boeren willen blüven, maar 'di·e omhoog naar het
welgestelde leven sirev·en.
Het socialisme kan slechis worden opgebouwd op de grondslag van de stormachtige groei van de productiekrachten van
de maatschappij, op de grondslag van een overvloed aan
producten en war.en, op de grondslag van ·een welgest·eld leven van de werk·ers, op de grondslag van de stormachtige
groei van de cultuur. Want het soéialisme, het Marxistische
socialisme, betekent niet het beperken van de persoonlijke
behoeften, maar een alzijdige uitbt~eiding en opbloei, niet
het beperken of het afzien van 'het bevredigen van die behoeften, maar e·en alzijdige en volledige bevregiging van
ane 'behoeften van de culiureel-ontwikkeld~, werkende mens:~·
Omdat dit zo iuist is, kan ook voor de arbeiders en coll-ectivisten kwaliteit en vorm nooit goed genoeg zijn. Evenmin kan
voor de werkers in de socialistische gemeenséhap iets luxueus
zijn. Luxe bestaat slechts in een klassen-maatschappij, als tegenstelling tussen de bezitloz·e arbeidersklasse en de weelde der
bezitters. Het behoeft daarom ook niemand te verwonderen, dat
b.v. de arbeiders uit Swerdlovsk, protesteerden tegen hu~ wel
nieuwe, maar slechtgebouwde en le!ijke woningen. Dit protest
kou, met dez·e woorden:
"Wij hebben voor de revolutie een groot gede·elte van ons
leven in de Czaristische gevangenissen doorgebracht en wij
vinden het nu, veertien jaren na de revolutie, helemaal niet
aangenaam in de n ie u w ge b o uw de g e v a n g .e n i s s e n van
rullie bouwkunst te moeten wonen".
De klassebelangen en dus ook de culturel•e belang.en van hei
proletariaat zijn andere dan di·e van de bourg.eoisie, z·eker onder de omstandigheden van de revolutie. Dit werd op het gebied van de architectuur in de Sowjet-Unie het eerst duidelijk
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begrepen door de Bond van Proletarische a.rchitecten en klaar
geformuleerd in zijn in 1929 gepubliceerde beginselverklaring.
De burgerlijke bouwkunst, 'kan ook in zijn modernste, constructivistische, formalistische richting, met haa,r typisch kleinburgerlijk vooruitlopen op de op~ossingen van sociaal-culturele opgaven, met haar starre bouwformufes, die in de Sowjet-Unie
stellig weinig r.ekening kunnen houden met de plaatselijke voorwaarden, reële mogelijkheden en ·economische factoren, en
die bovendien iedere rol van de kunst in de vor~geving loochent, onmo9elijk aan de stijgende culturele behoeften en belangen van de 11evofutionnaire arbeiderskf1asse voldoen.
De bouw van fabrieken, gebouwen voor de Kolchozen, woningen, schoolgebouwen, clubs, theaters, stadions, steden, enz.,
steH in de Sowjet-Unie niet alleen een ander technisch, maar
ook een ander architectonisch probleem en oefent da.ardoor
grote invloed uit op het emotionef,e !·even van de nieuwe
mens.
Daarom is nodig een omvorming, zo niet een vernieuwin.9 van
alle begrippen en opvattingen van en over revol,utionnaire, proletarische cultuur en kunst, en dit ni·et aHeen in de Sowjet-Unie,
maar ook, ·en misschien vooraf, bij de kameraden in de kapitalistische landen. In de Sowj,et-Uni·e bef,even wij nu van deze
"Umstellung" in de bouwkunst het eerste stadium ,en men mag
op grond van slechte voorbe,elden en lelijke bouwproducten van
één, hoogstens twee jaren, ni·et reeds een afkeurend oordeel
uitspreken over het resultaat en zeker niet ov·er de bedoeling
van deze poging. De reeds behaalde l"esultaten, die moeilijk
in hun volle omvang zijn te overzien, kan men niet negéren,
niettegenstaande de veel voorkomende oppenilakkigheid en
minderwaardige architectonische oplossing. Hoofdzaak is, het
trachten, het bewuste streven naar het leggen van een grondslag
voor een werkelijk socialistische bouwstijf der toekomst. Dit streven, dez·e tendenz, is in wez:en vitaal en gezond.
Geen bouwkunst kan bestaan zonder principes. Doch geen
der burgerlijke , richtingen in de architectuur kan tot
principe ener socialistische bouwkunst dienen. Een bouwkunst
met abstracte, als het ware in een fabora~orium uitg.edachte
vormen, recepten en formures, kan niet als richtlijn voor een
zich ontwikkel·ende socialistische bouwkunst worden aanvaara.
Deze socialistische bouwkunst zaT zijn een strijdende en actieve
kunst, een belangrijke en onmisbare factor in het culturele,
maatschappelijke leven van de socialistische mens.
Ook geen van de, nu in de Sowjet-Unie bestaande, richtingen,
zeker niet de neo-Paladiaanse stijl van Zjoltovski, kan als stijlprincipe worden aanvaard. Men moet deze dan ook slechts als
een tijdelijk verschijnsel zien en opvatten als een zoekend streven in een overgangsperiode. Aan de bouwkunst van heden in
de Sowjet-Unie ligt ten grondslag de verbondenheid met de
veranderende maatschappij en de socialistische opbouw. Voor
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haar is dan ook zeker van toepassing de (,euze die de avantgarde der revolutionnaire arbeiders, de communistische partij
van de Sow}et-Unie, heeft gesteld: "Het zich toeëigenen van
de cultur·ele erfenis."
Natuurlijk bedoelt de partij met het stellen deZJer leuze niet,
dat men de klassieken moet c,qpiër·en, maar wef, dat men de
culturele erfenis uit de historie der mensheid, di·e na de revolutie het proletariaat ten deel valt, moet bestude11en. Het is dan
ook duidelijk, dat men deze culturele waarden niet mechanisch
moet aanvaarden, maar dai: men daarin het goede van het slechte moet onderséheiden, d.w.z., een dial,ectisch gebruik moet
maken van alle verworvenheden van kunst, techniek en wetenschap. Men moet dus ,met andere woorden, deze waarden bestuderen met de Marxistische-Leninistische methode der dialectiek.
Hoe moet men van de klassieken leren? En wat moet men van
ze leren? Niet door hen te copiër,en, doch door doortedringen
tot het wezen van hun meesterschap. Wij moeten bestuderen hun
dikwijls volmaakt systeem •en de vorm, die de allerhoogste mededeling is van hun tijdsidee. De bouwmeesters der Renaissance hebben ook de Grieken bestudeerd en toch is geen enkel zuiver Renaissancegebouw ,een platte copie van e•en Grieks bouwwerk.
Historisch gezien zou het een onvergeeflijke fout zijn, om de
slechte voorbeelden, thans nog voortgebracht door de_, in de
allereerste aanvang zich bevindende ontwikkeling der socialistische bouwkunst van de Sowjet-Unie, slechts te willen zien als
een mechanische copie van de klassi,eken. W:i·e dit doet, begrijpt
niet de ontwikkelingsdrang van de arbeidersklasse, naar een
nieuwe cultuur. Want., we moeten het hier vaststeUen, er zijn
in de laatste bouwwerken, meer dan dit ooit in de voorgaande
periode het geval geweest is, duidelijke tekenen van de wil
naar een nieuwe architectonische inhoud te bespeuren. Ook
is er, in de laatste tijd, intensiever en geestdrifti9er gewerkt aan
de gemeenschappel'ijke kunst, aan de soóalistische bouwkunst,
dan in de eerste jaren na de revolutie het geval was.
Dat ook architect Ir. J. B. van loghem dit begrepen heeft, bfijkt
uit hetgeen hij sch11eef in een artikel, gepubliceerd in "De 8 en
Opbouw" van 27-10-'34:
"Men zal nu kunnen inzien waal'om ik tensl·otte toch verheugd
ben over het tot stand komen van die klassi·elke stijlnamaak.
Er is hierdoor n.l. weer de aandacht gevestigd op de noodzaak van rust, bezinni~g en toewijding, die nodig z;ijn om
tot een werkelijke arc'hitectuur te komen:"
·
Van niet te schatten betekenis is bij dit afl.es de dynamische en
opvoedende kracht van de proleta,rische kritiek en zelfkritiek
Voor de eerste keer sedert la~ge, lange jaren, is de kunstenaar
uH zijn ivoren toren getreden en is hij - in de Sowj.et-Unie 1..opgenomen in de massa van arbeiders en collectivisten en
vormt hij, de revolutionnaire kuns~enaar, samen met hen de

t9t

JAN VERMEULEN

BOUWKUNST IN DE SOWJET-UNIE

"stootbrigade van het wereldproletariaat". Dat verplicht hem
ook, om, zoals Stalin het zei, "beter te werken en beier voor
de defini-tieve overwinning in de Sowjet-Unie, voor de overwinning van het socialisme in àlle landen te s-trijden." (XVII partijcongres).
De proletarische kunstenaar is niet langer de kunstspecialist met
dictat.oriale bevoegdheid om smaak- en kuns-topvattingen voor
te schrijven aan de massa. Hij is, bewust behorende t·ot de revolutionnaire arbeiders, de bestuderende en beluister·ende vormgever, mededeler door zijn werk, van iedere emotie, iedere
uiting iedere schepping der nieuwe social:isti!Sche mensen.
De proletarische kritiek is scherp en fel. Zij moet dit zijn, juist
omdat zij is richting-gevend machtig wapen In de strijd voor het
tot stand brengen van de socialistische maatschappij. Op het gebied van de bouwkunst uit deze proreiarische kritiek zich afkeurend over 'het najagen van een goedkoop ui~erlijk effect,
begins•elloze verfraaiing en maskeren van belangrijke architectonische oplossingen. Zij richt zich tegen de montage van de
uiteenlopendste versieringen; ook tegen het mechanisch copiëren
van klassiek·e vormen, omdat dii juist in strijd is met hetgeen
de klassieken leerden. Dez·e crii:ieik hekelt het mechanisch uitwerken van smaak en wens van opdrachtgevende trusten of
volkscommissariaten, het ontbreken van het gevoel van verantwoordeiJjkheid voor de schepping.
De arbeider!> en kolchosniki verlangen ni.euwe typen voor woningen ,nieuwe scheppingen voor de _gebouwen van de socialistische eigendom en geen gemechaniseerde en type-bepalende
lahoratoriumproducten.
De fabri·eken zullen aan de eisen van schoonheid moeten voldoen. Want de fabri.ek wordt door de arbeid ·en door de arbeiders, tot het centrum van de materiële welvaart. De fabriek
is daardoor niet alleen werkplaats, doch voor alles geboortehuis van de socialistische cultuur. Nóg versieren de arbeid_ers in
de Sowjet-unie hun fabrieken mé' bloemen en groen, md palmen, die zij tussen hun machines plaatsen. Doch dit kan slechts
een hulpmiddel zijn voor de bevrediging van hun verlangen, dat
de fabriek inderdaad zij een plaats waar de arbeid de schepper
van alle rijkdom is. Daa.rom yerlangen de arbeiders van hun
kameraden-architeden andere, betere fabrieken, werkelijke "pal·eizen van de arbeid."
De karakteristiek ener fabriek in de socialistische samenleving
is een andere dan die van een dergelijke inrichting in de kapitalistische ma,atschappij. Zij zal er daarom ook anders uitzien.
De "ombouw" moge moeilijk zijn en - schijnbaar - langzaam
gaan, bel.angrijk is het algemene verschijnsel: geweldige veranderingen op het gehele culturel·e front, begin re·eds van de belangrijkste politieke resultaten van het twede vijf-jarenplan, n.l.:
"·overwinnen van de overblijfselen van het kapitalisme in
de economie en in het bewustzijn van de mensen" (Stalin,
XVI!e partijcongres).
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Oe socialistische architectuur staat aan het begin van haar grootse etappe van ontwikkeling. De dial·edische werking van kunst
aan de massa en de massa voor de kunst, is zaak voor iederen
arbeider, als strijder voor ·een nieuwe gemeenschap met een
nieuwe cultuur. Dank z,ij de prol·eiarische revolutie en de Sitlccesvolle socialistische opbouw, beschikt de Sowjet-architectuur
over middelen als nog ri"immer te voren bouwmeesters hadden.
Daarom zullen 'de arbeiders, met behulp van de openbare critiek, aangevoerd door de beste revolutionnaire avant-garda,
de Russische communistische part.ij, slag.en in hun strijd voor een
proletansd1e kunst, de socialistische bouwkunst.
En daarom ook zal de socialis1ische bouwkunst uitdrukking geven aan- en een machtig wapen z.ijn voor de opbouw van een
nieuw colledi·ef leven, in de strijd ook voor het communisme.

EEN TELEURSTELLEND BOEK
H. ROLAND HOLST OVER ROSA LUXEMBURG, HAAR LEVEl\: EN WERK
A. S. DE LEEUW

Het nieuvvste boek van Henriette Roland Holst kondigt zich
aan als ,.een biografisch werk, geen "vie romancée" (romantische levensbeschrijving). De schrijfster zou geen sentimentele
of romantische snaren bespelen, maar de persoonlijkheid van
Rosa Luxemburg uitgebeeld hebben, met behulp van alle voor
haar toegankelijke bronnen ...
Wie met dez·e aanmoediging aan het lezen slaat, wordt wel
biUer teleurgesteld. De bronnen, die de schrijfster ter beschikking stonden, waren dan wel zeer onvoldoende! Men krijgt uit
dit boek in het geheel geen beeld van de veelzijd~ge werkzaamheid van Rosa Lux,emburg - bovenal als stichter en leider van
de Poolse sociaal-demokratische partij de roemrijke voorgangster van de Poolse Kommunistische Partij. Het is waar, dat de
bronnen, om dit deel van haar werkzaamheid te belichten weinig
ot niet v·ertaald zijn. Maar waar ·dat zo is, valt het niet in te zi.en,
waarom dit boek. eigenlijk geschreven moest worden. Telkens
stuit men op passages, als dez·e: "Wat zouden wij graag uit brieven of verhal·en van wie Rosa Lux·emburg als jonge studente
gekend hebben, ons een voorstellin_g willen maken van haar
persoon in de eerste jaren van haar verblijf te Zurich !" (blz. 22).
Maar daar die brieven en verhalen ontbreken, vult Mw. Roland
Holst dit uit eig·en fantasi·e aan, en z·et haar l·ezers een hele
bladzijde veronderstelling·en voor, hoe Rosa Luxemburg in die

193

A. S. DE LEEUW

ROSA LUXEMBURG, HAAR LEVEN EN WERKEN

tijd wel geweest moet zijn, wat voor indruk ze zal hebben gemaakt op anderen, enz. enz. - zodat we hier ondanks alle
beloften, al weer midden in de "vie romancée" terecht komen.
Nog onaangenamer doet dit aa11, waar de schrijfster op de verhouding tussen Rosa Luxemburg en Leo Jogiches te spreken
komt. Hoewel Mevr. ·Roland Holst volkomen de gegevens ontbreken, om over Jogiches' persoonlijkheid en zijn invloed op
Rosa Luxemburg een oordeel te vellen, laat zü toch niet na,
er enige bladzijden lang over uit te wijden - met het gevolq,
dat men aan het eind nog ,Precies even wjjs is, als aan het begin.
Daarbjj komt nog .iets anders. Men kan, dit boek lezende, de
indruk niet van zich afzetten, dat de schrüfster voor Rosa Luxemburq geen werkelijke sympathie heeft, of dat zü de sympatie, die zij vroeger bezat, he·eft verloren. Haar voortdurende kritiek op Rosa Luxemburgs "vrijmoedigheid" en "zelfverzekerdheid" heeft iets bedillerigs. Vergel'ijkt men dit boek met haar
werkje over Herman Gorter, dan komt men tot de conclusi~, dat
Gorter voor haar een verwante geest was_, Rosa Luxemburg echter niet.
Het boek belooft ook R. Luxemburgs we r k te bespreken. Daarvan is al heel weinig te be~peuren.. Wie een wee~gave en een
critiek van Rosa Luxemburgs belangrijkste geschriften verwacht
- haar boek over de accumulatie van het kapitaal, haar artikelen
over het nationale vraagstuk, haar talrijkè ,polemieken t~en
het reformisme - die zoekt te vergeefs. Het b!lift hier qjj enkele vage aanduidingen, die niemand veel verder helpen, di.e deze
boeken zelf niet gelezen heeft. En voor wie z,e wel Gel·ezen
heeft, ziin ze overbodio.
Rosa Luxemburg heeft,~ tiidens haar laatste caevang·enschap in
1918, de politiek der bolsjewistische partij in enige opstellen
gekritiseerd. Hierop gaat Mevr. Roland Holst in, om uit te maken, wie er "gelijk" had - Rosa Luxemburg of Lenin. Men kan
slechts zeggen, dat deze b!adzjjden tot de oppervlakkigste behoren, die z·elfs Mevr. Roland Hol·st ooit geschreven he.eft. Ten
aanzien van de agrarische politiek bijv. "heeft Rosa Luxemburg
volkomen gelijk gekregen. Wat een bloed, wat .en wanhoop,
welk ·een zee van bittere tranen heeft de eerste agrarische hervorming der bolsjewiki aan het Russische volk gekost!" {blz. 22~.
Wat betekent deze tirade eigeniDk? Hadden de bolsjewiki in
1917 mete·en de collectivisatie van de landbouw moeten invoeren, bij ·een daartoe volkomen onvoorbereide boerenbevolking?
Was het hun taak niet, de burgerljjke revolutie - de likwidati.e
van het feodale grootgrondbezit, de eerste eis van de massa
der boeren door te zetten, een taak, die Ker·enski en Co. verwaarloosd hadden? Het is moeilijk te zeggen, hoe Mevr. Roland
Holst meent, dat de agrarische politiek van de bolsjewiki aan
het begin van de revolutie had moeten zijn. Maar het is zeker,
dat de politiek, die Rosa Luxemburg voorstelde, met zekerheid
tot de ondergang van de revolutie had gevoerd - en dat alleen
de politiek van Lenin, de voltooiing van de burgerlijke revolutie
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in het dorp onder leiding van de arbeidersklasse, de voorwaarden schiep, die het twaalf jaar later mogelijk maakten, om nu
ook op grote schaaf tot de socialistische aaneensluiting, de
co11eclivisatie in de landbouw over te saan. Maar Mevr. Roland
Holst doet dergeiUke vra<;!gstukken zonder veel omhaal in een
paar regels af, zonder de lezers ook maar op de hoogte te stellen van wat Lenin en de bolsjewistische partij over de zaak
dachten en schreven.
Zo staat het ook met haar behandeling van het nationale vraagstuk. Hier hield Lenin konsekwent vast aan de leuze van het
zelfbeschikkingsrecht der volkeren. Dat noemt Mevr. Roland
Holst "opportunisme" - de hemel mag weten waarom. Maar
dat opportunisme "heeft veel goeds voortgebracht". Echter,
Rosa Luxemburg had toch ook weer gelijk in haar kritiek op de
nationaliteitspolitiek der bolsjewiki. Want "de opdrijvin_g van
het nationalisme kan worden tot het schitterende kfe·ed, waarin
reaktionaire neigingen zich hullen". En "mocht dit in SowjetRusland nog niet zo zeer het geval geworden zijn (wel degelijk
geschiedde iets dergelijks in de Oekraiene) in Midden-Europa
werd het dit des te meer". (blz. '224).
Het moet de schrijfst·er toch wel bekend zijn, dat de nationale
politiek van het Leninisme, die de rechten van elke natie erkent,
juist daardoor tot doel heèft, het internationalisme,
de vre·edzame samenwerking der verschillende volkeren bij de
opbouw van het socialisme te bevorderen -en dat deze politiek daar in de Sowjetunie ook schitter·end in geslaagd is. Wat
betekent dan die vergelijking van de nationale rechtsgeilikheid
en internationale samenwerkin,s ,in de Sowjetunie, met het nationalisme van Adolt Hitler? En wat is er èigenJijk _"in de Ookrafene
geschied"? Bedoelt Mevr. Roland Holst wellicht de nationalisti-sche stroming, die daar, gevoed door Duitse en Poolse fascisten,
enige jaren geleden tot uiting kwam, en zelfs door sommige
kommunisten als Skrypnik ondersteund werd? Dan zal het haar
bekend zijn, dat deze stroming juist lijnrecht inging te9en de
politiek van Lenin, en dan ook door de partij onder Stalins leiding onverbiddelijk bestreden is. Maar misschien bedoelt de
schrijfster met de geheimzinnige zaken die in de Oekraiene gebeurd zijn, iets anders, dat dan voor de geduldige f.ezer een
geheim blijft ...
Het boek besluit met de moord op Rosa Luxemburg en Karl
Liebknecht door de Duitse reaktionairen, en hun begunstigers
- de regering Ebert-Scheidemann •en de redaktie van de "Vorwärts". En hier put Mevr. Roland Holst zich zo uit in veroordelingen van de politiek der Spartakus-groep en van de "schuld"
van Rosa Luxemburg zelf, die "tot gewelddadigen strjjd had opgeroepen"., dat dit deel objecktief niet anders kan werk,en" dan
als een verontschuldiging van de moord, en van de duiz·enden
moorden op revolutionaire arbeiders, die daarop gevólgd zjjn,
tot in de dagen van de dictatuur van het nationaal-socialisme toe.
Men zou het verschijnen van dit boek slechts kunnen betreuren,
195

A. S. DE LEEUW

ROSA LUXEMBURG, HAAR LEVEN EN WERKEN

als er niet een vijftal brieven aan H. Roland Holst in g~publi
oeerd wa!'lef1, die grote waarden hebber),. om het licht dat zli
werpen op zowel Rosa Luxemburgs persoonlijkheid, als op haar
politieke opvattingen.
·Wij willen ·enkele passages citeren. In de brief van 17 December 1904 l·ezen wij: "lk ben volstrekt niet verrukt over de rol,
die het zogenaamde orthodoxe "radicalisme" tot heden toe gespeeld heeft. Het nalopen van de op zichzelf staande opportunistische domheden en het kritische nakietsen is geen werk, dat
mij bevredigt, integendeel hen ik dit ambt zo hártelijk beu, dat
ik in zulke gevallen het liefst zwijg. Ik bewonder ook de verzekerdheid, waarmee sommige van onze radikale vrienden altijd
enkel voor nodig houden, om het verdwaalde schaap - de partij, weer in de veilige stal, waar het geboren werd, de "beginselvastheid' 'terug te brengen en daar~ij niet voelen, dat wij ~p
deze zuiver negatieve weg geen stap vooruitkomen. En niet
vooruitkomen bei:ekent voor een revolutionaire beweging -teruggaan. Het enige middel het opportunisme radikaal te bestrijden, is zelf vooruit te gaan, de taktiek te ontwikkelen. Het opportunisme is een moerasplant, die in het stilstaande water der
beweging tot snelle en weelderige ontwikk·eling komt; is er een
flinke sterke stroom, dan vergaat ze vanzelf. Hier in Duitsland is
het een dringende brandende behoefte, dat wij verder komen.
Maar slechts weinigen voelen het ... " Hier ziet men Rosa Luxemburg in haar kracht. Het Marxisme kan niet voorwaarts komen door alleen de oude beginselen te herhal·en; als het alleen
maar de "opportunistische domheden" naloopt, en zelf geen
stap vooruit doet, de taktiek niet ontwikkelt, dan - zal het reformisme overwinnen!
Dat was volkomen juist ,gezien,, en het is Rosa Luxemburgs roem,
dat zij op verschillende punten _getracht heeft, dat nieuwe te
brengen1 in overeenstemming met de revolutionaire eisen van
de tij~, pogend~, het logge lichaam van 'de Duitse sociaal-demokratie tot voortgang te bewegen. Maar in de brief zelf is niet
aangegeven1 wat dan de nieuwe wegen voor het Marxisme moeten zijn. Het blijft bij •een vage klacht. En ook elders hebben Rosa
Lu~emburg en de andere links-radikalen, niet die politiek en die
"organisatie van een nieuw type" gebracht, die het imperialistische tijdperk vereiste. Zij bleef hopen op de spontane beweging
van de massaas, die dat alles wel vanzelf zou brengen.
Deze zwakheid blijkt ook uit de brief van 2 Oktober 1905, over
het congres van de Duitse Sociaal-democratie te Jena, waar de
vraag van de polifi.eke massastaking aan de orde kwam:
"Ik ben het helemaal met je eens, dat Bebels resolutie de
vraag van de massale staking z-eer eenzijd~g en vlak beschouwt.
Toen zij ons in J.ena bekend werd, namen enigen van ons zich
voor, om haar in de discussie in die richting te bestrijden, dat
zij de massale staking ni·et als een mechanisch l'lecept voor een
politiek de~ensief, maar als elementaire vorm van revolutie zouden verdedigen. Alleen al de rede van Bebel gaf de zaak een
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andere draai, en meer nog deed dat de houding der opportunisten (Heine ·enz.). Zoals reeds vaker, zagen wij, "uiterste linkervl·eugel", ons gedwon_gen ondanks belangrijke meningsverschillen met Bebel, niet hem, maar samen met hem de opportunisten
te bestrijden ... In feite is de massale staki~.g in de discussie.: en
ook door Bebel, wellicht zonder dat hij het z·elf goed wist, als
·een vorm van de revolutionnaire massale strijd behandeld en het
spook der revolutie beheerste duidelijk het gehele debat en het
partjjko11gres ... Met dit resultaat kunnen wU taktisch volop tevreden zijn. PartUkongres-resoluties hebben nu eenmaàl no_oit
ten doel, 'een vraag theoretisch afdoende qp te lossen of te
formuleren, zij hebben alle·en ten doel, een politiek parool in
het partUleven te werpen." (blz. 311)
Hier ziet men nu weer de ganse zwakheid van de O,t>positie der
"links-radikalen" in de Duitse sociaal-demokratie.
"Rosa luxemburg is het met de ~pvattin_g van Bebel volstrekt
niet eens - maar toch wil en durft zij daartegen niet openlijk
op te treden. Zij stelt zich tevreden met e·en 11esolutie, waarin de
belangrijkste politieke vraagstukken "eenzijdig en vlak" _worden opgelost. En zij verontschuldigt dit voor zichzelf met de
illusie, dat de zaak .eenmaal in discussie is gesteld .en nu wel
vanzelf, "door zijn ·eigen logika", zoals het verderop heet, tot
het gewenste resultaat zal voeren. "Kongresresoluties hebben
niet tot taak, een vraag theoretisch afdoende op te lossen of
te formul.eren" - hoe zou Lenin zich met al zUn kracht t~.gen
zulke woorden gericht hebben! Hoe spreekt hieruit het blinde
vertrouwen van Rosa Luxemburg ~p de "spontane" ontwikkeling van de massaasJ die aHes wel vanzelf zal bren.gen.
zonder dat daar de bewuste, in besluiten nauwkeuri.,g ,geformuleerde leiding van een partU-voorhoede voor nodig zou zUn!
Uit deze woorden spreekt ook de vrees, om met de reformjsten
van verschillende gading te breken, een vrees, di·e zo sterk was
bij de Duitse linksen,., en die tot zulke rampzalige gevoJgen
voor de Duitse revolutie heeft geleid.
In een brief van Augustus 1911 vinden wij een passage, die voor
de Nederlandse partijgeschiedenis van belang is. Daar schrijft
Rosa aan 'Henriette Rolan"d Holst: "Nu hoor ik: jou gaat het
persoonlijk wat je gezondheid aangaàt, goed, maar je wilt uit
de SDAP gaan. Het eerste verheugt me oprech!, het twede neen! Je weet, ik was er sterk tegen, dat jij destijds in de partij
bleet toen de anderen heengin_gen. Ik was en ben nog van mening, dat jullie a!l.emaal solidair moeten zijn - erbinnen of erbuiten; •een versplinterin_g van de marxisten {niet te verwisselen
met meningsverschillen!) is fataal. Maar nu, nu je uit de pariij
weg wilt, zou ik je dit toch met alle maê:ht willen beletten. J,e
wilt, zoals ik hoor, niet tot de SDP toetreden. Of dit juist is of
niet, kan ik niet beoordelen. Genoeg, je wilt ,en kunt niet in de
SDP. Maar dan betekent je heengaan uit de SDAP eenvoudig
het heengaan uit de sociaaldemokratische beweging! Dat mag
je niet, dat mag niemand onz·er!" (315)
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Mogen wij hieruit lezen, dat Rosa Luxemburg zich in 190?, bij
de scheuring in de SDAP, aan de zijde van de uitgesloten Marxisten heét gesteld, die in dat jaar de SDP hebben opgericht?
Daarover laat de brief zich niet duidelijk uit. Dit staat echter
wel vast, dat Rosa Luxemburg de houding van die "Marxisten",
als H. Roland Holst en F. van der Goes, die op het beslissende
ogenblik de uitgesloten Marxisten in de steek Heten, he·eft veroordeeld. Zij hadden zich met hen solidair moeten verklarel"lT
hen tot het einde moeten ondersteunen t~gen de l'eformistische
parlijleiding onder Troelstra. Wilde H. Roland Holst dat niet, dan
kon z.e die fout niet goedmaken door ~een nieuwe te begaan, en
ook met de SDAP te bre~en, om "in het woud" te gaan. Immers, zo zou zij met ~elke socialistische partij brekën en het
kontakt met de massaas verliezen. Het is bekend, dat Mevr.
Roland Holst dez·e raad niet opgevolgd heeft.
Het boek van H. Roland Holst voegt niets aan ~onze kennis van
Rosa Luxemburg, haar lt:lven en werk toe. De brieven bevestigen
het oordeel, dat Stalin over de radikale linksen in de Duitse sociàál..::demokratie ·en hun leider, Rosa Lxemburg, heeft uitgesproken:
"Natuurlijk, bij de linksen in Duitsland war·en niet alleen ernstige
fouten. Zij hebben ook grote en ernstige revolutionaire daden
verricht. Ik bedoel daarmee hun verdiensten ~en hun revölutionair
optreden in ·een reeks vragen van binnenlandse politiek en in
het qtizonder, de verkiezingsst~ij~, de vragen van de st!:Ud in
en buiten het parlement, van de algemene staKing, de oorlog,
de revolutie van 1905 in Rusland ·enz. Juist daarom beschouwden de bolsjewiki hen als linksen en ondersteunden zij hen,
spoorden hen aan vooruit te gaan. Maar dat vernietigt niet het
feit, en kan dit ook niet vernietigen1 dat de linkse sociaal-democraten in Duitsland daarenboven een gehele reeks van de
ernstigste politieke en theor·etische fouten hadden, dat z_ij zich
nog niet van de mensjewistische last bevrijd hadden en met het
OOSJ daarqp pe ernstige kritiek van de zijde der bol§jewisten
nodig hadden." (Stalin, "Over enige vragen van de g'eschiedenis
van het bolsjewisme" 1931 ).
De bewonderenswaardi~e persoonlijkheid van Rosa Luxemburg
spreekt ook uit de brieven, die in dit boek voor het e~erst gepubliceerd zDn. Haar naam zal blijven leven als die van een
der grote revolutionairen van onze tijd. Haar politieke opvattingen kunnen voor ons, zonder ernstige kritiek en voorbehoud
op vele punten, geen richtsnoer meer zijn.
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Deze rubriek wil een overzicht verschaffen van de artikel·en, di'e op
verschillend gebi·ed in de interna·tiona.Je Marxistische tijdschriften-literatuur verschijnen.
De hieronder genoemde tijdschriften
zijn verkrijgbaar door bemiddeling
van de uitgeverij en boekhandel "PEGASUS", Hemonystraat 5, Amsteroam.

vit KOMMUNISTISCHE
INTERNATIONALE
tijdschrift van het Exekuüef Komitee
van de Kommunistische lnternational•e, verschijnt tweemaa,l p. maand.
16e Jaargang, afl. 4 en 5.
Afl. 4 van 20 Febr. '35 (90 blz.) bebevat veel ov.er de takHek van het
eenheidsfront. Een inleidend artikel
over "De leiders der llde Internationale, de S.U. en het eenheidsfront"
bespreekt de houding, di·e tegenover
het vonnis over de moordenaars van
Kirow is ingenomen door de verschill,ende leiders der sodaaldemokratie waa,rbij de linksen Otto
Bauer en Blum het •roerend eens
bleken te zijn met de ~echtsen, nu
het om een hetze tegen de SowjetUnie ging en de T~tzkisten. De
konklusie luidt, dat de eenheidsfrontstrijd behalve de afweer van fascisme, oorlogsgevaar en kapitaaloffensi·et zeer zeker ook in 't oog za,l
moeten houden: de houding teg·enover de Sowjet-Uni·e.
Een artikel van F. David over de
Saar-stemming behandelt de houding
van de internationale soc. demok.ratie hi·ertegenover, de gebreken van
de Kommunistische Partij in dez·e eenheidsf~ntakti<e en de invl·oed van de
uitslaa der stemming op de toestand
in DÜitsland.

W. Pieck in een artik·el "De taak
van de k.P.D." onderzoekt de kla,sseverhoudingen in Duitsland, dat immers de zwakste schakel is in de kapitalistische ketting zowel na de
30e Juni aJ,s na de Saa•r-stemming:
voorts de poliHek der soc. dem.
partijl·eiding en in verband met dit
alles de taak van de Duitse komm.

partij. Hij onde,rwerpt hierbij de uitvoering van deze ta,ak aan een ui·tvoerige kritiek, wa·t aan zijn artikel
een grote praktische betekeni·s geeft.
W. MüHer ("Für den verstärkten
Kampt um die prol·etaásche Einheitsf~n~"J legt er de nadruk op, dat we
de g~eiende objekti<eve moeilijkheden van het Duitse fascisme ni·et
mogen overschatten, want da.t de beslissende faktor altijd blijft: de ontplooiing van de revolutionaire kracht
der massa's. De schaar tussen objektieve moeilijkheden en subjeklieve
revolutionaire krachten kan alle.en gesloten worden door de organisatie
van een zo breed mog.el,jjk eenheidsfrent met de sociaaldemok-ra.ten. Hii
geeft dan vel•e kl,eine voorbeelden
van opl•evende kl·assestrijd in de bedrijven, overal gevoerd al1s een e·enheidsfront van all<e a,rbeiders, en gaat
ten slotte de mog.el,jjkheden na,, die
ondanks all<es overa,l aanwezig zijn
in HiHer-Duitsland.
Stark ("Zu den fascistischen Vertra·uensrätewahl·en in
Deutschland")
geeft met voorbeelden en door verg·elijking met dezeHde verkiezingen
van het vorig jaa1r aan, op welke wijze het eenheidsfront kan g·evormd
worden bij de voorbereiding van deze verkieiingen.
Het slotartikel herdenkt het 17-jarig
bestaan van het Rode Leger en geeft
een boei.end overzicht van de hi,storische ontwikkeling van het Rode
Leger en van zijn grote betekenis
voor de socialistische opbouw in de
Sowjet-Unie, terwijl het een voorbeeld moet zijn voor het g.ehele internationale proletari,aat in de eindstrijd t·egen de bourgeoisi·e en de
vestiging van de sowjetmacht

r.

t99

I

I
l!

I

,I
ll

I

I
!

Afl. 5 opent met een herdenkingsar!ikel (met portret), gewijd aan de
op 17 Februari il. gestorven kameraad Mi:zkewitsj-Kapsoekas, lid van
het Exekutief Komitee de,r Komintem.,
een van de stichters en l·eiders der
Komm.par!ij van Litauen.
Dan volgt een artikel over h~t Vlle
Sowjet-Kongres, dat een nieuwe periode inluidt van de Sowjet-demokratie door de bekende besluiten,
die hieromtrent door het kongres
zijn aangenomen.
M. Thorez schrijft over de Komm.
Parlij van Frankrijk in de strijd V·oor
het eenheidsfront, waarin voor aHe
strijdwillende arbeiders zeer lezenswaardige feiten en beschouwingen
voorkomen.
In een volgend, zeer belangrijk artikel
stelt K. Gottwald de vraag, op welke
manier wij de sociaat-demokratische
arbeiders het best de ware betekenis
van het Leninisme kunnen duidelijk
maken. Hij neemt hier als voorbeeld
twee der voornaamste vraagstukken,
n.l. die van de staal en die van de
vader!andsverdediging. Een hoogst
belangrijk onderwerp dus en van aktuele betekenis.
Hierop volgen nog artikel,en over de
belangrijkste vraagstukken v. d. Kom.
Padij van lsjecho-Siowakije, die op
het 1 Oe Plenum van het bestuur dier
parlij zijn behandeld ,en over de
strijd voor het eenheidstront in Zwitserland, waa,ruit vele lessen ook voor
ons land zijn te putten, terwijl tot
slot onder de "Tribune v. h. Vlle Wereldkongres' twe·e artikelen zijn opgenomen, die de voorbereiding voor
dit kongres in Polen en in TsjechoSiovakije behandel en.
1

I

'
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INTERNATIONALE LITERATUR
No. 6.
Een van de deelnemers aan het e,erste Uni·e-congres van Sowjet-schrijvers was de Franse schrijver André
Malraux. Tijdens zijn verblijf gedurende dit kongres gaf hii een interview, waarmede deze aflevering wordt
geopend, waarin hij een verklaring
geeft hoe het komt, dat zovele belangrijke schrijvers en kunstenaars waarvan sommigen vijandig stonden
tegenover de revolutionaire klassenstrijd - in Frankrijk er toe zijn gekomen het proletariaat op zijn weg
te volgen, te strijden voor de socia-

listische maatschappij en zich voor
de Sowjet-Unie te verklaren.
Verder wordt het eerste deel van dez·e aflevering weer ingenomen door
literaire bijdragen.
De belangrijkste is o.i. di,e van den
chinesen schrijver Mao-Doen: "Voorjaarszijde". In de afdeling "Theori,e
en criti,ek' , geeft Emi Siao een bijdrage over de betekenis van deze
vertelling voor de ontwikkeling van
de Sowjet-chinese literatuur. In China
heeft deZie vertelling groot opzi.en
gebaard.
Uit een nieuw boek voor de jeugd
is een hoofdstuk overgenomen uit
"Kolchis'' van Konstantin Paustowski,
de bekende schrijver van Kara-Boegas, onder het motto van Lenin:
"Het socialisme kan men zonder fantasie niet opbouwen". In di,t literaire
gedeelte komen verder nog bijdra9en
voor van L. Seffoellina: "lanja"
"Sprookjes'' is de titel van een bijdrage van Oskar Maria Graf.
Johannes R. Becher, geeft 8 sonetten,
waaronder een: "De dansende kerk",
gedicht is naar aanleiding van de
Internationale jeugddag 1934 op de
Basilius-cathedraal op het Rode Plein
te Moskou:
" . . . Die alte Kirche steht da wie
gefangen.
Vergangne zei!, du bist und bleibst
vergangen''.
Van Gustav Wangenheim is er een
toneelstuk "Het oordeel". Een v;erbeelding uit het Duitsland op oudejaarsavond 1932/'33.
Juliette Marteau geeft e,en bijdrage
"Vidas, een Dalmatieër"
In "Stemmen van de iHegalen'' komt
een vertelling voor van Jack Nawreij:
"Zwart ·en bruin". "Laa,t jelui de geschiedenis vertellen van 500 vlugschriften, v6enden. 's Nachts hadden
wij ze gedrukt. Vier kantjes text en
een mooi gekleurd omslag: Jezus en
zijn jongeren. Daarboven de ster van
Bethlehem en in met krullen versierd fractuurschrift de titel; "De ster
van Jezus, uitgegev·en door de charitas-gemeente.'
De afdeling "Theori·e en cri,fi·ek" wordt
geopend met een uitvoerige studi,e
van de Russische criticus A. Starrew
over: De derde periode van James
Joyce.
Daarna voJ,gt een studi,e van F. W.
Keijin over de "Moderne Spaanse
literatuur".

W·egens plaatsgebrek moet de bespreking van de afleveringen der Rundschau ,en andere tijdschriften tot het v,oJgende nummer bl.ijven liggen.
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OVER DE UITSLAG DER STATENVERKIEZINGEN
J. v. d. HEUVEL

Veel meer dan voorheen hebben de verkiezingen voor de Provinciale Staten in ons land dit jaar in de algemene belangstelling
gestaan. Dit is niet t'e wijten aan toeneming van de bei!ekenis der
Provincial·e Staien z,elve, maar aan de betekenis van verkiezingen
als graadmeter voor de politieke verhoudingen; deze verkiezingen ontleenden hun bijzondere betekenis aan de uitspraak
ov-er de politiek van de regering-Colijn en aan het voor het
eerst de-elnemen van het Musserffascisme aan de verkiezingsstrijd.
De uitslag van deze verkiezingen g•eeft ni,et voor het gehele
land éénz,elfde beel'd van de ontwikkeling; dez·e heeft zich zeer
ongelijkmatig voltrokken maar vertoont we·l' enkele uitgesproken tendenzen, namel_ijk: 1) teruggang van de invloed van het
blok der regeringspartijen; 2) aanzi·enlijke invloed van het Mussertfascisme; 3) toename van de invloed van het communisme,
echter niet in alle provinóes; 4) sterke teruggang van de invloed
van het Trotskisme; 5) toename der democratische-derical•e oppositie; 6) teruggang van de SDAP, e·en enk·ele provinóe uitgezonderd.
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De totaalcijfers voor Nederland zijn al:svolgt:
1935

Anti-Rev.
R.K. Staatspartij
Chr. Hist.
Vrijz. Dem.
liberalen
Regering
NSB
Kath. Dem.
Chr. Dem.
CPH
SDAP
RSAP
tezamen

1933

V

421223
1029924
343670
156129
226877

499892 1037364 339809
188952 258732 -

2177823

2324749

+

1935

1933

78669
7440
3,861
32823
31855

11:.3 Ojo
27.70/o
9.3 o;o
6.1 o;o

13.40/o
27.90/o
9.1 o;o
5.1 o;o
6.9o;o

-2.1 o;o
-0.2%
+0.2%
-0.9%
-0.8'o;o

62.4%

-3.80/o

4:2o;o

V

-146926

58.6o;o

294284

:.r-294284

7.90/o

56830
67281

40904 + 15926
38464 '+ 28817

1.5 o;o
1.80/o

1.1 °/o
1.00/o

-!-0.4 o;o
+0.8o;o

+0.2D/o

i'
i i·

+7.90/o

127577
782592
51607

118238
798632 75753 -

+

9339
16040
24146

3.40/o
21.1 o;o
1.40/o

3.20/o
21.50/o
2'.0o;o

-0.40/o
-0.60/o

961776

992623

-

30847

25.9 o;o

26.7°/o

-0.8o;o

!
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We vergelijken hier dus met de uitslag der Twede Kamerverki.ezingen in 1933. De Katholiek·e Democrailen namen toen aan
de verkiezingen deel als Katholi.eke Volkspartij, waarvan we dus
het stemmencijfer ter vergelijking hebben genomen. De OSP
en RSP bestonden toen nog afzonderlijk; we hebben ze hi·er dus
tezamen genomen. Voor de beoordeling der belangrijkste verschuivingen in de politieke v·erhoudingen bepalen we ons, zoals uit de tabel blijkt, tot de 5 .regeringspartijen, de NSB, de
democratisch-clericale fartijen en CPH, SDAP ·en RSAP.
Uit bov•enstaande tabe zien we in de e~erste plaats, dat het regeringsblok is achteruitgegaan. H~t sterkst hebben anti-revolutionairen, vrijzinnig-democraten en liberalen verl'oren. De teruggang van de R.K. Staatspartij bedraa.gt nog geen procent van
haar stemmental, terwijl de Christ.e1ijk Historische Unie iets heeft
teruggewonnen van de talrijke stemmen, die zij in 1933 aan de
Colijn-partij is kwijtgeraakt.
In de twede plaats zien we, dat de NSB reeds bijna 8°/o van
de stemmen op zich he.eft weten te verenigen. Daarme·e is de
NSB tot één van de grote partijen geworden en is zij zelfs sterker dan de Liberale Partij. Dit toont hoez·eer wij gelijk hebben
gehad, steeds tot strijd op te roepen te·gen het grote gevaar,
dat van deze kant voor het werkende volk dreigt. De Musseripartij is niet meer 'e·en onbetekenend groepj'e kwajongens, maar
een partij, die reeds door grote delen van de bourgeoisi,e krachtig wordt gesteund •en die door haar wordt gereed gemaakt om
zo nodig de openlijke fascistische dictatuur op te richten.
Wanneer we nagaan, waarvandaan Mussert zijn stemmen heeft
gekregen, dan blijkt dat voor een belangrijk gedeelte te zijn
van de "andere partijen", d.w.z. de partijen, die ni·et in onze
tabel voorkomen. Dit zijn o.a. de Gereformeerde partijen, de
Plattelandersbond ~en een aanta:l kleiner·e, meest "neuiral·e" partïj.en. Van dez,e kant zal hij naar schatting ongeveer 5°/o van de
stemmen hebben gekregen. De r·ester·ende 3°/o zal hij wel in
hoofdzaak hebben verkregen van de kant van het regeringsblok.
Onder Katholieken he·eft hij blijkbaar nog vrijwel' geen invloed
gekregen.
In de derde plaats zien we, dat de democratisch-derica,lle partijen
vrij sterk zjjn gegroeid, vooral de CDl), die zjjn aanhan,g bijna
heeft v~erdubbeld. Deze groei is blijkbaar _gegaan ten kost·e van
de derical·e regeringspartijen en ook van de 1inkse partijen
voorzov,er zij verloren hebben.
In de vierde plaats zi·en we toename van de invloed van
onze partij, maar teruggang v.an de gezamelijk~e invloed van
CPH, SDAP ~en RSAP, door enig v•erlies bij de SDAP (ruim 16000
stemmen) ~en sterk verval van de RSAP. Behoudens enkele
uitzonderingen is het ni.et waarschijnlijk, dat dez,e stemmen aan
de NSB zijn vervallen. Ze zijn grotendeels ten goede gekomen
aan onz,e partij en aan de dericaal-democratische oppositie.
De verhouding van communisme ~en reformisme he,eft zich in
1
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ons voordeel gewijzigd. Zo kl'egen van iedere 100 s~emmen,
die op CPH, SOAP en RSAP tezamen werden uitgebracht:
1935
1933
CPH
13.3
11.9
SOAP
81.3
80.4
RSAP
5.4
7.7
Van iedere 100 stemmen, die op CPH ·en SOAP tezamen werden
uitg.ebracht kregen:
1933
1935
CPH
14.06
12.89
SOAP
85.94
87.11
Wanneer we nu de uitslagen in de v;erschill,ende provindes eens
nader bezien, dan kunnen we zoals geze;gd een v~ij ongeljjkmatige ontwikkelin,g vaststel'len. Onz·e parlij b.v. _gin.g vooruit
in N. Holland, Z.Ho'lland, Ut!"echt, Drente en Friesland; achteruit ·echter in N.Brabant, Limburg, Gelderland, Overijssel en Groningen, terwJ.jl in Zeeland geen lijsten van onze ,partU waren
uitgekomen. Evenzo bij de SOAP: weliswaar ging deze behalve
in Z.Holland in aHe provincies achteruit, maar in sommige onbeduidend en in andere sterk (Limburg D· Verder zijn wij in sommige provincies ten opzichte van de SOAP vooruitgegaan en
in andere achteruit.
Een goed beeld van de ontwikkeling van de invloed van onze
parlij geeft onderstaande tabel:
pCt. van het totaal
aantal stemmen

1935

1933

i.

I!

ll
r
·I

pCt. v. h. stemmenaantal
van CP en SD tezamen

1935

1933

N.Holland
8.2o;o
6.8o;o
23.7 o;o
18.8o/o
Z.Holland
3.3°/o
3.1 o;o
11.3 o;o
11.0o;o
Utr.echt
1.2o;o
1.0o;o
5.2o;o
4.6o;o
N.Brabant
0,4o;o
O.So;o
5.4o;o
6.4o;o
Limburg
1.0o;o
1.3o;o
13.0o!o
11.0°/o
Gelderland
1.3°/o
1.5°/o
6.8o;o
7.4o;o
Overijssel
2.3o;o
2.8o;o
10.4o;o
12.2o;o
Drente
2.3°/o
1.8°/o
8.6°/o
6.5o;o
Groningen
4.7o;o
5.5o;o
14.9o;o
16.3o;o
Friesland
3.6o;o
3.0o;o
12.7 o;o
11.0o;o
In Noord-Ho 11 a n d bedraagt de winst van onze parlij (ruim
10000 stemmen) meer dan de totale winst over gehe,el Nederland
(ruim 9000 stemmen). De winsten ·en verliezen in de overige
provinci-es hebben dus tezamen nog e·en v~erli·es 9pgel·everd.
In Am st e r d a m wonnen we bijna 9000 stemmen. De SOAP
verloor hier slechts 1500 stemme11, tegen ruim 9000 in de gehele
provincie. De RSAP verloor allleen in Amsterdam bijna 9000
~temmen ofwel meer dan een derde van zijn ,aanhan_g. In de
J o r d a a n groeide onze padij van rond 5200 op rond 7000
stemmen, terwijl de SOAP van rond 4600 op mnd 4800 kwam
en de RSAP met rond 1500 stemmen tot op de helft ineen-
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schrompelde. Een schiHer,end sucoes werd op de E i I a n d ,en
behaald: deze burcht van Sne•evliet werd veroverd, onze partij
werd met rond 2800 stemmen de meerdere van SDAP en van
RSAP; de eerst.e kreeg rond 2500 stemmen, de laatste nog
slechts 1100. Ook in de andel'e Ams~erdamse centr:a van antifascistische adie, zoals Kinkerbuurt en Blauwe Zand werden
goede r·esulta-ten behaald.
De krachtenverhouding van CPH en SDAP in Amst.erdam wijzigde zich zodanig, dat van iedere 100 stemmen, die op hen
tezamen werden ui-t9ebracht, ieder kre.eg:
1935
1933
CPH
28.56
24.25
SDAP
71.44
75.75
De NSB kreeg in Amsterdam ruim 40000 stemmen of meer dan
10°/o. Op Blauwe Zand en Eilanden kl'eeg ze sl,echts weinig
stemmen ·en ook in de andere uii:9esprok·en arbeidersbuurten
naar verhouding minder dan gemiddeld. Ma.ar toch kwamen
er zelfs uit de Jordaan nog 2000 Mussert-st,emmen, wat erop
wijst, dat hij ook hi-er invloed heeft gekregen in de kringen
van de middenstand.
In N.Holland buiten Ams-terdam ging onze partij over de gehele lini·e vooruit, behal v•e in IJmuiden. In 't Gooi zelfs met
50°/o; in Haarlem en in de Zaanstreek ·echter slechts weini.,g.
Hi.er doet zich het opmerkelijke verschijnsel voor, dat de
RSAP in enkele 9ebi·eden (soms sterk} vooruit is g.egaan: zo
enigszins in Haarlem ·en de Zaanstreek en sterk in de Kieskring
Hoorn, waar haar stemmental meer dan verdubbeld is en in de
Haarl.emmermeer. Groter activit.eit van onze partij zal ook hi-er
het contra-revolutionaire Trotskisme de pas af moeten snijden.
In Z u i d- H o 11 a n d ging onze partij ook enigszins vooruit,
echter minder dan de SDAP. De RSAP v;erloor hi.er over de
gehele linie sterk. Wij wonnen ruim 2000 stemmen, de SDAP
bijna 8500, terwUI de RSAP er 6900 verloor. In Rott-erdam wonnen we ruim 1900 stemmen, in Den Haag >SI•echts 100. De SDAP
won hier resp. ruim 2500 ·en ruim 2200. In de provincie is onze
partij, behalve in de Ki.eskring Gouda, achteruit gegaan; ernstig
is het verlies vooral in Leiden, Del'ft en Gorinchem. De SDAP
ging ·echtet ook in de provincie vrijwel overal nog vooruit.
In Utr·echt is onze partij vooruit9egaan, n.l. van bijna 2000
op meer dan 2300 stemmen, vooral in de stad Utrecht. In de
stad U-trecht ging de SDAP iets -teru;g, in de provinde won ze
ruim 600 stemmen. De RSAP verloor meer dan e·en derde van
zijn stemmen.
In No o r d-B ra ba n t gingen we terug van ruim 1900 op ruim
1600 stemmen, gedeeltelijk doordat in de Kieskringen Zevenbergen en Bergen op Zoom van ons 9een lijst was verschenen
en verder hoofdzakelijk door ernstig verlies in de stad Eindhoven (van 722 op 538 !). De SDAP won 650 stemmen. Ook zij
verloor in Eindhoven sterk. De RSAP kwam niet meer met een
1
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lijst uit. In deze provinci·e, die overwegend R.K. is, handhaafde
de regering zich met meer dan 83o;o van de stemmen. De NSB
behaalde hier slechts 2.9°/o der stemmen, en in de industriecentra in het Oosten werden dan nog de geringste percentages
behaald: Tilburg 1.6o;o, Helmond 2.7o;o, Eindhoven 3.7°/o (betrekkelijk dus nog het beste in Eindhoven; Philipsinvloed!).
In L i m b u r g ging onz.e partij van ruim 2700 op bijna 2100
stemmen terug, gedeeltelijk doordat in de Kieskringen Roermond, Weert en Horst geen !ijst verscheen" maar ook door
enkele ernstige v·erli·ez,en (Kerkrade, Sittard, Brunssum, Geleen, Venlo). In Maastricht werd flinke vooruitgang geboekt.
In deze provincie he-eft de SDAP bijzonder sterk verloren,
n.l. ruim 7700 stemmen of meer dan een derde. De regeriqg
heeft zich, ook hi·er steunende op de Katholie~en, gehandhaafd;
cle NSB heeft hier haar grootste succes geboek~, n.l. ruim
25600 stemmen ofwel 11.7°/o. Hier nu valt het op, dat een de,el
van de aanhang van de SDAP naar de NSB moet ztin gegaan.
Want zelfs wanne·er men aanne.emt, dat aHe stemmen der "andere partijen" aan de NSB zouden zijn vervaU.en, dan nog zou
1 à !2°/o der stemmen van de kant van de SDAP moeten zijn gekomen. Ot deze gang van ·reformisme naar fascisme nu direct
ot indirect is geweest, d.w.z. of de SDAP 11egelrecht aan de
NSB heeft verloren, ofwel aan de regeringspartijen en deze
op hun beurt aan de NSB, is weliswaar niet met stelligheid te
zeggen, maar zeker is het niet onwaarsc~ijn!ijk, dat inderdaad
een deel direct naar de NSB is g·egaan.
In Ge I der I a n d daalde onze partij van ruim 5600 op ruim
5100 stemmen. In ·enkele plaatsen, zoals Nijmegen en WëJgeningen, werd echter goede vooruitgang behaald. De SDAP verloor vrijwel niets; de RSAP verloor weer bijna een derde van zijn
aanhang, maar gif'!g in zjjn burcht Zutphen nog van 422 ç:>p
481 stemmen vooruit.
In 0 verijs s el verloor onze partij ruim 1100 stemmen van de
bijna 6800 .• Daarbij is het verlies het sterkst in Twente, terwijl
in dit belangrijke textielgebied de NSB juist •e•en hoger stemmenpercentag·e behaalde, dan in het overige deel. De SDAP handhaafde zich hier vrijwel; de RSAP verloor weer bijna een derde
van zijn stemmen. In Enschede daalde de RSAP van bijna 3800 op
oijna 2400; onze partij daalde van 2800 _op ruim 2400 en werd
nu dus de meerdere van de RSAP. Hoewel onze partij in Deventer enigszins vooruitging en de RSAP er ver(oor, ble·ef de
RSAP er met bijna 2100 stemmen nog zeer sterk in verhouding
tot de ruim 700 stemmen van onze partij.
ln D ren 'te behaafde de NSB we·er een bijzonder hoog stemmenpercentage, n.l. 11.2°/o; zijn aanhang stamt hier echter grotendeels uit de "andere partijen" en het f'egeringsblok. Onze
invloed ging van ruim 1700 op ruim 2100 vooruit. Daarl:!ii komt
.r1og ,dat in de Kieskring Hoog·eve·en van ons ~J·e·en Jjjst verscheen, zodat de werk·elijke vooruitgang van onze invloed nog
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groter is. De SDAP verloor bijna 1800 stemmen. De RSAP verloor hier slechts weinig, voornamelijk tengevolge van sterke
vooruitgang in Emmen (van 478 op 614 stemmen).
In G r on i n gen, waar onze partij sterk was, verloor ze ditmaal ruim 1350 stemmen van de bijna 10300; ze ging over de
gehele linie achteruit. De SDAP da.allde van ruim 53300 op
ruim 50600 stemmen. De RSAP verloor meer dan een derde
van zjjn stemmen. In de P.laatsen, waar onze partij bijna even
sterk ot sterker was dan de SDAP, gi~ de SDAP naar verhouding meer achteruit (Appingedam, Finsterwolde, Nieuwe Schans,
Beerta). In Beerta hebben CPH en SDAP t·ezamen nog steeds
de meerderheid.
Jn Fr i es I a n d is onze partD van bijna 6000 tot b,ijna 6700 ;;temmen gegroeid. De SDAP verloor enigszins en de RSAP weer
meer dan een derde. Hier verloor de regering sl·echts weinig
en behaalde de NSB slechts 3.1 °/o der stemmen. Bijzonder goede
resultaten behaalde onze partij in Leeuwarden, waar ze blijkbaar (evenals de SDAP) een de·el van de vroegere OSP he·eft
gekregen, in Franeker, Weststellingwerf, Heerenveen en Opsterland. In Heerenveen ging d:e CPH wederom vooruit vergeleken bij de raadsverkiezingen van October 1934, waarbij
we voor het eerst hier in de raad kwamen. De RSAP ble,ef nog
vrij sterk in Harlingen, het Bildt en Weststellingwerf.
Wat betreft de resultaten van de NSB: deze partij behaalde
de me.este !'esultaten in Limburg {11.7°/o), Dl"ente (11.2°/o), N.Holland (9.6°/o), 'Z. Hol'fand (8.8°/o) en Utrecht (9.5°/o). De geringste
resultaten werden behaald in Friesland (3.1 o;o ), N.Brabant
(2.9°/o) en Zeeland {5.7°/o). De sterkste posities kre•eg de NSB
in de volgende gebi·eden: Amsterdam, Haarlemmerme,er, Kennemerland, 't Gooi, Den Haag, de stad Utrecht, geheel Limbur:g behalve het Noordel!jkste deeiJ en de Kieskringen AssenJ
Emmen en Oude P.ekela en wel in al'len meer ·dan 10°/o der
stemmen.
Wanneer we nu tot een slotsom komen, dan moeten we vaststellen, dat deze verkiezingen niet dàt resultaat hebben opgeleverd, di·e de j.l. v·erkiezingen in Frankrijk te zien gaven, n.l.
een b!'eed eenheidsfront tegen het fascisme. En zo zien we
dan ook, dat h i ·er niet, zoals in Frankrijk, het fascisme in
zijn groei gestuit is. Integendeel: het Musserffascisme he·eft
aanzi·enlijk aan invloed kunnen winnen. Weliswaar is zijn invloed totnogtoe in hoofd za a k verkregen uit de kringen van
de middenstand, de boeren en de bourgeoisie (deze bevolkingsgroepen hebben zich r1eeds in aanzienlijke mate in de
NSB geconcentreerd), maar re,eds zijn voorbeelden aanwezig,
hoe de NSB ook bezig is in de zwakste• delen der arbeidersklasse door te drin9en. In de meest v·erzwakte delen, zou men beter
kunnen zeg9en. Want het zijn di •e del,en, die door de invloed van
het reformisme zijn verzwakt. Zulk een voorbeeld hebben we
sprekend in Limburg.
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Het is een gebied, waar de arbeiders zwaar géroffen worden
door steeds nieuwe loonsverlagingen, waar zij zich tegen
willen verz,etlen, maar daarbij door de reformisten gehinderd en
verraden worden; waar onze partij er nog niet in is geslaagd,
zelfstandig hen in de door hun gewensi!e strijd te voeren; waar
de arbeiders bovendi·en onder srerke druk staan van fascistische
autoriteiten en dil'ecties en waar de zwaksten onder hen zich
dientengevolge afwenden van de arbeidersbeweging en ten
prooi vallen aan het fascisme. Zo zien we daar e·en meer dan
normale sterki!e van het fascisme, e~en geweldig verlies bij de
SDAP en ook verlies bij onze partij. Onze partij verloor hier,
doo!"dat zij er niet voldoende in is geslaagd, tegenover het reformisme de oppositie in de vakbeweging te organiseren, omdat
zij er niet in is geslaagd, in de beslissende ogenbl1ikk,en de strijdgeest der mijnwerkers zelfstandig, met de strijdwillende leden
der bonden, in staking om te zeUen, tegen de wil der !"eformisten in. Deze zelfde zwakte ~enmerkt in nog veel sterker mate
onze partij in Twente. Daar waar de partij-invloed v·erzwakt
is, is dit te wijten aan onvoldoende werken van de partij en
zeker niet aan onvoldoende mogelijkheden voor de groei
van onze invloed. Ernstige herziening van het partijwerk in
deze gebieden zal hierin verandering moeten brengen.
Het voorbeeld van Frankrijk toont, hoe door de eenheid van
actie van sodaal-democ~aten en communisten het eenheidsfrent tot stand kan komen, dat instaat is het fascisme in zijn
loop ~e ,stu:it·en. De sociaal-democr:atie in Nederland laadt
een zwa!'le v·erantwoordelijkheid op zich door haar politi·ek
om het ·e·enheidsfront der arbeidende massaas te bel·emmeren.
De verbezingen in Nederland tonen, hoe het ·ontbl"eken van
zulk •een e·enheidsfront het fascisme de baan vr.ij laat. Het is
het reformisme, dat hierdoor en door zijn gehele politiek het
fascisme de weg baant. Het doorbr·eken van de politiek van
het reformisme en de verwez,enlijking van de ·eenheid in de
strijd om de lev,ensvoorwaarden ·en teg·en het fascisme is de
enige weg om het fascisme te v•erslaan ,en daa.rom onze grote
taak.

HET STAATKUNDIG STELSEL DER
SOCIAALDEMOCRATIE
NAAR AANLEIDING VAN DE "NIEUWE ORGANEN" DER S.D.A.P.
KO BEUZEMAKER

De S.D.A.P. he,eft twee nieuwe geschriften uitg·egeven
ov·er het vraagstuk van de Staat: "Ni·euwe Organen",
rapport tot nadere uitwerking der artikel·en 78 en 194 der grondwet; en daarbij aansluitend: "Het staatkundig stelsel der sociaaldemocratie".
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Is het een toeval dat de S.D.A.P. op dit moment nieuwe denkbeelden over de Staat gaat uitwerken.
Neen, zeker niet.
Twee fadoren werken dit in de hand: de eerste factor is, dat
de verscherping der klassetegenstellingen binnen het raam van
de algemene crisis van het kapitalisme het vraagstuk van de
Staat als onderdrukkingsc~pparaat in handen der kapitalisten meer
dan ooit op de voorgr.ond stelt. Om de kapitalistische uitweg uit
de crisis te gaan, heeft het grootkapitaal meer dan ooit bij zijn
aantasting van het levenspeil en de rechten niet alleen van de
arbeiders, maar ook van de boer·en, kleine middenstanders en
zelfs kleine kapitalisten de staat als instrument voor zijn dictatuur nodig. De kapitalistische klasse voltrekt de overgang van
de burgerlijke democratie naar het fascisme, de dictatuur van
de meest reactionail"e, me•est oorlogszuchtige, meest chauvinistische delen van het grootkapitaal.
Hiertegenover staat, dat onder de arbeidersmassa's meer en
meer als de enige mogelijke uitweg uit het ondergaande kapitalisme wordt gevoeld. Onder de arbeiders-massa's rijpt de gedachte van de Sovj.ets als instrument van de proletarische
macht. Deze massa's haten het fascisme, maar zij beginnen ook
de leugen van de burgerlijke democratie te doorzien.
In deze situatie is het voor de sociaaldemocratie noodzakelijk
haar stellingname ten gunste van de burgerlijke democratie als
de uitverkoren staatsvorm nieuwe luister bij ie zeiien, om in
de practijk- daarbij de fascisering van de burgerlijk democratische
staat voor de massa's aannemeftik te maken.
In de twede plaats wil de sociaaldemocl"aiie die tot nog toe de deflaiiepolitiek der Colijnregering buiten deze regering indirect heeft
helpen doorvoeren, die de sirijd der massa's tegen de afbraak
en tegen de toenemende fascistische aanslagen zov:e·el mo,.ge[ijk
belemmerd he·eft, ·e·en nieuwe manouvr·e doorvoeren, nu de
ontevredenheid over deze politiek onder haar aanhangers stijgt.
Deze "linkse" manouvre bestaat hierin, dat de sociaaldemocratische leiders v:erklal"en, strijd tegen loonsverla_gingen, strijd
tegen bezuin\gingen, massaactie t~gen het fascisme_. dat is alles
onvoldoende! WU moeten veel VIerder .9aan! Wij moeten de
macht hebben, "Yli moeten de siaat hervormen!
De beide boekjes, die beide rappoden zUn van commissies van
het Partijbestuur van de S.D.A.P. houden zich daarom met de
staat bez.ig. Het is ni•et voor het eerst, dat de S.D.A.P. dit doet.
Vlak na de oorlog, toen de golven van de massastrijd hoog gingen, kwam de S.D.A.P. eveneens met een .rapport dat zich met
he;_t vraagstuk van de Staat bezighield. Hei was het nu reeds
vergeelde socialisatierapport. De S.D.A.P. verklaarde toen aan
de arbeiders, dat men het socialisme zonder geweld langs vreedzame weg kon v;eroveren. ·Men hoefde daar toe "sl·echts" tot
socialisatie over te gaan.
En wie moest socialiseren?
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O.e kapii:alisf:ische sf:aat. Daartoe was geen revolutie nodig,
de "democratische" staat zou met schadefaasstelling van de
bezitters de productiemiddelen gaan onteigenen en dus hoefde
men slechts voor de socialisatie te strijden om langs democratische weg vreedzaam het socialisme te bereiken.
De leus "voor socialisaüe" was jareniang de voornaamste propagandaleus van de S.D.A.P. De kapitalisten hebben er zich weinig
van aangetrokken. Zij hebben niet gesocialise·erd, maar zD hebben zich van de schok na de wereldoorl~g hersteld en hun
machtsapparaat stevig uitgebouwd.
Thans rijpen ook in Nederland de elementen voor de massasf:r[jd
tegen de bou~geoisie, groeit de "'9edacht·e aan de beslissende
sf:rlid 'tegen de kapitalistische staat en weer komt de S.D.A.P. met
nieuwe rapporten om di;e gedachte aan de revolutionair·e strDd
te verlammen en de massa's opnieuw te bewijzen, dat men het
socialisme langs vreedzame weg kan bereiken.
Echter, de socialisatie is uit deze boekjes zo goed als v'erdwenen. Wat vindt men er dan wel? Men vindt er e·en ineengeknutseld systeem hoe men de burgerlijke democratie zou kunnen
"verrijken" en door haar bemoeienis te vergroilen, tot staatkundige ·overgangsvorm naar het socialisme zou kunnen maken.
Daartoe begjnt het rapport. "nieuwe organen" met een citaat
van Kart Marx, uit ",de burg.eroorlog in Frankrjjk", dat als volgt
luidt:
"Maar de arbeidende klasse kan zich niet bepalen tot het
enkele In het bezit nemen van het Staatsmechanisme, zoals
het thans is, en dit zo gebruiken voor haar doel·einden."
De commissie van de S.D.A.P. pleegt hi,er echiler een typisch
voorbeeld van Marx vervalsing. Had zjj Marx's opvattingen over
de Staat volledig gebracht, dan had zij meteen het doodvonnis
over haar eigen werk u•tgesproken. Dit citaat immers werd geschreven ter verdediging van de revolutionaire commune van
Parijs, diezelfde commune, die Engels, aan de Duitse sociaaldemocratische filisters zoals hij zeide, als e,en voorbe·eld van
de proletairsche didatuur stelde. Wat bedoelt Marx met dit
citaat?
Hij heeft het aan 'zijn vriend Kugelmann op de twaalfde April
1871 zeer precies geschreven, n.l.: "als je het achtste hoofdstuk
van mijn "achttiende Brumaire" doorleest, zul je vinden, dat ik
als volgende poging der Franse revoluti,e uitspreek, dat z·e ni·et
meer, zoals tot nu toe de burocratisch mili-taire staatsmachine
uit ·een hand in de andere over kan dragen, maar ze bneken
moet en dit is de voorwaarde voor iedere werkelijke volksrevolutie op het vaste land. Dat is ook de poging van onze heldhaftige Parijse partijg,enoten."
Deze opvatting, die de Marxistische leer over de staat V·ervolmaakt hebben Marx en Engels nog eens onderstreept in hun
voorwoord bij de uitgave van het Communistisch Manifest van
1872. Juist in zijn boekje over de "Burgeroorlog in Frankrijk"
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toont Marx dat voorwaarde voor de ov·erwinning der arbeiders;klasse de proletarische revolutie is, waarin de arbeidersklasse de
bestaande staatsmachineri·e niet eenvoud!.g kan overnemen, maar
moet kapotbreken.
En in zijn critiek op het Gothaer pl'ogram van de Duitse sociaaldemocratie z•egt Marx woordelijk: tussen de kapitalistische en de
communistische maatschappij ligt de periode van de revolutionaire omvorming van de ene in de andere". "Daarbij past ook
een politieke overgangsperiode, waarvan de staat niets anders
zijn kan dan de revolutionail'e dictatuur van het proletariaat."
En verderop schrijft Marx in deze critiek: "Daar nu de staat toch
sl·echts een voorbijgaande instelling is, waarvan men zich in de
strijd in de. revolutie bedient om zijn tegenstander gewelddadig
eronder te houden, zo Is hEit pure onzin, "over de vrije v:olksstaat" te spreken. Zolang het prol.etaria.àt de staat nog gebruikt,
gebruikt het hem niet in het belang van :de vrijheid, maar ter
onderdrukking van z'ljn tegenstander en zodra van vrijheid sprak·e kan zijn, houdt de staat als zodanig op te bestaan".
Deze citaten bewijzen afdoende dat volgens de dialectische opvatting van Marx en E':l.gefs de arbeidersklasse de macht moet
veroveren om de burgerlijke staat kapot te slaan, om haar
te vervangen door de proletarjsche staat die dan reeds geen
staat in de eigenlijke zin van het woord meer is en langzaam bij
het groeien van het socialisme afsterft. Met ande!"e woorden,
Marx en Engels zetten het vraagstuk van de macht OV'eral als
voorwaarde voor het socialisme voorqp. Wat echter doen de
rapporten van de S.D.A.P.?
Zii bren<aen niets van dit alles. Het E;)ne zinnetje van Marx dat de
arbeidersklasse de staatsmachinerie niet zonder meer kan overnemen, wordt misbruikt als argument pat men thans de bur,gerlijke staat niet zal moeten breken, maar vervolmaken en dus versterken.
De 'beide rapporten van de S.D.A.P., proefstukken voor nieuwe
neo-socialistische "theorie", richten zich ni.et op de klassenstrijd,
op het vraa,gstuk van de macht, maar op de klassevl"ede, de
onderwerping aan de bourgeoisie.
Zo bevat het boekje "Nieuwe organen" o.a. uitvoerige uiteenzettingen over nieuw te vormen: "schappen" genaamd, welke
dan "bepaalde aang•ewezen complex·en van behoeftenvoorzie~
ningen zijn, die geleid worden door een eigen orgaan onder
controle van het hoogst·e gezag" en waarvan "de !.eden uit of
door bepaalde categoriën benoemd of 9ekozen worden". Hierbij valt dus vast te steHen dat de kapitalistische staat de leiding
houdt. Deze l·eiding wordt dan nog verder verstrekt door het
f·eit, dat de regering in ieder "schap" naast de vertegenwoordigers van ondernemers en arbeiders vertegenwoordigers van
het "algemeer belang" zull.en worden aangewez·en.
En deze "schappen" zullen dan tot taak hebben om de economische politiek van de regering inzake ordening door te voeren
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Zij zuHen moe~n blijven "buiten de sfeer der partijpolitiek",
maar zeggen de samenstellers, de "economische tegenstellingen
zullen niet zijn uit te schakel.en". Het is werkelijk fra.ai, dat deze
profeten van de klassenvrede dat althans nog wilden erkennen!
Uit dit alles is wel duidelijk, dat hier geen sprake is van het
bevorderen van de klassenstrijd ~gen de bourgeoisie, maar van
een poging tot opheffing der klasse-tegenstellin_gen door samenwerking tussen de klassen te bevorderen, wat in de practijk neerkomt op het uitleveren der arbeiders en alle werkenden en
zelfs van kleine ondernemers aan de bel·ang.en van het grootkapitaal, die haar verscherpte uitbuiting aHeen kan doorvoeren
door een v·ersterkt kapitalistisch staatsapparaat. In de practijk
zuHen in deze "schappen" de kapitalistische ondernemers hun
politiek doorvoeren, omdat zij het zijn die onder het kapitalisme
de macht hebben. Precies dez•elfde vorm van klasse-samenwerking ligt besloten in het hoofdstuk "bedrijfsorganisatie". De door
de S.D.A.P. gewilde bedrijfsraden worden samengesteld voor
een derde deel gekoz·en door de ondernemers, voor een derde
deel gekozen door de arbeiders en voor een derde deel aangewezen door den minister van arbeid. Dat betekent dus alweer,
dat de meerderheid in handen van de ondernemers en van de
kapitalistische staat is.
En zo wordt de hele bedrijfsradeno'=.ganisatie tot aan de centrale
economische raad toe. voorgesteld.
Waarmee moet de bedrijfsraad zich bezig houden? Met alle
mo,gelijke vraa_gstukken van het bed~,ijf, die van technische aard
zijn, tenminste in allerarootste hoofdzaak. Wie houden echter
het bedrijf in handen?
De kapitalisten! Deze bedrijfsraden zijn g.edacht als een middel
tot __gezondmakiqg Vf!n het kapitalistische bedrijf, nie·t als een
wapen in de klassenstrüd teg.en de ondernemers. De hoofdzaak
in het gehele boekje "Ni·euwe organen" is, dat men het in crisis
verker,ende kapitalisme wil gaan ordenen door middel van medewerking van de arbeiders en hun organisaties hier:aan en waarbij men daartoe de staat wil versterken. Om dit als een mogelijkheid van "overgang naar het socialisme" te kunnen voorstell·en, moet de staat als een werkelijke "democratie" worden voorg.esteld. De sociaaldemocratische l'eiders, die dan ook het boekje'' het staatkundig stelsel der sociaaldemocratie" hebben geschreven, hebben plotseling ontdekt, dat de staat in Nederland
helemaal geen kl.assestaat meer is, maar dat ze het "Recht"
en de "Democratie" "an sich" verteg.enwoordigt. Dez·e mensen
hebben ieder begrip voor dialectiek, de grondslag van het
Marxisme, overboord g·eworpen. ~ij verklaren "dat de Marxisten
de staat slechts subjectiel zien en niet "als door zijn doel bepaald".
Aang.ezien zij van het Marxisme niets meer begrijpen, komen
zij tot de volgende ontsteHende onzin: ,,Terwijl de Leninisiien
in een jaar tijd (in 1917 !) tot de volledj_ge erkennif')g van de
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staat zijn gekomen, di·e tevens inhield, dat men hem de voor
zijn nieuwe taak geëigende vormen moest gev-en ("alle macht
aan de raden") had de sociaaldemocratie zich in 1918 in Duitsland ni·et voldoende voorbereid op de instelling van nieuwe
organen die de socialisatie konden ter hand nemen".
De eerste onzin is dat de Leninisten in één jaar tijd tot een erkenning van de staat kwamen. Het vraagstuk van de staat is
door Lenin steeds _gesteld en opgelost aJs het vraagstuk van de
dictatuur van het proletariaat; Lenin deed dit aan de hand van
de opvattingen van Marx ov:er het omslaan van de burgerlijke
staat langs de weg van de proletarische revolutie in de .o.roletarische staat en aan de hand van de practische ervaringen in de
Commune van Parijs en de revolutie van 1905. De Duitse sociaaldemocratie heeft waarlijk de Duitse arbeiders niet naar de
nederlaag geleidt omdat zij ni·et over "nieuwe organen" beschikte, maar omdat ze de revolutie tegen de kapitalisten _en
grondbezitters ni·et doorvoerde en deze ongestoord in het bezit
van de productiemiddelen en daarmee van de macht liet. Thans
willen deze ,,staatshervormers" de kapitalistische klassenstaat
nog meer versterken. Zij vergeten echter •een "kleinigheid" en
dat is dat onder de bourgeoisie in deze ondergangsperiode van
haar heerschappij het fascisme _groeit en dat hun versterkte
"staat in de praktijk ten slotte de fascistische staat zal zijn!"
Dit althans zal gebeuren, indien deze neo-social•isten hun zin
krijgen en erin slagen, de arbeiders van de klassenstrijd af te
houden en tot klass·e-onderwerping te brengen!

DE LOONDALING IN DE CRISIS
J. B. VAN GELDER

Kort na de wereldoorlog is het a!gemeen loonpeil plotselin_g
sterk omhoo_g _gegaan. De bour-geoisie heeft toen, om haar
machtspositi·e te handhaven, aan de opdringende arbeidersklasse b~paalde concessies gedaan. In vele landen werd hierdoor
de reformistische bovenlaa_g van de arbeidersklasse, arbeidersaristocrati~, in politiek opzi,cht wederom sterker aan de bourgeoisie g·ebonden; nadien heeft de bezittende klasse stuk voor
stuk het door de arbeidersklasse veroverde weer teruggenomen.
Sinds 1921 begint het loonpeil voor sommige groe-pen zich in
dal•ende richting te bewegen; eerst langzaam, voor andere
groepen onderbroken door een geringe st_iJging in de hoqgconjunduur; stinds het intreden van de wereldcrisis echter gaat
het voor alle groepen snel omlaag.
De officiële Nederlandse statistiek geeft sl·echts van enkele
gro-epen van arbeiders cijfers over de lonen, en wel van die
groepen, waarvoor de daling het geringst was, en dat veelal
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nog zo, dat men van de wereklijk ingetreden loondal.ing een fe
geringe indruk krijgt.
We willen in dit artik·el achle11eenvolgens voor en[ge ,gro~pen
van arbeiders de loondaling in de laatste jaren nagaan.
Beginnen we met de havenarbeiders. Hier hebben de
ondernemers het kla.arg,espeeld de arbeiders te verdeien in
verschillende groepen, die onder verschiMende omstandigheden
en voorwaarden worden te werk gesteld. Daar zijn ten e~erste
de vaste arbeiders; deze nemen in het havenbedrijf een overheersende posihe in. Te A mste rd a m is voor hen .een bedrag
als weekloon g~garandeerd, dat ze, gemiddeld over vier weken, ste·eds berei~en. Dit bedrag Js in de 'eerste kolom van tabel
1 opgegev•en; van 1929 tot 1934 is het met bUna 13°/o teruggelopen. Het wer~el,ijke inkomen is echter meer rer~g_gegaaq,
daar ·er in de tijd toen er me,er schepen binnenkwamen en de
toeslagen voor avond- 'en n.achtarbeid gl"oter waren meer
mog·elijkheid bestond ·om boven dit gegarandeerde loon uit te
komen. We zien dit voor de twee ja11en 1929 en 1932 in de
twede kolom van tabel 1, waar het gemiddeld weekin~omen
uit opgav·en van de ondernemers door het Centraal Bu!"eau
voor de statistiek (C.B.S.) is berekend.
Verder zijn er de losse arbeiders. Dez•e zijn weer in vele groepen onderverdeeld. Zij zijn ingeschreven bij de H.A.R. (havenarbeidsreserve).
Tabel 1. Lonen van vaste en losse havenarbeiders te Amsterdam,
ingeschreven bij de HAR.
jaar

vaste arb. gemidd.
gegarand. weekink.
weekink. (C.B S.)

1929
1932
1934

f 29.50
27.40
25.75

35.88
31.55

losse arb .. loon
voor taak van

4
2.65
2.45
2.30

41/2
2.95
2.75
2.58

6 uur
3.971/2
3.671/2
3.45

hierboven vergoeding
avondarbeid
nachtarb.

41/2
1.471/2
1.371/2
1.19

6 uur
1.971/2
1,821/2
1.72

41/2 uur
1.471(2
1.371/2
1.27

Tabel 2. Gemiddeld wek·elijks looninkomen van bü de HAR
ingeschreven losse arbeiders.
jaar
bedrag
4920
f 36.55
21
34.59
30.25
22
23
28.03
24
33.41
25
31.54
26
33.28
27
34.09
28
35.58
29
34.83
30
27.96
31
24.67
32
17.78
20.46
33
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Ze moefen zich te Amsterdam driemaar per dag voor werk
melden zonder enige vergoeding daarvoor ·tin 1921 bestond
voor de gmte gro·~p dez·er arbeiders voor twee "keer per dag
melden een gegarandeerd weekloon van f 18.-); al naar de
groep waarbij een arbeider is ingeschl'le\llen (grijz·e kaart, groene
kaart enz.), krijgt hij voorrang of wordt hij achtergesteld bij
het krijgen van werk. Krijgt hij werk, dan wordt twederde van
zijn verdienste op zijn steun gekort, zodat hij eigenlijk maar
voor één derde van zijn foon werkt. Is hij zich niet komen me-lden op de dag, dat zijn nummer aan de beurt was, dan wordt
toch twederde van wat hij had kunnen verdienen op zijn steun
gekort. In het verder gede·elte van tabel 1 vinden we de tijdlonen van de losse arbeiders. Het is van 1929 tot 1934 ongeveer
13°/o reruggelopen. De toeslag voor e·en avondtaak van 4 1/2 uur
echter met bijna 20°/o.
Het is duidelijk, dat de opgegev·en tijdlonen in het geheel
goeen beeld goeven van de daling van het inkomen van deze
groep. Door de toename van de werkloosheid is die veel groter,
dan men uit ·dez•e cijfers zou opmak•en. Hoe sterk het looninkomen der havenarbeiders wel' gedaald is, kunnen we gewaar
worden uit de opgave in tabel 2 varn het gemiddeld verdiend
weekloon van aMe bij iele HAR i~geschreven arbeiders, verstrekt
door de "Scheepvaartvereniging Noord" {ie Amst•erdam, dat
is dus van ondememersztjjde. Van 1928 tot 1932 is dit cijfer precies tot op de helft gedaald. Nu moeten we goed begrijpen,
wat dit cijfer betekent: het is het gemiddeld in een we·ek verdiende loon. De daling ervan komt dus uit twee oorzaken voort:
voor het kl.einste de.el uit de daling van tijd- en stuklonen, voor
het grootste gedeelte uit de toename van het werken goedurende
slechts enk,ele dagen van de week.
Voor Rotte r d a m worden in de officie Ie statistiek gegeven
de gemiddelde weekinkomsren van vaste havenarbeiders (zie
tabel 2a).
Deze groep van bevoorrechte havenarbeiders slinkt. De toestand van de losse arbeiders is v:eer meer v·erslechterd.
Tabel 2a. Gemidderde weekinkomens van vaste liavenal'beiders
te Rotterdam
f 34.56
1925
36.64
26
27
35.42
28
34.64
29
34.87
33.52
30
32.81
31
32
30.17
30.73
33
Voor deze groep wordt opgf?geven hoeveel er in de verschifl.ende jaren bij de HAR ingeschreven waren, en hoevee·l
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procent van dit aantal in verschiMende loonklassen viel. Tabel
3 toont aan, dat het aantal van dez•e ,91"0~p van 1928 tot 1932
terugl'iep van 2704 op 1457, dat is tot op i·eis me·er dan de
helft, terwijl een grote verschUiving naar lagel"e loonklassen
intra.d. Deze was zó sterk, dat men in 1931 een ni·euwe indeling
van de loonklassen moest maken, waa.rbij er aan de lag.e kant
nog een klasse bijkwam. Het loon, waarvoor deze indeling in
klassen Ïs gemaakt is een g.emiddeld verdi·end weekloon over
die weken, waarin de arbeider beschikbaa:r is geweest.
Tabel 3. Losse havenarbeiders te Rottel"dam, ingeschreven qjj
de HAR. Verdeling over versèhil'lende loonklassen in proeenren
van het totaal aantal.
jaar loonklassen :

aantal van
boven deze arbei21-30
30-40
40
ders
36 pCt.
1 pCt. 2704
63 pCt.
42
57
1
2628
15 pCt.
63
21
2538

beneden
f 21.-

1928
1929
1930

1931
1932

beneden
f 15.4
21

15-20
17
39

20-30
64
38

30-40
15
2

2259
1457

Zeer sterk was de loondaling bij de zee I ie cl en. Tabel 4 geeft
daarvan een beeld. Het zijn m'inimum grondlonen van collectieve contracten voor z·eelieden. Het werkelijk verdiende loon
kan dus hier, al naar de maatschappij voor welke men vaart,
meer of minder boven uit gaa~, vool"al voor de onderofficieren,
maar toch 9 even deze sUfers de dal·ende bewegi~g van het
loon ,goed weer. Het hoqgst bereikte loon was niet dat van
1923. In 1921 bestond er voor aHe klassen no(J een premie van
minstens f 15.- als gevolg van de staking van 1920; deze is
echter spoedig daarn:a afgeschaft. Sindsdien zi·en we een voortdurende daling, tenslotte tot op minder dan 60°/o van het peil
van 1921. Stap voor stap hebben de reders weer teruggenomen,
wat de arbeidersklasse na het einde van de oorlog had veroverd.
Tabel 4. Grondlonen per maand van zeelieden.
jaar
volmatroos
stoker
bootsman
1923
f 130
135.
145
1928
115
120
130
115
1930
100
105
1934
80
84
'tJ4
Y·erder brengen we enig.e ge_9evens over de met a a I i n dustri e te Amst·erdam. In de grote metaalindustrie (Werkspoor,
scheepsbouw, enz.) kunnen vooral drie groepen worden onderscheiden;
1. De vaklieden hadden in 1929 •een uurloon van 68 ct., waarbil
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30°/o tari·efloon kwam. zodat het toial·e uurloon 88 ct. bedroe_o.
Het .!Jrondloon is nu 62 ct. en het tarié is zo 9oed als af.geschaft.
2. Voor niet-vaklieden w:as het l·oon in 1929 62 ct. met 30°/o
pl'emie, dus tota.al 80 ct.; nu is het 57 ct. zonder pl"emie.
3. Voor sjouwers en kra,andrij~ers was het uurloon in 1929
53 ct. met een toeslag van 20%, dus 64 ct.; nu 48 ct. zonder
toeslag.
Voor aHe drie groepen dus ·een loondaling van 25 à 30°/o. Bij de
Nederlandse Scheepsbouwmaatschappij waren lonen en premies in 1929 hoger dan elders en was ook de daling groter.
In de opgeg.even cijf.ers zijn nog niet verwerkt de sinds 1 Jan.
1935 ingevoerde loonsv·erlagingen. Ook werken vel:e der betrokk·en arbeiders halve dagen of o~ oe week, terwijl verschillenden in l.agere l'oonklassen z.ijn geplaatst.
Nu nog enige gegevens over de el,ectro- en verwarm in gsm on t·e u r s. Voor eerstgenoemden daalde het uurloon van 1929 tot '34 van 85 op 72 ct. Daarnaast is het koffi·e~eld (40 ct. per dag) v·erdwenen, terwUI het kostgeld voor werk
buiten de stad ïs v·erminderd van 18 lot 14 gulden per weêk,
en de vergoeding voor reisuren slechts gege~en wordt voor
meer dan 11/2 reisuur per dag. Bij verwarmingsmonteurs is de
loondaling overe,enkomstig. Het uurlioon is verminderd van
90 tot 76 ct.. b·et koffie_g<eld ,(35 ct.) is ~ervaHen 1 het kostgeld
van t '2.75 tot f 2.- per dag verlaagd. Rceisuren worden niet
meer v~ergoed. Voor deze twee groepen bedroeg dus de
totale loónàa1 ing e~eneens 25 à 30°/o. De officiëie statistiek komt
voor de metaalarbeiders tot ·een gemiddelde loondaling van
slechts 10 à 15°/o, omdat ze de indirecte loonsverlagingen
(verlaging van tarief, vergoeding reisuren, enz.) niet meetelt.
S.edroeg het gemiddelde grondloon in het bouwbedrijf te
Amsterdam in 1922 no9 92 ct. oer uur, in 1928 was het gedaald
tot 80 ct., en sindsdien ging de daling voort tot o,p 67 ct. Dit
geeft echter nog lang g.een v911iedl.g beeld van de loondaling.
In 1922 bedroe~ het werkeltike loon in verschil<lende _gevallen
f 1.80 per uur, zodat het weekloon meer dan f 80.- beliep.
Van 1925 tot nu werden de tarieven ,echter vrijwel geheel weggevaagd en nu wordt •er nog slechts zeer weinig boven het
grondloon betaald.
En wat zegt nu het Centraal Bureau voor de Statistiek? Terwijl
in werkelijkheid de loondal1ing meer -dan 50% bedraagt, wordt
in de officiële statistiek de indruk gewekt, als zou sinds 1924
slechts betrekkelijk weinig (hoogstens 20°/o) van de lonen afgegaan zijn. Dit blijkbaar, doordat deze statistiek slechts de grondlonen vermeldt ·en de tarieven geheel buiten beschouwing laat.
Bij de gem •e en t.e arbeid .ers in Amsterdam bedraagt de
totale loondaling sinds het intreden van de crisis ongeveer
40°/o, als gevolg van vijf direde l1oonsverlagingen, pensioenpremi·e verhogingen, inhouding van vacantietoeslagen en van bij1
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slagen op Zondagarbeid enz. Voor politiepersoneel' is de gratis
g.eneeskundige hulp ingetrokk·en. Verder is voor het trampersoneel, voor de arbeiders in de beplantingen en voor het
verplegend personeel in de ziekenhuiz·en de arbeidstijd verlengd van 8 tot 9 uur.
Hier komt bij, dat ook in de gemeen~ebedrijven een steeds verder gaande rationalisati.e plaats vindt, waardoor voor het verminderde loon een verhoo,gde arbeidsprestati,e .,gever.gd wordt.
Bovendien is de !'echts posiHe van het ,geme·ent~personeel on,dergraven ,daar de vaste aanstellin_g .steeds meer verdw~nt.
Voor het h~gere personeel heeft men de loondali':lg verzacht
door kort voor de _gr•ote afbraak op grote schaal eremotie
tot in naam hogere functies toe te rassen.
Voor het spoorweg p 'ers on e e bedraagt de directe loonsverlaging sinds 1923 reeds 30 à 40°/o, V·erder zijn gratificaties ingetrokken •en wordt op ruimer schaal het systeem to.egepast om
de regl·ementaire dienstvoorwaarden te omz·eilen, door aan
ondermachinisten het werk van machinisten, aan conducteurs
het werl,k van hoofdconducteurs, aan onderladingmeesters het
werk van ladingme•esi!ers op te drag.en enz. Evenzo krijgen
ondermachinisten geen aanstelling al·s machinist, ontvangen niet
het loon, maar verrichten wel het werk van e·en machinist. Door
het aannemen van los persone·el in pl:aats van vast maakt de
di!'edie zich vrij van het Reglement Dienstvoorwaarden.
In de laatste jaren is het personeel verminderd van 51000 tot
35000; het aantal afgelegde treinkilometers is echter 0,9gevoerd
van 41 tot 54 millioen. Ook de !.)ensioenreqeling wordt af~e
brok·en; het is duidelijk, dat ook de positie van deze relati·ef
iets beter gesitueerde arbeidersgroep onder invloed van de
crisis eveneens wordt ondergraven.
In de mijnen begint de uit de laatste crisis voortkomende
loonsv·erlaging later dan in de andere bedrijv•en, maar heeft in de
laatste twe·e jaren krachtig ingezet. Omstl"eeks 1920 kwamen daglonen van f 12 à f 13 voor, hetgeen na felle strijd in de mijnwerkersstaking van 1917 veroverd was. Het tegenwoordig dagloon is gedaald beneden de f 5! Hierbij moet men nog beden,..
ken, dat in vele gevall:en slechts vier dagen per week gewerkt
wordt. Van het loon moet worden afgetl"okken de bijdra9en
voor sociale verz·ekerin.g, die een bedrag van f 12 per maand
vorderen, ho_ge boetes ,,hul"en voor mjjnwoning.en, di·e van het
loon worden afgehouden, terwijl de kompels in de mijnwinkels
tegen hog.ere prijzen dan in de particuliere winkels bedi·end
worden. Zo is het te verklaren, dat er zélfs lonen van '1 10 per
week kunnen voorkomen! In de officiële statistiek vindt men
slechts een betrek~elijk geringe loondaling, omdat hier weer
alleen op de formel:e lonen wordt afgegaan. Ter illustratie
dienen de volgende voorbeelden:
1. Een bovengronds mijnwerker verdiende in 1924 voor een
werkmaand van 261 uren f 175, maar zag zijn inkomsten in
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1934 voor een werkmaand van 198 ur·en gedaald tot f 97.50,
ongerek·end de toename van de fondsbijdrage en het wegvallen van de premie.
2. Een houwer verdiende in 1929 op een particuliere n:Jijn voor
een werkmaand van 24 dagen f 122, in 1934 voor 19 werkdagen
f 94.
3. Sl·epers verdienden op particuliere mijnen in 1934 van f 55
tot f 75 per maand.
De heer van Wa~erschoot van der Gracht, hoofdingenieur van
het staatstoezicht op de mijnen he.eft voor de R.K. Mijnwerkersbond ·een brochut"e geschreven,, waarin c~fers over de lonen
van de mijnwer~ers worden Slegeven ·en waarqij ronduit gezegd
wordt, "dat niet zelden een kostwinnende münwerker nauwelijks f 10-f 13 per we·ek aan zijn gezin kan geven". In haar
antwoord op vrag.en, die naar aanleiding van de door dez·e
publicati·e verwekte ,,opschudding" in de Twede Kamer aan de
l"egering wat"en gesteld, he·eft deze er voor uit moeten komen,
dat voor ondergrondse mijnwer~ers boven 21 jaar in Jan. 1935
bij de particuliere mijnen voor een gemiddelde werkweek van
4.16 tot 4.62 da9en als gemiddeld weekloon werden aangetroffen bedra9en van minstens f 14.68 en hoogstens f 25.64,
vermeerderd met een toeslag van f 0.92 per week per kind
beneden 14 jaar, echter ongerekend de aftr·ek voor de verplichte bijdragen aan het algemeen mijnwerkersfonds.
Zeer silerk was de èlaling van de lonen van de te x ti e I a r b e ider s in de loop der ja l'en van 1919 tot nu. Het loof"lpeil' van
de Twentse ilextielindustrie daalde in die :tiid vrijwel tot op de
helft. De geg.evens van het Maandschrift van het Centr. Bur. v.
d. Stat. lopen slechts tot •en met de "loonregeling'' van Jan.
1932. Hi·erbij wordt opgegeven het "minimum weekloon voor
bekwame •en ijverig.e arbeiders" in de eerste dáe vakgroepen,
d.w.z. de drie meest geschoolde en dus best betaalde groepen.
Deze zijn weer g.esplitst naar vijf v·erschiiJ.ende gemeenteklassen;
om ruimte te spa11en geven we in tabel 5 aHeen de cijfers van
de eerste ·en derde vakgroep en de eerste en derde gemeenteklasse. Het bovenste cijf·er slaat telkens op de ·eerste vakgroep,
het onderste op de derde. Voor Jan. 1932 worden slechts uurlonen opgeg.even die op grondslag van een 48-urige werkweek
in weeklonen zijn omger·ekend.
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Tabel 5. Minimum weeklonen in de Twentse textieliindustrie
voor arbeiders der e·erste en derde vakgroep.
Nov. 1919
col!. arb.
overeenk.

Aug. 1924
opgelegde
loonregeling

Jan. 1929
coll. arb.
overeenk.

Jan. 1932
opgelegde
loonregeling

f 28.80
26.10

25.92
23.04

24.48
21.60

24.48
21.60

15.75
13.50

13.92
12.00

12.96
11.04

12.24
10.56

Man, 24-60 jaar

24.75
22.05

22.56
19.68

20.64
17.76

20.64
17.76

Vrouw, 19-60 j.

13.95
11.70

12.00
10.08

11.04
9.60

10,56
9,12

Gemeenteklasse I
Man, 24-60 jaar

t

'

Vrouw, 19-60 jaar

Gemeenteklasse III

bepaling omtrent
tariefloon

zó, dat in
doorsnee het
minimum!.
bereikt wordt

Extra beloning voor
overwerk in pCt.
v.h.loon vóór 9 uur
n.m. tussen 9 n.m. &
5 v.m. des Zondags

25 pCt.
50
100

als in '29
zó, dat het
maar voor
eindloon
noodlijdende
minstens
10pCtboven bedrijven
het min. loon slechts 5 pCt.
uitgaat.

15 pCt.
50
100

BU deze cijfers moet men bedenken, dat zU het minimum weekloon aan9even van arbeiders, die ook inderdaad een hele week
werken. Door het steeds verminderd aantal werkuren per week
is het inkomen van de arbeiders sterker gedaald. Opvallend is
het grote verschil tussen de lonen van vrouwetijkeen manne1ijke
arbeiders.
Over 'de v•erdere verlagi11gen na 1932 geeft de officiële statistiek
niets meer. Na 1932 hebben de ondernemers hun tactiek veranderd en In ofaats van aalijktijdige l'oonsv,enagin_;gen in de
gehe.le industrie nu telkens de verl:agi~geh fabriek voor 'fabriek
ot zelfs _»er afdelillg door:,gedrukt. Om van de verdere loondaling, di·e na 1932 is ingetreden, ~een be,eld te gev·enJ bren9en
we verder eni9e globale cijfers van de weeklonen, in verschillende jaren in enige weverUen in Enschede verdiend (tabel 6).
Tabel 6. Weeklonen verdiend bij enige wev,erij<en te Enschede.
Jaar

van Heek en Co.

N.J.Menko

1925
1929
1932
1934

f 30-35

24-30
20-25
15-18
13-16

23-25
21-23
14-18

Rami/Union

27-28
24-25
20-21
16-17
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Het komt voor, dat een arbeider met een groot gezin na een
volle week te hebben g-ewerkt, nog naar Maatschappel'ijk Hulpbetoon moet gaan, om de aanvulling van zijn loon tot de steunnorm te halen.
Nog sberker is de loondaling voor de jor1ge arbeiders. Zo verdienden meisjes van 18 jaar bij N. J. Menko vóór de grote
stakillg f 10 tot f 12 per week, nu f 2.50 tot f 3 voor een 48-urige werkweek~ het loon van een jongen van 16 jaar vari·eert van
f 2 tot f 6.
Bij dit alles komt, dat de producti·e per man in dezelfde tijd
zeer si!erk is opgevoerd1 gemiddeld met me·er dan 50%, en wel
hoofdzakelijk door verhoogde arbeidsinsparming, zonder eigenlijke technische hervormil')g~
·
Overzien we nu nog eens het gegeven materiaal.
Bij de havenarbeiders vonden we voor de vaste vanaf het hoogstie punt e·en daling van het weekinkomen van 15 tot 20%, voor
de losse daalde het looninkomen per week tot op de helft.
Het loon van de z,eelieden daalde sinds 1921 met meer dan
40°/o. In de metaalindustrie sinds 1928 een loondaling van 25
à 35°/o, bij de gemeentearbeiders van 40o;o. Het loon van de
spoorwegarbeiders ging sinds 1923 met 30 à 40°/o achteruit;
voor de mijnen is het nu nog moeilijk •een algemeen percentage
aan ~e geven; doordat de grot·e loonsverlagîng·en pas van het
laatste jaar dateren. In de ·Twentse textielindustrie is de daling
van hét roonpeil sinds 1919 tot op de helft.
Wat is de betekenis van dez·e cijfers voor ële beoordeling van
de daling van het levenspeil van de arbeidersklasse?
Men ziet uit dez·e cijfers alleen hoe sterk het 9eldinkomen achteruitgin_g van hen die in hetzelfde werk bleven, dus ni·et werden
ontslagen of naar minder betaald werk overgeplaatst. Om de
volle omvang v,an de werkversliechtering van de toestand van de
arbeidersklasse te begrijpen moet men hiernaast beschouwen
de toename van de werkloosheid en het peil en de daling der
ondersteuningen. Wij verwijz,en hiervoor naar het artikel van
T. de Weedt .in no. 1 van dit tijdschrift.
E·en twede omstandigheid waarmee gerekend moet worden is
de stijging van de koopkracht van het geld doordat de prijzen
van de voornaamste l·evensbehoeften in de crisis zijn gedaald.
Hierop komen we in een volgend artikel terug.

DE "VERNIEUWING VAN HET SOCIALISME"
DOOR DE PSYCHOLOGEN
W. J. DE GROOT

In het voorwoord van de "Kritik der politischen Okonomie"
van Marx (1859) komt een zinsnede voor, waarin duidelijk de
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gehele opvatting is ontwikkeld, die het historisch-materialiisme
over de maatschappelijke ontwikkeling en over de samenhang
van de sociale structuur en de ideologie heeft. Deze zinsnede
luidt als vol'gt:
"In de maatschappelijke productie van hun l~evensbehoeften
gaan de mensen bepaalde noodzakelijke, van hun wil onafhankelijke verhoudingen aan, productieverhoudingen, di.e
ov,ereenkomen met e~en bepaalde ontwikk,elingstrap van hun
materiële prodcutiekrachten. Het geheel van deze productiev,erhoudingen vormt de economische structuur van de maatschappij, waarop zich een juridische en politieke bovenbouw
v·erheft, en waarmee bepaalde ma.atschappelijke bewustzijnsvormen overeekomen. De productiewijze van het materiël·e
l~even bepaalt het socialie, politieke en geestelijk~e levensproces. Het is niet het bewustzijn van de mensen, dat hun zijn,
maar omgekeerd hun maatschappelijk zijn, dat hun bewustzijn bepaalt".
Engels zegt in "Entwicklung des Sozialismus von der Utopie
zur Wissenschaft":
" ... dat dus de telkenmalige structuur der maatschappij de
.l"eële basis vormt, waaruit de g.ehele bov,enbouw van de
!'echts- en politieke verhoudingen, zowel als de religieuz·e,
philosophische en verdere voorstellingswijz,en van ieder geschiedkundig tijdperk te verklaren zijn." (Eiementarbücher
des Kommunismus, pag. 31}
Op deze onHeding, die de grondleggers van het Marxisme
geven, richt zich de kriti·ek van de gehel>e idealistische phil'osophie en sociologie van de 19de en 20s~e eeuw. In dit koor
van min of meer vaktegenstanders mengt zich in de laatste
jaren ook nog een geheel ander geluid, het geluid van de
psychologie. Nadat Bernsrein reeds trachtte, om het socialisme
te "verni·euwen", probe,el"de Hendrik de Man - thans minister
van den koning der Belgen - en een grote groep sociaaldemocratische en burg>erlijke intellieduël·en, om Marx met psychologische wapenen te verslaan 1 ).
De "Psychologie van het Socialisme" van de Man was het
begin; het "echte socialisme" wel"d hierin tegenover het "vulgaire Marxisme" gesteld. In zijn late.re werken bleef de Man
aan deze inzichten trouw. In de brochure "Massen und Führer",
die in het jaar 1932 verschenen is, heeft hij nog ~eens in 't kort
zijn psychologische kritiek op Marx neergelegd. De Man staat
echter in zijn mening, zoals boYen re·eds werd aangeduid, niet
alleen.
In Nederland merkt men zijn invloed vooral' sterk in de reli1)

Ze doen dit in aanslui,fing aan de psychologische richtingen in de
sociologie, zoals die in Engeland en Amerika voorgestaan werden
door Me. DougaJ.I. en Ellwood, zoals die in Frankrijk werd verdedigd door Tarde en Le Bon, in Duitsland door Tönnies, enz.
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gieus-socialistische kringen, in de groep om het "Fundament",
en Herman van der Goes, bij Roland-Holst en bij vele anderen, vooral socialise11ende dominees, die in het feit, dat hun
denken bepaald wordt door de maatschappelijke omstandigheden, een neerdrukking vinden van hun waarde als mens, als
idealist.
Hendrik de Man geeft in zijn brochune, die de grondslag vormt
van deze bespreking, aanknopingspunten voor veel direct-politieke bestrijding. Maar voordat hij op fouti·eve uitleg en verkeerde politieke inzichten wordt bestreden, is het van meer
belang, om grondig en p r in c i pi e eI na te gaan of, en zoj.a,
welke kritiek er door de psychologie op het Maaisme kan worden uitgeoefend. w.e moeten natgaan, hoe de verhouding is
van Marxisme en psychologie.
De psychologie begon pas in het midden van de vorige eeuw
een wetenschap te worden in de moderne zin, n.l. een oorzakelijke ~en proefondervindelijke onderzoekings- en verklaringsmethode van de bewuste gegev.ens ~ij de mens. Vanuit
deze Universiteitspsychologie wordt •echter door de Man de
aanval op het Marxisme niet gedaan. Hij vindt zijn materiaal
in de tussen9ebieden van medische wetenschap en psychologie,
in de karakterkunde, waar Freud, Adl.er, Jung, Janet, Bleul,er
en vele ande!'en hun scepters zwaai·en. Naast de karakterkunde
helpt ook nog de massa-psychologie het arsenaal van de Man
en zijn medestanders vuHen. In de massa-psychologie zijn het
ook weer Freud, maar vooral de ten del,e reeds ·e,erder genoemde sociologen en massapsychologen, Le Bon, Me. Dougall,
Lévy-Bruhl, Tarde, die als geestelijke vaders optreden. Tot e1en
vaste theorie is het nóch bij de karakterkunde, nóch bij de
massapsychologie gekomen. Het schouwspel, dat deze wetenschapstakken bieden, is veel-eer een chaos van allerlei min of
meer juiste, maar elkaar fel bestrijdende opvattingen en beschouwingsmethoden.
Het is hier niet de plaats, om deze verschilliende theoriën kritisch te bezi.en, noch om een nieuwe theorie aan de vele ouderen toe te voegen. De vraag is hier, of deze moderne opvattingen enige kritiek uit kunnen oefenen op de grondsla,g van
de Marxistische beschouwingen over de ideologi,e, di·e boven
werd aangehaald. We moeten daarbij de karakterkunde en de
massapsychologie afzonderlijk behandelien. We zullen aan de
hand van de theoriën zelf moeten nagaan, of ze ons iets
kunnen lel'en over de i n ho u den van de ideologien. Het zal
dan blijken, dat niet alloeen de psychologie tot nu toe maar
dat geen enkele psychologische theorie kritiek uit kan oerenen op de stelling van Marx over de samenhang van sociale
omstandigheden en de inhoud der ideologie.
Wanneer Marx en Engels hun stelling hieromtrent formuler·en,
dan stellen z·e vast, dat de conc!'ete inhoud van een bElpaalde
ideologie oorzakelijk samenhangt met bepaal:de, concrete maat-
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schappelijke v·erhoudingen. Welke kritiek kan daarop de psychologie uitoefenen?
De Universiteitspsychologie en de karakterkunde kunnen vaststellen, op welke wijze de bewuste gegevens bij een mens samenhangen, ze kunnen de wetten van het denken, van het
waarnemen en van de andere psychische grondprocessen
nagaan; z.e kunnen de ge·estelijke ontwikkeling van de mens
ontleden als ·een uitgroei uit ·enkele "driften", als een strijd
tussen de subj·ekt-objektinstelling, als ·een geweld.ig if19ewikkeld proces. Men kan van de karakterkunde leren, hoe de mensen hun overtuigingen en hun ideëen vormen, hoe ze elkaar beinvloeden en beïnvloed worden. De ontwikkelingspsychologie
kan de ontwikkeling nagaan van kind tot volwassene, z.e kan de
v:erborgen bronnen •en driften naspeuren, waaruit politieke,
godsdienstige en zedelijke overtuigingen hun krachten putten.
De burgerlijke psychologen kunnen ons dus v.eel leren over 'de
meest algemene voorwaarden voor de v·orming van een ideologie. Maar daar ze nergens spr·eken over de sociale omstandigheden, over de klass•ev•erhoudingen, waarin de mensen leven,
kan hun theorie ons niets leren over de wijze, waarop de mensen op bepaalde omstandigheden reageren. De burgerlijke psychologie heeft het over "de mens" in het algeme·en ,over "de
vrouw", over "het kind", maar vergeet te spreken over l·ev.ende
mensen in steeds veranderende omstandigheden.
Ze kan dus nooit iets zeggen over de concrete inhouden van
de ideologiën, omdat de faktor van de sociale omstandigheden,
die daarvoor nodig is, door haar buiten beschouwing gelaten
wordt. De vorming van e·en ideologie is echter geen abstract
psychologisch probleem; wanneer men de ideologie wil begrijpen, moet men de mens zien in z.Un omstandi,gheden. De vorming van de ideologie is een direct uitvloeisel van de maatschappelijke v•erhoudingen, ze is evenze·er een sociologisch
als een psychologisch vraagstuk.
Onder ideologie wordt verstaan het geheel van gelijke ideën
van een bepaalde groep mensen. Van de gelijk·e ideën. Daardoor vallen al'lerlei persoonlijke inzichten weg. De ideologie
is dus tenslotte de readie van een klasse op haar omstandigheden. Vanuic dez·e omstandigheden tr:acht nu de .gro~p, de
~lasse, haar ideën door te voeren, tracht ze de omstandi.9heden te v·erander·en. De verhoudin_g van de ideolo..gie en de
maatschappelijke omstandigheden is nu vo)gens Mar~, zoals
we gezien hebben, een dialectische. Niet hebben we mechanisch zich ontwikkelende omstandigheden, productieve krachten, en daarvan afhankelijke ideologiën zonder enige invl'oed
op de gang der geschiedenis, maar de producti·eve krachten,
of wel de ekonomische omstandigheden, bepalen de concrete
ideologie; onder invloed van de aldus bepaalde ide·ologi·e
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br·engen de mensen de veranderingen in het ekonomische stelsel
aan 1)
Waar de psychologen geen rekeni119 houden met de sociale
omstandigheden" is het geen wonoer ,,dat ze niets dan algemeenheden 'kunnen 4eggen, wanneer ze zich wagen op het
gladde ,ijs van de politiek. leder verband met de .Qoliheke werkelijkheid is vaak zoek. Bleven hun theoriën sl•echts persoonlijke
meningen, dan zou er om te lachen zijn. Zo b.v. wanneer de
Man in het najaar van '32 ons weet te verte!l,en, dat de v·er1ossing van de sociale angst en de vervanging van die angst
door het vertrouwen de psychologische formule van deze tijd
is. Ni·et alleen is de werkelijkheid van het fascisme over deze
"vertrouwens"toekomst reeds lang met S-A-laarzen heengemarcheerd, maar de vra.ag naar de politieke ideologie, naar de
inhoud van het rolitieke _?rogram van de vertrouwenden en
van de angstigen, wordt door de Man niet beantwoord. Misschien wijselijk niet, want dan zou hij uit de rol moeten vallen
en bij de concrete politi.eke programma's op de sociale omstandigheden in moeten gaan.
De pogingen van de theoretische psychologie en van de karakterkunde, om de ideologie uitsluitend psychologisch te verklal'en, zijn dus tot mislukking gedoemd. Maar misschien kan
de massapsychologie ons verder brengen. Le Bon geeft op
pag. 14 van zijn boek over de massapsychologie een beschrijving van de hoofdkenmerk·en van een individu in de massa.
"Verdwijning van de bewusi:e persoonlijkheid, groot overwicht
van de onbewuste persoonlijkheid crientering van gedachten
en gevoelens in de,zelfde richting, door beïnvloeding of
suggestie; neiging tot het direde verwerkelijken van het
gesuggureerde. Het individu is niet meer zichzelf, maar een
willoze automaat". Me. DougaH geeft in ~ijn boek "Social P~y
chology" ongeveer dezelfde beschtjjving, alleen maakt hij nog
een verschil tussen een geor:ganiseerde en een ongeo~gani
seerde massa. De voornaamste oorzaken van het gezamenlijk
reageren, noemt hij de "primitieve passieve sympatie", Deze
reactionaire beschrijving van Le Bon en Me. Douga·ll wordt
door ongeveer alle "massapsycholiogen" overgenomen, alleen
lopen de verschillende theorien van de geleerden natuurlijk
1)
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"Op een zekere trap van hun ontwikkeling geraken de productieve krachten van de maetschappij in teg.enstelling tot de voorhandene productieverhoudingen, of, wat daarvoor slechts een juridische
ui-tdrukking is, met de eigendomsverhoudingen, binnen welke ze zich
tot nu toe bewogen hadden. Uit ontwikkelingsvormen van de produciieve ·krachten slaan deze verhoudingen in boeien om. Er treedt een
periode van socia.l·e revolutie op. Met de veranderingen van de
economische onderl·aag wentelt de gehele bovenbouw langzamer
of vlugger om." (Voorw. Kritiek der pol. Oekonomi·e).
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weer 1OOo;" uireen. leder psycholoog geeft er naar zijn theorie
weer een verklaring voor. Künkel en Adl1er praten ov,er de subjecl-object verhouding van massa en leider, Freud ziet in de
leider het Ik-ideaal, vol'gens Le Bon komen in de massa de
eigenschappen van het ras naar vol'en, Jung ziet in de primiHeve
reacties ,en de archaïsmen van het collecti,eve onbewuste de
oorzaak van de massapsychologische verschijnselen. Deze psychologen sprek,en dus, zelfs als wij hun reactionaire ontleding
van massabewegingen ernstig nemen, slechts over de alg-emene
vormen van de massareacties, niet over inhoud van ideën, laat
staan over concre~e ideologiën. En wanneer we Clan ook de
"gro~e" Marx-criticus de Man lezen ,dan blijkt dat hij psychologisch ook geen ,enkel,e concrete inhoud aan kan geven, dat
hij met alle psychologische theoriën, die hij er bij haalt, niets
dan vage algemeenheden kan z,egg-en.
(slot volgt)

DE NOODTOESTAND VAN DE
INDONESISCHE BOER
ABU BAKAR

lndonesia is een agrarisch land. Het verke,ert bovendien in de
positie van een onderworpen gebied en grondstoffenleverancier
van het Nederlandse imperialisme. Deze omstandigheden hebben voor lndonesia in deze periode van het einde der relatieve
stabilisatie van het kapitalisme tot gevolg, dat de chronische
landbouwcrisis, die tengevolge van de industriële crisis verérgerd is, het met volle zwaarte treft.
Rceeds lang voor het uitbreken van de 'economische wereldcrisis, heeft de Kommunistische Internationale onder leiding
van Lenin op haar Twede Congres in de stellingen over het
koloniale vraagstuk o.a. vastgesteld, dat "het Europese kapitalisme zijn kracht in hoofdzaak !put) minder uit de Europese
industrieranden als uit zijn koloniale bezittingen".
Dit zien WIJ tans rneer dan ooit ten volle bevestigd.
Het zijn vooral de koloniën waarop het kapitaal van de imperialistische landen een belangrijk deel van de las~en van de
crisis afwentelt. Het noodlottige gevolg daarvan is o.a. een
sprongsgewijze verarming van de koloniale boerenbevolking,
en de degradatie van de landbouw in de koloniën.
Zou lndonesia, als gevolg wellicht van de door de bourgeoisie
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zelf en haar sociaaldemocratische en nationaalreformistische
schildknapen zo zeer geroemde "schitterende opbouwarbeid
van het Nederlandse volk'~ hierop een ,gunsti.ge uitzondering
maken? Neen, ook lndonesia als kolonie onfkomt niet aan de
verwoestende werking van het imperialistisch-feodalistische stelsel.
Wij zien er een zich min of meer snel ontwikkel•end proces van
de overgang van de grond in handen van gmndbezitters, van
groeiende landhonger, van stijgende "overbevolking" van het
platteland, welk laatste proces verhoogd wordt door het voortdurend terugstromen van, tengevolge van de crisis, werkloze arbeidskrachten naar de dorpen.
Chronische honger, periodiek terugkerende hongersnood, ondervoeding, nijpend geldgebrek en armoede, epidemiën, kinderverkoop en vrouwenhandel, massabanditisme, zi·edaar het
weinig verheffend beeld van het Indonesische platteland 1n
dez·e periode.
Het is vanzelfsprekend, dat met de stijging van de nood en
ellende onder de boerenbevolking ,en derhalve van een verzeisgeest de imperialistische bourgeoisi'e en haar openlijke of bedekte aanhangers allerhande middel,en en "theoriën" uitdenken
en trachten door te voeren of deels reeds doorg.evoerd hebben,
die zij voorstellen als "hulpverlening" aan den "bapak tani",
aan "vadertje boer". In feite echter zijn alle dez·e maat11egelen
en "theoriën" niet anders dan middelen, om de groeiende en
allengs bewuster wordende verzeisgeest onder de boeren op
een dood spoor te leiden, om ZQdoende hen nog meer en intensiever te kunnen knechten.
Wij willen hier .iln korte trekken schetsen de perspedieloze,
ellendige positie van de Indonesische boer onder het imperialistisch-feodalistische juk, om vervolgens de noodzakelijkheid
te onderstrepen van de mobilisering, voorbereiding •en erganisering van massa op het platteland voor de doorvQering van
de a_grarische revolutie onder leidin.g van het pro.letariaat,
de enig·e uitweg voor de Indonesische boer uit hong·er, nood
en onderdrukking.
Voor een agrarisch land, dat tot onderworpen _gebied en
grondstoffenlev·erancier van het imperialisme is g.emaakt en
waar plm. 85% van de bevolkin.9 boeren en landarbeiders zün,
is het landbouwvraagstuk en zijn revolutionaire oplossing een
van de meest belangrijke problemen.
Hoe dringend dit vraagstuk oplossing eist, in het bijzonder
op Java en Madoera, wordt aangetoond door de volgende
cijfers, ontle·end aan officiële statistieken van de imperialisten zelf. (Statistisch Verslag 1932)
Hoe is de grond op Java en Madeera verdeeld?
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1. Bosgronden van de imperialistische r~geril')g:
a. djatibossen
311.000 Ha. =
2,35% } van het geb. andere bossen
1763.900 Ha. = 13.34o;o
zamenlijke
bodemc. maagdelijke bossen
806.200 Ha. =
6,9°/o
oppervlak
Totaal: 2.881.100 Ha.= ±22°/o
van het bodemoppervlak van Java.
Deze bossen, die de re9eri11g millioenen .guldens qpbrengen,,
heeft zjj C?P "wettélijke" wijz~, middels de zog,enaamde domeinverklaring, zich toegeëigend, waarbij de rechten van de
bevolking met voeten worden getr;eden.
11. Gronden die aan verschillende imperialisten toebehoren:
490.000 Ha.
a. van 119 landheren
663.000 Ha.
b. van 894 ondernemers, in erfpacht
70.000 Ha.
c. van ondernemers in de Vorstenlanden, in huur
168.000 Ha.
d. van ondernemers in andere streken, in huur
7.000 Ha.
e. van óUó "kleine" erfpachters
Totaal: 1.398.000 Ha.,
dit is 12°/o van het gezamenlijke bodemoppervlak van Java
en Madoera.
111. Gronden in bezitsrecht van Indonesiërs:
3.168.103 Ha.
a. sawahgronden
4.431.480 Ha.
b. sawahgronden
Totaal: 7.599.583 Ha.

'
I
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dit is plm. 58% van het gezamenlijke bodemoppervlak van
Java en Madoera.
Hierin zijn begrepen de gronden, die thans in het bezit zijn
de inheemse uitbuiters van de Indonesische boer, zoals de
Indische landheren, rijke woekerboer,en, dorpshoofden e.a. Concrete cijfers over het bezit van deze laag van uitbuiters van
het Indonesische volk zijn niet volledig voorhanden. Zo hebben wij enkel volgende cijfers hierover:
a. gronden, waarop dorpshoofden "bezitrecht"
uitoefenen 350.000 bahoe
plm. 500.000 bahoe
b. gronden van rijke wo,ekerboeren
(1 bahoe is ongeveer 0,7 Ha.)
In de Prianganstreken (West-Java) alleen zijn er, volgens de
statistieken van 1926, reeds ongeveer 197.000 bahoe sawahgrond in handen van rijke woekerboeren. In deze strek,en he,eft
dit koelakken element van de desabevolking 32°/o van het
gezamenlijke bodemoppervlak. Hiertegenov·er staat, dat 156.392
arme boeren of 57,57°/o van de gehele plattelandsbevolking van
deze streken slechts 94.501 bahoe bouwgrond, of 15°/o van
de totale oppervlak aan vruchtbare bodem, hebben. Verder
hebben 99.079 middelboeren, die 36.54°;o van de gehel,e platte-
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landsbevolking van deze streken uitmaken, 328.518 bahoe sawahgrond, d.i. 53% van het totale bodemoppervlak, en hebben
de rijke boeren die meestal ook woekeraars zij, 196.859 bahoe
of 32°/o van de vruchtbare bodem, hoewel hun aantal slechts
15.701 of 15°/o van de gehele plattelandsbevolking van de
Priangan bedraagt. Zoals reeds gezegd, dateren deze cijfers van
1926. Het is begrijpelijk en vanzelfsprekend, dat momenteel
de verhoudingen nog meer in het voordeel van de rijke
woekerboeren zijn veranderd.
·
IV. Tenslotte zijn er de Braakliggende gronden, die 8°/o van
het totale bodemoppervlak van Java en Madeera omvaHen.
Hoe is de toestand in de zogenaamde Buitengewesten, dat
zijn dan de eilanden buiten Java en Madeera?
Hier beslaan de bosgronden van de regering b_ijna 70°/o van
het totale bodemoppervlak. De imperia.listische ondernemers en
concessionarissen hebben ongeveer 2.092.884 Ha. grond, terwijl de gronden die in "privé-bezit" zijn van de vorstjes, adathoofden en al dit slag van lieden, niet minder dan 18 millioen
Ha. in beslag nemen. Voor het merendeel zijn deze gronden
nog niet helemaal geëxploiteerd. Helaas hebben wij voor deze
gebieden geen concrete cijfers kunnen vinden over de grootte
van de gronden waarop de boeren bezitrecht hebben.
Volgens het verslag van het "Onderzoek naar de belastingdruk"
van 1926 werd in de Buitengewesten de ganse boerenbevolking
gevormd door:
b. middelboeren
32°/o
van de gehele bec. arme boeren
22°/o
volking in deze gea. rljke boeren
3,5 o;o
westen.
d. landlozen
10%
Volgens hetzelfde verslag was de indeling van de boerenbevolking op Java en Madoera als volgt:
a. rijke boeren
2 5°/o}
b. middelboeren
2Ó 0/o
van de ganse bevolking op Java
c. arme boeren
27°/o
en Madoera
d. landloze pachters
3,4°/o
e. landarbeiders
32%
Uit deze cijfers blijkt wel duidelijk, dat de armoede van de
werkende boeren op Java en Madoera een record slaat. Op
deze ·eilanden waren er reeds in 1926 ongev·eer 2.000.000 landarbeiders en 500.000 pachters, die geen stukje grond bezitten,
maar slechts een "deelbouw" (de helft, of een derde van de
oogst, enz.) hebben, of slechts loon ontvangen.
In zijn boek "Der Bodenbesitz in Russland und auf Java" kwam
Dr. Lette tot de conclusie, dat van ongeveer 3 millioen boeren
op Java en Madeera de indeling als volgt is:
75°/o
a. arme boeren met
1/4 1 bah oe grond,
26,5°/r,
b. middelboeren met
2 6 bahoe grond,
1 o;o
c. rijke boeren met
9 - 15 bahoe grond,
0,2 o;o
d. landheren met
20 en meer behoe grond,

l
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Over het algemeen zijn bovenstaande cijfers juist, te meer daar
zij gesteund worden door de uitkomsten van het door Dr.
Smidt in 2 districten van het gewest Malang (Oost-Java) ingesteld onderzoek ("De Landbouw in Nederlands-Indië"), welke
als volgt zijn:
.53 o;o van de in gen. 2 di•srtr.
25 Ofo van de in 9en, 2 di·srtr.
51,70jo van de in gen. 2 di•sltr.
·3% van de in gen, 2 di•.sttr.
2 o;o van de in gen. 2 di•srtr.

aanw.
aanw.
aanw.
aa>nW\
aanw.

40.665
40.665
40.665
40.665
40.665

~ren

boeren
boeren
boeren
boeren

hebben
hebben
hebben
hebben
hebben

0-1 bahoe gr.
1-2 bahoe gr.
2-4 bahoe gr.
4-6 bahoe gr.
6 en meer
bahoe grond

De door ons aangevoerde cijfers tonen ten duidelijkst·e aan, dat
Java en Madeera de gebieden zijn, waar de arme boeren en
landloze landarbeiders een overheersend deel van de bevolking uitmaken. Het is in het bijzonder in deze gebieden, dat het
landbouwvraagstuk dringend oplossing eist, vooral in de huidige periode, waar de toestand van de werkende massa een
ongehoorde ontwrichting te zien geeft.
(slot volgt)

AFSCHEID VAN SPD-KAMERAAD ERICH WERST
ÉÉN VOOR ALLEN - ALLEN VOOR ÉÉN
NICO ROST

De "N e u e V o r w ä r t s" bevat het volgende bericht:
"Enige weken geleden werd in Lehnitz bij Oranienburg het lijk
"van onze partijgenoot, de leider van het Rijksbanier ter
"dezer plaatse, E r i c h We r st met een schot in zijn achter"hoofd uit het meer opgevischt. Werst had een jaar in het
"concentratiekamp van Oranienburg doorgebracht. Als dader
"wordt de gymnasiast Horst Se y ring, een lid der Hitler"jeugd genoemd. Hij is de zoon van den leider der plaatselijke
"afdeling der nationaal-socialistische Partij".
Honderden mal·en hebben we de laatste jaren met ontzettin~
dergelijke berichten gelezen, honderden mal,en bij ons zelf
de belofte afgelegd, al' onze krachten aan de striid t~~en de
moordenaars te wijden en deze offers te w~eken. Honderden
zullen als ik onder deze ,offers namen van kameraden hebben
gevonden.
Ik meen in hun geest te handel.en, als ik dit artiket wijd aan de
nagedachtenis van een dezer offers en daardoor tev·ens aan
de nagedachtenis van .alle bekenden of onbek•enden.
Ik was geruimen tijd met Erich Werst bevri,end1 heb zes jaren
in Lehnitz gewoond en Horst Seyring ,de jeugdige moordenaar
behoorde oorspl'onkelijk - natuurlijk voor het uitbreken van
het Derde Rijk - tot de speelmakk·ertjes van mijn zoontje.
Er is eigenlijk weinig te zegg.en over Lehnitz, ·een dorp van nog
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geen duizend inwoners, op een kwartier afstand van Oranienburg. Het is een dorp als zovele anderen onder de rook van
Berlijn, met rijke villa-bewoners ,een verarmde middenstand en
vele, vele werklozen. Maar ook daar zijn aHe politieke partijen
vertegenwoordigd en nog vinniger en persoonlijker, dan in een
grote stad, is in zo'n dorp de strijd van de leden der verschillende partijen onderling.
Men weet daar immers aHes van elkaar en kent elkaars politieke
gezindheid. De vrouwen weten, wie van hen het merendeel
der levensmiddelen in de grote warenhuizen van Berlijn koopt,
in plaats van bij de dorpswinkeli·ers Kothe of Pätsch in de Kaiser-Wilhelmstrasse.
Ook in Lehnitz waren in de loop der laatste ]aren vèl·e werkloz·en noodgedwong·en nazi geworden. Me.estal was dit zo begonnen: vel·e maanden achter elkaar had de "Vaderlandse
Vrouwenvereniging" elke week een pak}e l•ev.ensmiddel·en aan
Albers gezonden. Albers, om sl.echts een van hen te
noemen, een verver op de Gutsplatz, stemde vroeger
op de Sociaaldemokrate~1 maar was nu al drie jaar werkloos. (Niet iedereen kan als huisschilder zo een goede karrière maken als Adolf HiHer) Zes kinderen vroegen om eten
zodat de twee liter melk, die de heer Seyring, de leider van
de plaatselijke afdeling der nazis - natuurlijk uit de partijkas
- dagelijks liet bezorgen, welkom wal"en, evenals de gebruikte
kinderkleertj-es, die de vrouw van een ander bestuurslid zelf
kwam brengen.
Maandenlang hebben deze Albersen, daar ze oorspronkelijk
klassebewuste arbeiders wa11en, geweigerd, lid van de nationaal-socialistische arbeiderspadij te worden, maar toen men hen
nog meer beloofde, zelfs gel"egeld werk in een fabriek, en
Seyring aanbood voorlopig de contributie van 'hun lidmaatschap
te betalen, bezweken z•e - voorlopig. Er waren in Lehnitz
en Oraniënburg vel·e werklozen als Albers, maar nog meer
klassebewusile arbeiders als Erich Werst.
Nog groter werd in deze maanden, vóór Hitier aan de macht
kwam, de onderlinge haat en vel•en scholden hun besile vrienden uit voor "marxistisch zwijn" of "Hitlerknecht".
Tot de dag van het "Ontwaakte Duitsland" aanbrak. De Albersen trokken in hun spiksplinternieuwe SA uniformen met
muzi·ek voorop door het dorp, planten een Hitler-eik, herdoopten het Kaiser-Wilhelmplein in Adolf Hitl.erplein en luisterden daarna, onder het genot van koffie en koek, waarop de
nationaal-socialistische waard van café "De Zeel·eeuw" hen
trakteerde, naar de radio-rede van hun Leider. De heer Seyring zat dien middag naast juffrouw Albers en mevrouw Fröhlich, de rijkste dame van het dorp naast de baanwachter. De
"volksgemeenscha,p" scheen werkeljjkheid te ~ijn geworden. Maar
na de koek en de koffie gingen de meesten naar hun harde
strozakken en de anderen naar hun goedgeluchte, ruime slaap-
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kamers, want zó volmaakt w:as de volksgemeenschap toch nog
niet dat ze dergelijke kleine verschillen uit de weg ruimde.
De volgende dag trof ik Erich Werst bij den dorpsbarbier, een
vroeger lid der revolutionail"e vrijdenkersorganisatie, di,e, omdat
hij anders al zijn kl.anten zou hebben verloren, gemeend had
nu ook maar bij de SA te moeten gaan. Maar zijn zaak ging na
zijn "bekering" niet veel beier dan vroeger, hoewel hij er prat
op ging, dat de laatste tijd zowel de burgemeester als de dokter zich een paar maal bij hem hadden laten schel"en, al betreurde hij het ook, dat ze hun haar liever in een grote joodse
zaak in het westen van Berlijn li.eten knippen. Als men de laatste maanden Krause's barbierwinkel binnenkwam, zat hij verdiept
in Hitler's "Mein Kampf" ·en bepl.eitte met een ernstig gezicht,
de noodzakelijkheid van een Duitse occupatie der Ukraine,
hoewel hij stellig niet zou weten, waar hij dit land op de kaart
moest zoeken. Krause liet zich de laatste weken trouwens niet
meer op een debat met ons in.
~,Dat weet ik niet pl'ecies, maar de Leider zal alles wel in orde
brengen" was steeds het slot van het gesprek. Erich W·erst
gat het echter niet op. Daar er dien dag niemand anders aanwezig was, konden wij openhartig spreken .
.,Ik was gistern in de villabuurt van Grunewald, Krause. Zoo
lang daar nog al die elegante auto's staan en die rijke lui nog
kunnen doen en laten wat ze wiHen, maar de meesten van ons
nog stempelen, geloof ik niet in jullie !'evolutie".
,,Dat komt nog. HiHer kan alles niet in een paar dagen veranderen". Hulpeloos keek de kl,eine dorpsbarbier om zich heen
nu geen zijner nieuwe vrienden hem ie hulp kon komen in dit
debat. Werst keek hem strak aan: ,,J.e hebt ongelijk1 om je kl.asse nu in de steek ie laten. Geloof toch niet in zulke phrases
als volksgemeenschap. Gistef'en heeft Prins August Wilhelm
van Rruisen samen met jullie in Oraniënburg een glas bier
gedronken. Jullie noemen ,dat volksgemeenschap. Worden daardoor de klassetegenstellingen soms overbrugd? Het fascisme
- geloof me Krause - strijdt tegen de belangen van alle
arbeiders. Daarom moeten aHe arbeiders - jij dus ook - het
fascisme bestrijden."
Doch Krause antwoordde reeds niet meer en poogde zich te
verontschuldigen, dat hij immers moest, vanwege vrouw
en kind en toch geen echte SA man was, maar alleen bij de
Rode Kruis-afdeling ...
Toen Erich Werst en ik die morgen uit Krause's scheersalon
kwamen, zagen we de uniformpet van Horst Seyring, de jonge
leider der Hitierjeugd van Lehnitz, nog net om de hoek van
het huis verdwijnen.
"Natuurlijk weer staan luisteren! Snotjongen! Hij moest liever
zijn huiswerk maken".
Geen van ons beiden kon toen echter vermoeden, dat deze
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jonge gymnasiast den sociaal-democratischen huisschilder,
dien hij van kindsafaan kende, van wie hij zo vaak stopverf had
gekreg·en en die zijn fiets opnieuw had· gelakt - op een goeien
dag overhoop zou schieten.
Wij hebben die avond nog een wandeling langs het Lehnitzer
meer gemaakt - het meer, waaruit ze Erich Werst een paar
dagen gel·eden hebben opgehaald. Mijn vriend vertelde me van
zijn werkzaamheden als leider van het Rijksbanier in de afdeling Birkenwerder en van de vele vijandigheden, waar hij in de
gemeenteraad van Lehnitz in de laatste maanden aan bloot stond.
Hij was daar de enj,9'e sociaaldemokraat, de gezworen yijand
van rijke villabewoners als Broisiedt, Bren'k en Froelich en had
er den burgermeester van beschuldigd, tienduiz·enden mark gemeentegelden te hebben v·erkwist aan een ni·euwe weg, waarvan
de kosten eigenlijk door de a.annemer betaald moesten worden. Vooral Scheidt, de pachter van café "De Zeeleeuw" de
machtigste man uit Lehnitz, di·e de laatste iijd in de raad
door Seyring, het nationaal-socialistische gemeenteraadsl'id, ondersteund werd, was een zijner ergste vijanden. Werst had hem
verweten het bebouwen van braakliggende t·erreinen der gemeente uit persoonlijke motieven te verhinderen, daar hij de
concurrentie van een collega vreesde en een gedee.lte van het
Lehnitzer meer, waar zondags zel·e duizenden Berlijners kwamen
baden, eveneens uit persoonlijke motieven, voor het publiek te
hebben afgesloten.
Wij hebben die nacht nog urenfang gepr.aat en ais steeds eindigde Erich het gesprek mei een woord van vertrouwen in de
eenheid der arbeidersklasse:
"Geloot maar, Hitier zal op den duur geen onderscheid maken
tussen KPD of SPD - wij mogen het in onze strijd tegen hem
ook niet".
Maar dit keer voegde hij er aan toe: "Denk daar ook later aan,
want het is mogelijk, dat ik zal moeten verdwijnen. Scheid,
Seyring en Froelich zullen zich zeker, nu Hitier aan de macht is,
op me willen wreken."
Twee dagen later ontmoetten we elkaar toevaHig in de kruidenierswinkel van 'Kothe, waar we cigaretten kochten.
Plotseling hoorden we een bekende stem:
"Is dat aHes. mijnheer Werst?"
Horst Seyring, de plaatselijke leider der Hitlel"ejugd staat achter ons.
"En mOJ;g·en ?"
"Hoezo morgen?"
.,Morgen is Hitier 1ang. De partij he·eft gisteren bevolen, dat
iedel"e Duitser, die nog werk heeft, i.ets voor de werklozen
moet doen. U hebt no.,g werk, mtinheer Werst".
De kruideni•er knikt bevest\gend: Deze reg·erin_g doet tenminste
iets voor de kleine nerinadoenden.
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1 ,Wat

zal het wez.enJ mijnheer Werst? Een paar Kilo aardaP-pels?"
Erich Werst kijkt beiden strak aan.
,.En voor di·e oaar kil·o aardaopels moeten al die arme bliksems dan zeker tienmaar Heil Hitier schreeuwen? Nee, aan 'dat
bedrog doe ik niet me·e".
Een week daarna word ik door een patrouille van Standarle
208 in de Kaiser-Wilhelmstrasse gearresteerd. Als ik vrij hardhandig op de overvalauto beland ben, komt Horst Seyring op
de fiets aanrijden. Hij klopt de hakken van zijn nieuwe bruine
nazilaarzen tegen elkaa,r en rapporteert den leider van de patrouille, dat hij volgens afspraak den helen dag voor het huis
van Erich Werst heeft gestaan, maar dat de "Marxist" helaas
verdwenen is.
Voorlopig moet men het dus met mij voor fi.ef nemen, daar
ook Otto Strasser, de derde Lehnitzer "Marxist" niet te vinden
IS,

De eerste, die me na mijn ontslag uit het beruchte concentratiekamp Oraniënburg kwam bezoeken, was de heer Seyring,
de leider van de plaatselijke afdeling der NSDAP in Lehnitz.
"Zou ik u even mogen spreken?"
"Bitte".
De heer Seyring is eeningzins verlegen, áls hij m!jn kamer op
de Gutsplatz binnen komt. W_jj kennen elkaar weliswaar reeds
ja!"en, doch hebben elkaar steeds ontweken. Hij weet, dat de
Berlijnse politie en de Oraniënburger SA •een huiszoeking bij
me hebben gehouden, waarbij alle boeken en papi·e11en werden
meegenomen zodat het •er hier nu uitziet, als een faill'i·ete confectiezaak al!.een l·ege vakken en hak·en, want ook de gravures
de de muur vond de beruchte heer Sc h ä f e r, de almachtige leider van het concentratiekamp, schijnbaar zo misdadig, dat hij ze
door zijn rakkers in beslag liet nemen.
De leider van de plaatselijke afdeling der nazi's weet ook, dat
de politie van het naburige Birkenwerder, mij mijn pas heeft
afgenomen en die bij de Rijksdagbrandcommissie heeft
gedeponeerd.
Daar de heer Seyring van al deze dingen op de hoogte is en
hierbij zelt de hand in het spel heeft gehad, is zijn verlegenheid
enigzins gewettigd.
"De behandeling in het concentratiekamp was toch behoorlijk,
niet waar?"
Hij wacht liever mijn antwoord niet af en voegt er aan toe:
,;Schrijft u nog arlikeren voor de buitenlandse pers?"
Als ik weer g·een antwoord geef •en alle·en v·e,elbetekenend om
me heen kijk, zegt hij haastig:
"Men zal U' uw boeken en papieren natuurlijk dezer da9en terug
geven. Ik zou daar wel iets aan kunnen doen. Zegt u mij nu
eens •eerlijk, mijnhe·er Rost: Was u ni·et onder de indruk van
Hitiers Meirede? Zoudt u niet over dit Meifeest voor ons e•en
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r·eportage willen schrijven? Wij verwachten niet, dat u plotseling onze ideën zult aanvaarden, maar ... ? Nee? Maar misschien
een reeks artil~elen over de kampen voor de arbeidsdienst. U
weet dat de heer H i n k e I, die u als Lehnitzer kent, thans
leider van de kultuurbond is geworden en dat hij u een auto ... "
"Ne·e, dank u".
"U woont hier wel erg bescheiden ... "
"Ik ben tevr·eden met deze kamer".
"Gaat het goed met uw zoontje?"
",Dank u. Hij is weer helemaal beter".
De heer Seyring doet alsof hij mijn woorden niet begrijpt. Hij
wil zich niet herinneren, dat zijn zoon Horst mijn kleine jongen
een week geleden een blauw oog heeft gesl'agen, omdat hij
het vaandel van een voorbijtrekkende troep SA niet groette.
"Ik hoor van Horst, dat uw jongen graag a.an de ~portoefe
nil)gen van zijn kameraadjes mee zou willen doen. lndi..3n u van
plan bent hier te blijven - we hebben literaire krachten nodig,
- zou hij ook lid van de Hitierjeugd kunnen worden".
"Dank u. Ik wou hem een andere opvoeding geven. !Bovendien is hij toch ook e·en buitenlander".
"Hij is een grenslandduitser, evenals de "Führer".
De heer Seyring geeft het ni·et op, maar maakt evenmin aanstalten om weg te gaan en vertelt nog wel· een uur lang, wat
voor een grote toekomst Duitsland onder de regering van
Adolf Hitier tegemoet gaal.
"Uw zoontj-e zou anders zo _graag willen, heeft Horst mij
verteld ... "
Als ik blijF z~ijgen staat de heer Seyring tensl'ott.e op en ne·emt
zijn hoed en handschoenen van een der lege boekenrekken.
Ik begrijp de reden van uw bezoek, r::niinheer Seyring, maar
kan u alleen dit ene zeggen: als uw leider het socialistische deel
van het plan, dat hij verkondigt vervuld heeft, spreken we
elkaar nader. Tot zo lang ..."
Buiten het hek staat Horst Seyring op zijn vader te wacht•en.
Hij heeft waarschijnlijk op moeten passen, dat ons gesprek
ni·et gestoord werd.
"Komt Tij I bij de Hitler}eugd, vader?"
"Voorlopig nog ni·et".
Bij het afscheidnemen draait de heer Seyring zich nog eens om.
"Apropos, weet u misschien ook, waar uw vriend Erich Werst
.IS.7"

Als z.e ook hierop geen antwoord krijg.en, gl"oeten vader en
zoon ov·erdrevoen beleefd "Heil Hitf.er" en v•erdwijnen.
Ook Erich W·erst heeft men stellig herhaalde malen op een
dergelijke manier voor de nieuwe "volksgeme·enschap" trachten te winnen. Het ·enige J"esultaat van deze pogingen was, dat
hij langer dan een jaar in het concentratiekamp van Oranienburg
moest doorbreng·en om daar door Hitl·er's trawanten "tot een
goed volksgenoot te worden opgevoed". Wat het in werke-
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lijkheid betekent langer dan een jaar in deze hel door te brengen, waar honderden onbekende arbeiders en inrellectuelen
dag en nacht worden mishandeld en gefolterd, vel,en "op de
vlucht" werden doodgeschoten en "zelfmoord" pl,eegden, kan
misschi·en alleen iemand begrijpen, die, zij het dan ook sl,echts
·enkel·e dagen, zélf in deze hel vertoefde.
lk weet niet hoe het Werst gelukt is, uit het kamp te worden
ontslagen. Misschien was de reorganisatie van de leiding Schäfer en de zijnen moesten immers voor de SS het veld
ruimen - hiervan de oorzaak.
Erich Werst, "de beruchte Marxist" ·en "Untermensch" was
dus weer op vrije voeten?
Opnieuw organiseerden de pimpen hun spionnagedienst Pimpen? Wat z_ijn pimpen?
Pimpen is de officieuse betiteling voor de jongens der Hitlerjeugá. E·en pimp ex,erc·eert de hele dag, draagt een uniform,
een revolver, ·een dolk en een mes, leert schieten en vecht·en,
de dingen des geestes v·erachten, loopgraven bouwen en stafkaarten lez·en. Zijn ideaal is ni·ets anders behoeven te lez·en
dan HiHers "Mein Kampf", daar zijn L·eider hem op zijn oorlogzuchtig hart heeft gedrukt1 dat elke bezigheid met ding,en
des ,ge,esres sl,echts sexuel·e begeert·en opwekt. Pim~en willen
li·efst zo weinig mogelijk hun verstand gebruiken, doch zo
veel mogelijk bruHen en commanderen, en al hun fijd aan
sport- en schietoe~eningen besteden, met het doel goede HitIersoldaten te wo~den. V,erder zijn ze van mening, dat alles
wat ze willen hun goed recht is. Kleiner·e pimpen kan men met
geweld de baas worden - tegen iemand die sterker is, leren
de pimpen sluwe listen te gebruik·en.
Erich Werst was sterk·er.
Men wachtte hem op en Horst Seyring - e·en waardig zoon
van •een waardig vader - schoot hem uit ~een hinderlaag een
kogel in zijn achterhoofd.
Waarvoor heeft •een pimp anders schieten geleerd?
Waarvoor hebben zijn vader en zijn onderwijzers hem anders
geleerd, dat Marxisten "Untermenschen" zijn, die uiigemeid
moesten worden?
Waarvoor had !Vader Seyring anders sedert jaren op zijn
politieke tegenstanders in de geme·enteraad gescholden?
Waarvoor hadden Scheidt, Broistedt en de burgemeest·er anders gezworen, zich op den sociaaldemocratischen onruststoker te wreken?
Waarvoor had Horst Seyring anders de leiding over de Lehnitzer
pimpen?
"Aantreden! Smijt het lijk in het water! We,er een marxistische
hond mînder! 1-leil Hitler!"
L eh n i t z is een dorp als v~ele duiz·enden dorpen in Duitsland,
(haar idyllische dorpsrust is onder Hitl·er een bloedigen leugen
geworden.)
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E r i c h Werst één uit het millioenenleger van Duitse proletariërs, die hun politieke idealen trouw blijven tot in de dood.
H o r st Se y r i n g, ook geen uitzondering, maar een product
van de misdadige opvoedingsmetheden van het Derde Rijk.
Erich Werst - goeie kameraad - je hebt je l·even lang voor
het socialisme op de bres gestaan en benl ononîkoopbaa.r gebleven, onäanks terreur, )l1ishandelingen en bedre~gingen. Je
hebt je overtuiging met de dood moeten betal,en.
Ik weet, dat ik niet de enige van je oude vrienden ben, die, toen
z.e hoorden dat je vermoord was, opnieuw de gelofte afl·egden,
onvermoeid de strijd teg.en 'het fascisme voort te zell!en, tot
over jouw graf en dat van alle kameraden, die in de strijd voor
het socialisme g.evallen zijn, een rode vlag waait en oor< in
Lehnïtz het bevrijde protetariaat het lied zingt, dat jij bij voorkeur zong:
Brüder, zur Sonne, zur fl'1eiheit ...

Deze rubriek wil een overzicht verschaffen van de arlikel·en, di·e op
verschillend gebi·ed in de internationale Marxistische tijdschriften-literatuur verschijnen.

INTERNATIONALE LITERATUR
Sde Jaarg.ang 1935, no. 1, 128 blz.
Met deze nieuwe jaargang zal dit
tijdschrift maandelijks uitkomen, inplaats van 6 nummers zoals dit was
in de vorige jaargangen. Wij ontvingen kort na het 6de en laa~ste nummer van 1934, no. 1 van 1935. En dit
nummer is buitengewoon belangrijk
en interressant, een waardig begin.
Het begint met een inleidend artikel,
dat de achtergrond onthult van de
moord op Kirow: "Geen g.enade voor
terroristen en verraders!" En dit artikel eindigt met de 'v'erklaring van
den grot·en Fransen schrijver Jean
Richard Bloch, die hij heeft afgelegd
in een van de laatste vergaderingen
te Parijs van het F~anse Verbond van
Revolutionaire schrijvers: "Doordat de
Sovjetmacht de socialistische revolutie
verdedigt, verdedigt zij datgene, wat
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De hieronder genoemde tijdschriften
zijn verkrijgbaar door bemiddeling
van de uitgeverij en boekhandel "PEGASUS", Hemonystraat 5, Amsterdam.

ons het dierbaarste op aarde is.'
Na deze korte inl·eiding begint de
eigenlijke tekst van dit nummer. Het
eerste artikel: "Lenin en de literatuur'· van A. W. Loenartsjarski, is
het eerste deel van deze studie. Hij
begint allereerst het probleem te stellen, waarom de schrijvers het Marxisme-Leninisme moeten bestuderen.
Daarna behandelt hij de wijsgerige
beschouwingswijze van
Lenin
en
dringt aan op bestudering van Lenin's "Ma~erialisme en Empiriocritisme'' (Dit werk is zo juist aJs afzonderlijke uitgave bij het "Ring-Verlag"
'v'erschenen). Al•s derde deel komt:
"De l•eer van Lenin over de cultuur".
l en vierde l·egt hij uit waarom de
schrijvers de "theorie van het imperialisme'· moeten bestuderen. En ten
slotte beschrijft hij "de !.eer van de
voornaamste wegen der ontwikkel·ing
van het Westen en van Rusl,and."

De eerste Jit.eraire bijdrage geeft een
indrukwek~end en !,eerzaam beeld ~an
het onc!wak·en en de moeilijke strijd
van de Oosterse vrouwen in Oebekista. ,.De l·evensweg van Tadschichan
Sjadiewa' door W. G·erassimowa, uit
het Russisch vertaald door
Lotte
Schwarz.
Van Ernst Ottwalt is een fragment
opgenomen uit de roman ,.Het ontwaken en de gelijkschakeling van de
stad Billige".
,.Een Jeugd" door Adam Scharrer, een
hoofdstuk uit een roman, die binnenkort verschijnt en waarvan de titel
luidt: ,.Erna Schuhmann und Genassen'.
Ook de vol9ende bijdrage is weer
e.en fragment uit een roman en wel
van Louis Aragon uit het Frans vertaald door Cilly Vassart. Dit fragment is genaamd: Verl.iefde lui van
1904 uit de Roman: ,.De klokken van
Bazel".
In de rubriek: Stemmen der illegalen,
een bijdrage van Katarina Srsen uit
Joe·go-Siavië: ,.Judas". En in de rubriek: Literaire portretten, van Pa ui
Nizan een beschouwing over de persoon en het werk van André Gide.
Ook dit is weer een vertaling uit het
Frans van Juliette Madeau.
Als discussie artikel een bijdrage van
Friedrich Wolf in de rubriek ,.Theorie
en critiek", over de ,.Duitse dramarturgie 1918-1934", een bijdrage over
de fascistische en anti-fascistische dramatische werken in deze periode
verschenen.
De laa.tste bijdrage is een ç:~eillu
streerd artikel van A. Bakoesjinkski
over het werk van den groten Russischen be.eldhouwer N. Andrejew,
dat een l·evendige beschrijving geeft
van het werken van den kunstenaar,
die Lenin zo goed heeft gekend en
die ont.elbare schetsen van zijn persoon heeft gemaakt en vde beeldhouwwerken.
Tot slot ·een protest ,.Tegen de witte
terreur in China", ondertekent o.a.
door Gorki, Barbusse, Last en vel·e
anderen.
RUNDSCHAU
über Politik, Wirtschaft und Arbeiterbewegung.
De nummers 14 tot en met 19 van
de 4de jaargang, van 21 Maart tot
26 Apr i I, 1935.
Nummer 14, behandeH de invoering
van de al·gemene dienstplicht in
Duitsland, te beginnen met het inleidende artikel en de woordelijke
tekst van de artikelen in de ,.Prawda'

en ,.Jswestija" over deze gebeurtenis,
benevens een uitvoeri9e corr·espondentie uit Duitsl·and. Karl Radek bespreekt de houding van Engeland:
,.De dans tussen de zwaarden".
In de ,extra bijlage, onder de titel:
de strijd om de eenheid van adie
der arbeidersklasse, een artikel van
Maroei Gitton (Parijs) over het voorstel' van de R.V.I. aan het I.V.V. voor
het houden van een ·gemeenschappelijke conf.erentie en een open brief
van het Centraal Comitee van de
K.P.D. aan aHe sociaal-democratische
groepen en de linkse le·iders van de
S.P.D.
Van Maxim Gorki is gepubliceerd de
rede, gehouden in he.t plenum van
de bond van Sowjet-schrijvers: ,.De
taak van den Sowjet-schrijver.
lot slot in dit nummer een correspondentie van L. F. Boross. De gmndsl·aÇJ
van de social·istische landbouw en
een vertaling van het artikel van
Beatrioe Webb uit ,.The New Statesman and Nation' 9etiteld: Sowjetcommunisme.
Nummer 51. Ook dit nummer houdt
zich bezig met het dreigende oorlogsgevaar. Karl Radek heeft weer
een bijdrage geleverd: ,.De oproep
van Hitier en de geschiedkundige
waarheid.'
EleHeros (Athena) geeft een beschouwing, over de miiHaire opstand onder
leiding van Venizelos.
R. Bishop (Londen} schrijft onder de
titel: Oorlogskoorts, die de kapitalistische wereld doet wankelen.
In de extra bijl·age, wordt over de
eenheid van actie 9eschreven door
J. Berlioz (Parijs): .,Godsvrede of eenheid van de vakverenigingen?" Tevens wordt gepublkeerd de tekst
van het Centraal Comitee van de
K.P.F. over het eenheidscongres. Ook
F. Stark, behandelt hetzelfde onderwerp: .,Nochtans: al!,es voor het eenheidsfronl in Duitsland', naa'r aanleiding van de afwijzing van het aanbod
tot een eenheidsfront door de meerderheid van het Praagse Parlijbestuur
van de S.P.D. Ook in een artikel van
Franz: waarom strijdt het partijbestuur
van de S.P.D. tegen het eenheidsfrent! wordt hetzelfde onderwerp behandeld.
L F. Boross, vervolgt zijn artikel over
de socialistische l'andbouw.
Uit de .,Manchester Guardian' is een
artikel overgenomen van een der
wetenschappe.lijke medewerke,rs in dit
blad over de .,Wetenschap in de
Sowjet-Unie.'·
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Nummer 16. De arl·ikelen die de
"Prawda'' en de "lswestija•" schreven
over de onderhandelingen in Moskou tussen Eden, Stalin, Mol·otow en
Litwinow, worden uitvoe·rig in deze
aflevering weergegeVlen. Ook
he,t
hoofdartikel houdt zich met deze onderhandelingen bezig: "Nieuwe wind
in de zeilen van onze strijd", de
Moskouse besprekingen en het eenheidstront tegen oorlog en fascisme.
Ook aan de oorlogspoH,tiek van HitIer wordt een uitvoerige beschouwing
gewijd.
R. Palme Dut! schrijft over de Engel·se
politiek en de bijeenkomst te Berlijn.
Het Centraal Comitee van de K.P.D.
ge·eft een beschouwing over de invoering van de algemene dienstplkht.
De extra bijlage bevat een bijdrage
van Karl Radek over "De international-e toestand en de politiek van
Engeland' . In deze uitvoerige beschouwing behandelt hij 1. Het oorlogsgevaar in Europa en Azië, 2. De
legenstrijdige strekkingen in de buit·enl·andse politiek van Engeland. Ook
W.-F. roept op tot een eenheidstront
t.egen de oorlogspolitiek van Hitler.
Over het eenheidstront schrijft J.
Lenski en ook Fran:z: ·geeft daarover
weer een uitvoe·rige bijdrage.
Onder het hoofd: De proletarische
jeugdbeweging, wordt een ov·erzicht
gegeven van het behandelde op de
illegalen Rijks Conferentie in Dec.
1934 te Berlijn door het ZK van de
K.J.V.D. Ov·er de strijd om het asylrecht een bel·angrijk artikel l.'an P.M.:
"Het asylrecht in de kapitalistische
landen en in de Sowjet-Unie. Naar
aanl·eiding van de anti-Sowjetophitsing onder het masker van de welwillendheid voor de emi·granten".
G. Dimi!row schrijft ov·er de terechtstelling van de soldaten in Boelgarije.
L. F. Boross geeft het slot van zijn
artikel over de social,istische landbouw: "De coHectieve boeren - de
heersers op hun col•ledieve bedrijven'.
l. Wein·er (Moskou) geeft antwoord
op de vraag: waarvoor spaart de arbeider in de Sowjet-Unie?
Nummer 17, begint met de publicatie van de Mei-oproep van het Executiet Comitee van de Communistische Internationale·: "1 eg en het offensief van he! kapitaal ,te·gen het fascisme, voor het behoud van de vrede, tegen de imperia.l•istische oorlog
voor de verdediging van de SowjetUnie.'·
Er komt ook een beschouwing in
voor ov·er de ve~kiezingen in Dan:z:ig
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- "een nederl·aag van het HiHer-fascisme". Ook W.B. heeft het over
de overwinning van het anti-fascistisch Volksfront in Danzig.
Vicen!e Arroyo (Madrid) schrijft over
Spanje: "De eerste grote nederlaaq
van de readie sedert October '34".
Uit de "Prawda'· is het gedocumenf.eerde artikel overgenomen van M.
1oechatsj,ewski over de oorlogspl•annen van het huidige Dui!sl•and.
De extra bijlag.e houdt zich al·lereerst
weer bezi·g met de strijd voor het
eenheidsfront. Al.l,ereerst wordt g.epubliceerd het antwoord van het
I.V.V. op de bri·ef van de R.V.I.
Walter (Berl·ijn) behandelt de opbouw
van de vrije valkvereni.gingen in Duitsland.
Ook de strijd om de eenheid van
actie der vakbeweging in Holl.and
word! door E. (Amsterdam) gememo~eerd.

G. Henrykowski i·s van mening, dat
met de eenheid van de vakv·erenigin9en niet langer gedraald mag worden.
Frib: David neemt de beschouwingen
van Otto Bauer onde·r de loupe, naar
aanl·eiding van de voorgestelde veranderingen in de Sowjet-grondwet.
"De week in de Sowjet-Uni·e" van
den bijzonderen Moskousen correspondent l. F. Boross behandeH: "Na
de ondertekening van het verkoopsverdra·g van de Chinese Oosterspoerweg Overwinning van de metaalen goudindustrie Ni·euwe prijsdaling van de l·evensmiddelen De
strijd tegen de spoorwegongeval·l·en
De weerklank van de verklaring
van Hitier over de bewapening onder
de massa in de Unie". Eveneens is er
e·en artikel van zijn hand onder de
titel: "Het gezicht van een Sowj·etstad, e·en correspondentie uH Kalanin.
Tot slot behandel.! Pau. Jansen (Parijs)
de uitzonderingsmaatregelen die tegen radioluisteraars worden genomen: "Te·gen de fascisering van de
Radio.'
Nummer 18 geeft de woorde.lijke tekst
van de rede gehouden door Litwinow te Geneve. Verder de oproep
van de tien midden- en West-Europese partijen van de Comintern, de
landen welke op dit ogenblik het
meest door de oorlog worden bedreigd.
Gabriël Pér1 (Parijs) schrijft over Stresa en de organisatie van de vrede,
ook een uitvoerig a.rtikel. uit de "lswestija' houdt zich met dit onderwerp bezig.
In de extra bijl.age is opgenomen de

oproep van het bureau v.an de R.V.I.
voor de gemeenschappelijke opmars
op de 1ste Mei tegen het off.ensief
van het kapitaal tegen oorlog en
fascisme.
Onder het hoofd: Voorbereidingen tot
een nieuwe wer·eldoorlog een artikel
van M. Bogolj·epow (Moskou): Hoe
Duitsland de voorbereiding tot de
oorlog financiertVan Tsjie Hoea is
er een artikel: .,Binnen China, het
brandpunt van de Chinese Sowjetrevolutie".
L. F. Boross schrijft naar aanleiding
van het bezoek van Eden - de socialistische wedstrijd van de Schutzbündler - de voorjaarsuitzaai en de
Sowjet-industrie ondergaat steeds grotere stijging.
Van denzelfden schrijver ook een
artikel onder de titel: Culturele opgang, culturel'e democratie en culturele vrijheid. Tot sl•ot van dit nummer een boekbespreking van Paul
Haland over het nieuwste boek van
Anna Seghers: .,Der weg durch den
Februar".
Nummer 19, het laatste nummer, dat
vóór de 1ste Mei versche·en heeft als
hoofdartikd: Voor een strijdende Mei
in het teken van het e·enheidsfront.
Gabriet Pér1 (Parijs) schrijft over de
onderhandelingen tussen Frankrijk en
de Sowjet-Unie en de dwarsdrijverij
van Lav,al.
Een uitvoerig artikel behandel'! de
betekenis van de 1ste Mei 1935 en
de 1ste Mei in het land van het sodalisme: .,Een nieuwe l·ente voor de
mensheid.''
De ·extra bijlage geeft het standpunt
weer van de Executieve van de Comintern, naar aanleiding van de afwijzing door de S.A.I. van he·l aanbod tot eenheid op de 1ste Mei.
Ook wordt de z·eer uitvoerige bri•ef
gepubliceerd van de R.V.I. aan het
bureau van het I.V.V.: Een antwoord
aan de tegenstanders van het eenheidstront en de eenheid van de
vakver·enigingen.
Dlé KOMMUNISTISCHE
INTERNATIONALE
No. 6-7-8.
No. 6 (20 Mrt. '35) M·ensen van de
Comintern - op 27 Februari j.l. was
het een ja·ar gel•eden, dat Georgi
Dimitrow, een van de oudste l·eiders
van de Communistische Internationale,
werd vrijgel,aten ...
Sinds 3 !Maart 1933 sma.cht onze Ernst
Thälmann, ·een van de leiders der
Communistische lnternati•onal·e in de
fascistische folterkamers ...

Op 8 Februari van dit jaar hebben
de rechters van Horthy Mathias Rakosi, den vroe·geren secretaris van
de Comm. Internationale tot levenslange tuchthuisstraf veroorde·eld ...
Dat zijn de mensen van de Gomintern!
Over dit onderwerp handelt het eerste artikel in dit numme•r.
M. Thorez, geeft het slot van het
artikel, dat in no. 5 begon: De
Communistische partij van Frankrijk
in de strijd om het eenheidsfront.
Alexander Schonau, behandelt de
vraag van het Oostenrijkse fascisme
en de arbeidersbeweging. Naar aanleiding van de herdenking van de
17de verjaardag van het Rode leger
is een artikel afgedrukt van Worosjllow, geschreven bij de herdenking
van de 50st.e geboortedag van Stalin.
Onder het hoofd: Problemen van de
USSR, schrijft W. Barykin over de
resultaten van het 2de Unie-congres
van de stootbrigadi·ers van de collectieve bedrijven in de Sowjet-Uni,e.
Van het Cenlra•a,f Comitee van de
C.P. van Amerika is de oproep gepubliceerd aan a,lle leden en partijorganisaües in verband met het 7de
wereldcongres van de Comm. lnt.ern.
Het slot van deze aflevering vormt
een oproep om de heldhaftigste strijders van het Bulgaarse prol·etariaat te
he,lpen.
No. 7 (5 April '35). Duitsland, de
voomaamst•e bewerker van de oorlog
in Europa, is het onderwerp van het
inleidend artikel in dez·e aflevering.
Na een ontleding van de politieke
situatioe, eindigt het met ons de volgende taak te stell·en:
.,De bourgeoisi·e zoekt in de oorlog,
boven alles in een oorlog tegen de
Sowjet-Unie, een uitweg uit de crisis. Wij communisten, de voorhoede
van de arbeidersklasse en van alle
werkenden ,agiteren en strijden hartstochtdijk voor de vrede. Maar wanneer de ·grote rovers, het Engelse
imperialisme en zijn vrienden in Europa en Azië de wereldbrand ontsteken, dan zullen wij geheel onze
kracht en ons laatste bl.oed geven,
opdat hun monsterachtige misdaad de
laatste blijft en de roofzuchtige, misdadige oorlog zal worden omgezet
in een voor het proletariaat zegevierende burgeroorlog, die de mensheid
van oorlogen van het fascistische barbarisme ·en de kapitalistische onderdrukking zal bevrijden.'·
.,Voor he·t Eenheidsfront, voor de
eenheid van de vakbeweging", onder deze titel wordt een inl,eiding ge-
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geven over de brief, die naar het
I.V.V. te Parijs is gezonden door de

R.V.I.

Wilhelm Pieck, behandelt vervolg.ens
de vraag: Waarom kon het fascisme
in Duitsland overwinnen! In dit zeer
uitvoerig artikel gaat hij, na een
korte inleiding na: 1. De rol van het
fascisme en de verantwoordelijkheid
van de sociaal-democratie voor de
overwinning van Hitler. 2. De rol van
de K.P.D. en de strijdkracht van het
proletariaat. 3. De K.P.D. in de strijd
tegen de oprichting van de fascistische dictatuur. 4. De betekeni'S van
de middenstand. 5. De K.P.D. en het
eenheidsfronl. 6. De zwakte van de
K.P.D. in het bedrijfs- en vakve,renigingswerk en de voorbereiding tot
stakingen. 7. De zwakte van de K.P.D.
in het nationale vraagstuk. 8. Het aan
de macht komen van Hitier en de
K.P.D.
Onder het hoofd: De t'ribune van het
7de wereldcon9res van de Comintern, schrijft W. Miro over de strijd
in de half koloni,ale landen voor het

oprichten van Sowj~et-gebieden in het
binnenland ~en M. Hal,a,sz over het
proces der fascisering.
DE: OPBOUW
No. 1-2 (205-6)
Democratisch tijdschrift voor Nederland en Indië. Uitg. Van Gorcum en Comp., N.V. Uitg.evers,
Assen. Mei-Juni 1935.
In dez~e aflevering komt een uitvoerige studie voor van Mr. J. Huyts,
over: "De Sowjetgrondpolitiek tot en
met het nieuwe model,~e,gl,ement van
de landbouwar!~elj."
In dit artikel gaat hij van de gedachte uit, dat de grondpolitiek van
de Sowjetmacht op zichzelve niet is
de uitdrukking van de door haa,r
doorgevoerde socialistische hervorming van het dorp. Zij vormt sl~echts
een onderdeel van een heel stelsel
van maatregel~en en is ook sl~echts als
onderdeel daarvan te begrijpen.
Zeer uitvoerig gaat hij dan ook sinds
het aan de macht komen der bol,sjewiki in 1917 dez,e maatregelen na.
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ONTVANGEN LITERATEUR

I

Van enige de:z:er boek,en zal in een
vol,gende aflevering een bespreking
worden opgenomen.

ENIGE NIEUWE SOCIALISTISCHE LITERATUUR IN DE ENGELSE TAAL.
ihe lntd!igcnbia of Great Britain door
Dmilri Mirsky. (De inteiiektuelen van
Engeland). Londen 1935 Victor
Gol!ancz Ltd. - 237 bldz.
Moscow Yankee door: Myra Page.
(De Moskouse Amerikaan, een novelle die het da~gelijks leven van de
Amerikanen beschrijft die in Rusland
werken) New York 1935 Putrnan's
Sons 2 1W 45 th. st.
In Time of P~eace door: Thomas Boyd.
(In vredestijd, vervolg op de oorlogsroman: Through the Whe,at) Mirton 1935 - Bolch Co. - 309 bldz.
Thomas Boyd is begin 1935 gestorven, toen hij pas tot de C.P. was ~ge
komen en het pbn had opgevat een
boek over de Ame~rikaanse revoluti~e
te schrijven.

Lilerafure and Dialectial Materialism
door: John Skachey - (Literatuur en
dialektisch materialisme).
New York - Civici - Fri,ede Publ.
Yhe Time is ripe door: Wal,ter Gre,enwood (De tijd is rijp ,een proletari~
sche ~oman).
Doubleday- Doran Co.
Fatherland (In the Nazi's Forture Hou-
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se) door: Karl Billin9er. (Vadedandin het martelhuis der Nazi's) voorwoord van Lincoln SteHens. New York
1935 - Formr en Rinehart 232 Madison Ave.
Dialectica! Materialism door A. Adorartsky. New York 1934 - lnternationa~l
Publishers.
Life and teachings of V. I. Lenin door
R. Palme Dutt. (Leven en leer van
W. I. Lenin) New York 1935 International Publi,she,rs.

Een serie Sovjet-schoolboeken in Engelse vertaling (geïllustreerd) New
York The Workers Library Publishers Box 14G Station D.
20 deeltjes ,waarvan we noemen:
1. De 9eschiedeni~s van het industriele
kapitalisme, door Freiberg. 2. Dierkunde, door Fsuzme~r. 3. Natuurkunde,
door Pe,rishkin. 4. Organische Chemie, door Smorgonsky. Leerboeken
over wiskunde, aardrijkskunde van de
U.S.S.R., plantkunde, enz. Deeltje 19
is: Eerste l~eesboek voor kinderen,
door Gorden. De2)e leerboeken behandelen de stof op de grondslag
van de ,l,ev~ensbeschouwing van de
arbeiderskl,asse: het Marxi~sme-Leninis
me.
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BRIEFWISSELING VAN F. DOMELA NIEUWENHUIS
MEl KARl MARX EN FRIEDRICH ENGELS
DE REDACTIE

Hierbij publiceren wij voor de eers~e maal de briefwisseling van
Ferdinand Domela Nieuwenhuis, de stichter van de Nederlandse
socialistische arbeidersbeweging met Karl Marx en na diens dood
met Friedrich Engels.
Slechts één dezer brieven n.l. die van Karl Marx van 22 Februari
1881, werd in Nederland vroeger gepubliceerd in het maandschrift "De Communist" van September 1930.
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De brieven bevelen we zeer in de aandacht der Nederlandse
l·ezers aan, omdat ze niet aHeen van historische doch ook van
grote praktisch-politieke betekenis zijn. We verwijzen b.v. naar
het antwoord van Marx op de vraag van Domela Nieuwenhuis:
"gesteld dat gij geroepen werd .als hoofd v.an de 1"e9ering, wat
zou het eerste werk uwer handen zijn om de noodlijdende
mensheid ~e verlossen?" Het antwoord toont Marx als de revolutionair, die wars van speculatieve vra_genstellerij een ,"werkelijk proletarische revolutie" als het doel van de arbeidersbeweging zi·et. Wij verw.ijzen b.v. naar de brief van E119els over de
betekeni, van principiële daden voor de socialist.
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De brieven hebben tevens een grote historische waarde. Domela
Nieuwenhuis leeft gewoonlijk in de gedachten voort als anarchist. Hij werd het ook, in de negentiger jaren. Maar gedur·ende
de eerste en vruchtbare jaren van zijn politieke werkzaamheid,
toen hij zich de onver.9ankelbare roem verwi·erf als de wekk·er
en leider van de Nederlandse socialistische arbeidersbeweging,
was hii in de volle zin van het woord· Marxist. Hij beschouwde
zich een o·ersoonliik leerling yan Marx en Engels, zoals uit de
volqende bri·even overtuiaend bi!Lkt.
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BRIEVEN TUSSEN MARX, ENGELS EN DOMELA NIEUWENHUIS

De briefwisseling tussen Domela Nieuwenhuis en Marx schijnt
volledig, die tussen D. N. en Engels is het niet.
F. DOMELA NIEUWENHUIS AAN KARL MARX

Haag, 19 Juni 1880
Geachte Heer,
Wanneer ik socialist ben, dan ben ik het geworden onder
invloed van uw buiten9ewoon belan,grijk werk "het Kapitaal". Hoe meer ik het bestudeerde, des te meer heb ik
de helderheid van de uite•enzeHin9 bewonderd en de konsekwenti·e waarme·e de g~volgtrekki~gen uit het beginsel
werden doorgetrokken. Het is voor mij evena,ls voor zovele anderen het fundamentel•e werk (standardwork) van
het wetenschappelijke socialisme. Helaas is het niet in onze
Hollandse taal vertaald en de omvang van het werk is te
;groot om in •een klein land als het onze ·een lez·erskring te
vinden, die zich voor zo diepgaande studies interesseert.
Daarom lijkt het mij nuttig het te verkorten ·en zo de
hoofdz.aken ter kennis te brengen, zoals het reeds in het
Duits en naar ik hoor in het Italiaans gedaan is.
Ik heb ,getracht dat in het Hollands te doen 1 maar omdat
het het voornaamste is uwe ideeën getl'ouw ·en naar waarheid te l'eproduce!'en, is het mij veel wa.ard te weten of de
r·eproduktie naar uw mening geheel in OVIereenstemming
is met het origineel. Wanneer ik mij niet vergis, k·ent gij
onze taal en da.arom V>eroodoof ik mi\ de vrijheid U te vragen of .sli zo .goed wilt zijn de ,proeV>en door te zien1 wanneer ik ze U toez·end. Natuurlijk is het niet mijn bedoelin_g
woordelijk te zijn, maar ik houd mij aan de betekenis.
Wanneer ik weet, dat het juist we,ergegeV>en is in de zin
V•an den schrijver, dan heb ik de voldoening te weten, dat
ik niet ideeën op de naam van een ander heb gezet, di·e
niet in ieder opzicht V·an hem zijn.
En ieder schrijV>er is de beste exegeef1) van zijn eigen
werk.
Wanneer men het eersre deel heeft doorgewerkt, ziet men
met v,erlangen het twede tegemoet en naar ik hoop z;al
het niet lang meer duren of de wereld wordt v~errast door
de blijde boodschap: het twede deel v.an "het Kapitaal" is
verschenen. Is het onbescheiden U te vragen of de hoop in
V'ervulling za:! gaan?
Bij alle be- en v~eroordeling is het een grote voldoening
voor U, da.t mannen als Schaffle e.a. de invloed van uw
werk hebben ondergaan en in het vaarwater, dat U geopend hebt, komen.
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1) exegeet
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In de verwachting, dat gij het verzoek v.an den leerling niet
zult a.fslaan, noem ik m[j met de meeste hoogachting
Uw

i

!

to~genegen

F. Domela Nieuwenhuis
'Sunda.straat 28
KARL MARX AAN F. DOMELA NIEUWENHUIS

27 Juni 1880
41 Majtland Park Road
Londen N.W.
Geachte Heer,

I

Mijn dokter he·efl: mij dringend voor enige tijd elk werk
verboden, en ik zou Londen reeds voor een vakantiereis
naar z.ee of in de bergen hebben verlaten, wanne,er een
z,eer ,ernstige zi,ekte van mijn vrouw er niet tussen was
gekomen. Bri·even worden mij ~echter na9estuurd en be•t"eiken mij steeds onder het boV'ensta,ande adres.
Afgezien van mijn gezondheidstoestand op het ogenblik
zou ik echter reeds daarom ni·et aan uw verlangen hebben
kunnen voldoen, omda.t ik ni·et genoeg Hollands ken om
te beoordelen of deze of gene uitdrukking juist is.
T·e oordel·en naar de artikelen, di~e ik van U las in het
"Jahrbuch der Sozialw.issenschafl:" (•eerste jaargang, twede helfl:) twijfel ik ~echt·er ni·et in het minst, of ge ~ijt ge,heel de aangewez~n persoon om den Hollanders een résumé van het "Kaoitaal" te .,geven. 1 ) En passant merk ik
nog op, da.t de heer Schramm (C.A.S. p. 81) mijn waardetheorie Vlerkeerd begrijpt. 2) Hij had reeds uit een noot
in het "Kapitaal", waarin gezegd wordt, dat A. Smith en
Ricardo zich Vlergissen, wanneer zij waarde en produktieprijzen om dus van marktprijzen in het geheel ni·et te
spreken aan elkaar gelijk sieHen - kunnen zien, dat
het verband tussen "waarde" 'en "produktieprijs", dus ook
tussen "waarde" en de om de "produktieprijzen" schommelende marktpr.ijzef1, geenszins bij de waardetheori·e z.elf
behoort en nog Vleel minder door algemene scholastische
zegswijzen kan worden geanticipeerd. 3)
1) Domela. Nieuwenhuis schreef 1880 in het ,.Jahrbuch für Sozia.lwissenschaft und Sozia,l.poiHik" twee artil~elen - een bespreking van ,.Die
Phänomenol.ogie des sitHichen Bewustseins" van Ed. v. Ha.rtmann,
en van ,.Engelsch" ,.KathedersociaHsme" van Dr. J. A.. Levy.
2:) K. A. Schramm schreef ·in het ,.Jahrbuch für Sozialwissenschaft und
Sozialpolitik" 1880 een C. A. S. 9etekende kritiek op Marx' waardeleer.
8 ) anbiciperen = vooruit lopen op.
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Het twede deel van het "kapitaa.l" kan onder de huidige
omstandigheden niet in Duitsland verschijnen, wat mij in
zo~erre ~eer welkomen is, als juist op het ogenb:l1ik bepaalde ekonomische verschijnselen in een ni:euw ontwikk·elingsstadium zijn _getreden, dus een nieuwe bewerking vereisen.
Met beste groeten.
Uw toegenegen
Karl Marx.
F. DOMELA NIEUWENHUIS AAN KARL MARX

Haag, 6 Januari 1881

I

I'

Z.eer Geachte Heer,

'

I

De bewerking van Uw me:esterlijk "Kapitaal" is klaar en in
de hoop, dat de l~eerling het werk van den meester ni,et t.e~eel ~erbrokkeld heeft, maar dat de me,ester erkent, dat
zijn geest ook door de bewerking waait, heb ik het genoegen U :een e~emplaar aan te bieden 1 ). Naar ik hoop
is de bewerking ~een 9rondsla:9 voor onz,e soci.alisten1 in
zover als z_ij de wetenschap in dienst van het socialisme
stellen.
Wanneer het niet te ~eel gevraagd is, zou ik zo gra9:g van
U, den meester van het wetenscha_ppelijke socialisme en
den praktischen sticht·er ener international·e arbeiderspartti
:een antwoord krijgen op de vraag: gesteld dat g!j geroepen werd als hoofd van de regering, wat zou hl:lt eerste werk uwer handen zijn om de noodlijdende mensheid
te verlossen? Zowel ?P politiek als ekonomisch gebi:ed
heeft men veel tijd nóéli_g om 'hervormingen aan te _geven,
die niet direkt maar slechts op de duur ~erwez,enlijkt kunnen worden. Intussen vraagt men om brood ~en die vraag
is z·eer natuurlijk in de mond van •een hongerende bevorking Hoe zou men direkt de nodige zorg daaraan kunnen
besteden - •en dat is nodig om aan de regerin:g te b[ijV·en - en toch de weg te ·effenen voor ingrijpende hervormingen? !\Jaar mijn menin,g !s het een kl,einigheid om
met de afg,emene ontevredenheid en nood aan de r~egerîng
te komen, maar de grote moeilijkheid is daarin gelegen,
om na de overwinning het veld te behouden. Misschien
wilt gij zo vriendelijk zijn mij •enigszins uitvoer[g Uw qpvaUingen daarover mee te del,en. Dat zou mij buitengewoon veel genoegen doen. Wij hebben dit punt op de

1

I
I

i

I
I
i

I

1)
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In 1881 verscheen Domela: Nieuwenhuis' populaire uiteenzetting van
het ·eerste deel van ,.Das Kapital" onder de titel: "Kapitaal en Arbeid",
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ag·enda van het internationale Arbeiderskongres te Zürich
in 1881 gesteld.
En wel de vraag: queUes sont les lo.is qu'il y aurait lieu de
fail"e et quelles sont ceU.es qu'il y aurait d'abolir immédiatement, tant sur Ie terrain polique que sur [ie t.errain économique, peur faire triompher Ie socialisme, si par un
moyen quelconque les socialistes arrivaient au pouvoir? 1).
Het is een praktisch vraagstuk, maar daarmee werkt men
sterker dan met moi•e plannen .in een verre toekomst, die
de mens·en koud laten, omdat zij er z·elf niets van zi·en en
bemerken. Het heden vraagt in de eerste plaats onze medewerking en wanneer wij niet precies weten, wat wij
wiHen, noch het ene noch het andel"e, waar ni·et alles tegelijk gebeuren kan, b!"engen wij het niet ~eel verder voor
de toekomst hebben geen !"echt onz·e tegenstanders te
lak:en, w.anneer zij ook ~eggen: niet a nes op eens, niet te
snel, festina lente. 2)
Wat z1egt gij v.an Ierland en de Ierse landkwestie? Gij
kent zeker de leiders van de landl·eague-bewe·ging. 3)
Sinds ik het eerste deel van Uw "Kapitaal" bewerkt heb,
is mijn VIerlangen n,aar het twede ded des te groter geworden en wanneer het ni·et in Duitsland ~erschijnen kan,
zijn er buiten Duitsland andere landen, die het als een
eer beschouwen de publikatie te bewerkstell!gen,, vooral
Nederland het oude toevluchtsoord voor zovel•e denkers.
Het zal een goed jaar voor de zaak van het socialisme zijn,
'Wanneer gij de wereld Vierheugt met het twede deel.
Met vel·e groeten •en dankend voor het geestelijke voedsel waarme·e gij mij en vele anderen hebt gespijst.
Uw zeer to·egenegen
F. Domela Nieuwenhuis
P.S. Uw "Zur Kritîk der politischen Oekonomi•e" en "Misère
de la Philosophie" zijn ni·et me·er te krijgen, het zou mJ.j
V·eel g•enoegen doen wanneer gij ~ij misschien een exemplaar zoudt kunnen bezo~;g·en.

) i

f
I

l

' f

1)

Welke wetten zou men moeten maken en welke zou men onmiddellijk
moeten afschaffen, zowel op politiek als op ekonomisch gebied, om
het socialisme te doen 2legevieren, als de socialisten op de een of
andere manier aan de macht kwamen.
Red.

2)

festine lente =

3)

"landl·eague" = organisatie van Ierse boeren, gesticht in 1879, stelde
zich ten doel de gedwongen overgang van de gronden der landb&zitters in het bezit des p?chters, tegen schadevergoeding.

haast u langzaam.
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22 F,ebrua.ri 1881
41 Maitland Park Raad
Londen N.W.
Zeer Geachte Parjügenoot,
Mijn lange zwijgen werd veroorzaakt, doordat ik bij mijn
antwoord op Uw schrijven van 6 Januari teg,elijk e,en lijst
van de veranderingen wilde insluiten, die gij misschi,en bij
de twede druk van "Kapitaa'l en ,arbeid" zoudt kunnen
aanbl'engen. Tengevolge van huiselij~e storin9en, onverwacht werk en andere onderbrekingen ben ik nog ni,et
klaar gekomen en stuur dus dez·e !'egel's eerst maar zonder het bijvo·egsel, omdat het aanhoudend zwijgen uwerzijds V·erkeerd zou kunnen worden uitgel,~gd. De v~er
anderingen, di·e mij nodig lijken betreHen détaifs; de
hoofdzaak de geest van de zaak is gegeven.
Ik dank U voor Uw vriendel.ijken opdracht, want daarmee
hebt gij den burgerlijken antagonisten 1 ) persoonl·ijk de
handschoen toegeworpen.
De schr;ijver van "Mannen van betekenis" 2), schoolinspekteur or sarnething of that sart 3 ) heeft zich per brief
tot mij gewend, om mat·eriaal voor mijn biografie te krijgen en bovendi,en liet hij zijn boekhandelaar zich tot
mijn zwager Juta wenden, opdat die mij er toe zou bewegen aan het verzoek gehoor te gev,en, omdat ik gewoonlijk zo iets van de hand wijs. Die heer - de schrijver
van de "Mannen" - schre·ef mij, dat hij mijn opvattingen
niet deelt, maar hun bel'ang erkent, verkliaringen van hoogachting enz. Hetzelfde individu had daarna de onbeschaamdheid in z~jn brochure ,een laster-fabrikaat van
den beruchten Pruisischen spion Stieber op te nemen ditto - waarschijnlijk onder inspiratie van een kathedersocialist uit Bonn - mlij van opz,ettel,ijke vervalsif)g van
citaten te betich'ten, waarbij die achtenswaardige heer niet
de m'oeite heeft genomen mijn polemi,ek tegen den waardigen Brentan:o z·elf in de "Volksstaat" 4 ) na te l'ezen, waar
hjj gezien zou hebben, dat Brentano, die mij oorspronkelijk in de "Concordia" (een fabrikantenblad) denuncieert

Ii

1

1)

anta,gonisten = tegenstanders.
Is de r·eeks "Mannen V'an betekenis in onze dagen", verscheen in
1879 een korte levensbeschrijving van Karl Marx, van de hand van
A. Kerdijk.
3) Of iets dergelijks.
Reel.
4)
"Volksstaat" - 1869-76 het orgaan van de Duitse sociaal-democratie.
2
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f 1

wegens "formele en materiël:e vervalsing", zich er larer
uitdraaide met de Jeugen, dat hij het anders had begre.Pen
enz. Een Hollands tijdschrift wilde zijn kolommen openen
v'oor ·een tuchti9ing van den "school-inspekteur", maar
ik .antwoord principieel ni.et op zulke luiz•enbeten. Zelfs
ir; L•onden heb ik nooit de minste notifi.e van derge~jk
literait gekef geniomen. Had ik anders gehandel'd, ik
zou het beste gedeelte van mijn tijd moet·en voldoen met
r·ektifikaties van Californië tot Moskou. Toen iik jong·er was,
sl·oeç ik er vaak heftig op l·os, maar de l.eeftijd brengt in
ZOVler wijsheid, dat men nutteloze dissipation of force 1)
vermijdt.

I

De "vr:aag" van het aanstaande Kongres te Zürich 2 ), waar'over gij 111ij schrijft sch)LT1t mjj e.en mi~gl"e~p. Wat men
'op ·een bepaald, gegeven ~ijdst,ip in de toekomst doen
moetJ wat onmiddeniik g·edaan moet worden, hangt na,.
natuurlilk geheel van de gegeven historische omstandig:heden af, waarin gehandeld moet worden. Die vraz.q echter woré:lt in het luèhtledige gesteld, stelt dus metterda,ad
·een schijnprobleem waarop· het ·enig·e antwoord - de
kritiek van de vraag zelf m'oet zijn. Wij kunnen ge•en ver9elijking oplossen, wanneer de ·elementen van haar oplossing niet in haar gegevens liggen besloten. Trouwens,
de verlegenheden van een regering, die pl'obeling door
·een volksoverwinning ontstaan is, z~jn geenszins iets specifiek "socialistisch". Integendeel. De zegevi·erende bourgeois-politici voelen zich dadeiJjK: door hun "ov.erwinning"
gegeneerd, teriJI{ijl de s.ocialist tenminste ongegeneerd kan
ing11,ijpen. Op een ding kunt qij aan, een socialistische reqerino komt niet aan het bewind in ·een land, zonder dat
daar zo ontwikkelde toestanden bestaan .. é:lat zii allereerst de n'odiqe maatt"egelen kan nemen om de' massa
van de B'ourgeolsie zoveel vl"e·es aan te jagen, dat het
•eerste desideratum - tijd Voor blijvende aktie - 9ewonnen wordt.
Gij zult mij misschien verwijzen naar de Parjjse Commune;
maar afgezien van het feit, daf dit slechts de ,opstand
van een stad onder uitzonderingsvoorwaarden was, was
de meerderheid van de Commune geensz.ins socialistisch,
kon het ook niet zijn. Met ·een kleine hoeveelheid camman sense 3 ) had zij echter toch ·een voor de g·ehel·e massa
van het vplk nuttig kompromis met Versailles het
enige dat toen bereikbaar was - kunnen bereiken. Het
in beslag nemen van de Ban_que de Franoe alleen z;ou
1) krachtsverspilling. Red.
2)
Het congres kwamt 2 October 1881 bijoeen in Chur (Zwitserland); het
leidde, zoa Is Marx verwacht had, uit tot practische resultaten.
3) gezond verstand. Red.
:I

247

i::I
,

,.I

'I
BRIEVEN TUSSEN MARX, ENGELS EN DOMELA NIEUWENHUIS

aan de grpotdoen·erij van Versailles met schrik een eind
hebben gemaakt, enz. enz.
De algemene eisen van de Franse b:ourgeoisie voor 1789
waren ongev;eer pl'ecies zo, mutatis mutandis 1), vastgesteld, als op het 0.9'enblik de eerste onmiddell1ijke eisen
van het proletariaat vrtü uniform in aHe landen van de kapitalistische produktie. Maar de wijzte, waarop de •eisen van
de Franse bourg•eoisie werden doorgeZ!et, had daarvan
ook maar één Fransman van de 18e eeuw van te voren,
a priori, het geringsile vermoeden? Het doktrin.aire en
noodz,akelijkerwijz•e fantastische vooruitlopen op het program van aktie van een revolutie der toekomst leidt slechts
af v,an de teg•enwoordige strijd. Een droom van de spoedig te verwachren onderga11g v~n de wereld vuurde de primifi.eve Chrisrenen aan in hun strijd tegen het Romeinse
wereldrijk 'en gaf hun z,ekerheid .in de ov.erwinning. Het
wetenschappeltik begrip van de onvermijdelijke en voortdul'end voor onZ~e ogen plaatshebbende ontbinding van
de heersende maatschappeltike orde ·en de door de oude
l'egerings-spoloon z,elf meer en meer tot hartstocht opgezweepte massaas - de tegelijkertijd reusachtig voortschrijdende posititeve ontwikkeling van de produktiemiddelen - dat is een voldoende waarborg, dat met het
og.enblik van het uitb11eken v,an een werk·elijik proletarische
l'evolutie ook de voorwaarden van haar {zij het ook zeker
niet idyllische) onmiddellijke eerstvolgende modus ope~andi 2 ) ge9ev;en zullen zijn.
Naat mijn overtui.9i11g bestaat de beslissende konjunktuur
van e.en ni,euwe internationale arbeiders-associati<e no_g
rüet: ik houd daarom alle arbeiders-k·ongl'essen, resp.
socialisten-kongressen, voor zover z_ij .9een betrekking
hebben op di11ekte g~gev·en v·erhoudil)_gen in deze of
,gene bepaalde nati·e, niet slechts voor nutteloos, maar
voor schadellik,. Zij zullen ste~ds vervliegen in ontelbare
malen herkauwde algemene banaliieiten.

11

I!

Uw vriendelijk toegenegen
Karl Marx.
F. DOMELA NIEUWENHUIS AAN KARL MARX

Haa_g, 28 Maart 1881
Zeer Geachte Heer,
Het de·ed mij z~er V•eel genoegen, dat mijn bewerking
van Uw boek U bevi·el en cfat de hoofdz,aak, de geest
1)

mutatis mutandis

2) modus operandi
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van de z.aak volgens U goed weergegeven is. Een overzicht van de veranderingen, die in geval van een twede
druk zouden moeten worden aangebracht ·en die gij
mij belooft, z.al mij ze•er aangenaam zijn, omdat het natuurlijk mijn stl'even is •en blijven zal, het werk zo getrouw
mogelijk in beknopte z.innen weer te geven. Ik hoop, dat
gij de moeite wilt nemen mij het beloofde bij gel•e9enheid
te sturen.
Uw oordeel ov•er de vraag van het aanstaande Kongres
te Zürich is niet zo gunsti,g, daar gij de vraag een misgl'eep no•emt. Gaarne ben ik bel'eid mijn oordeel te laten
leiden door dat van anderen, speciaal door dat van U,
daar gij mij reeds in sociaal-oekonomisch opzicht door
Uw geschriften veel hebt geleerd, maar Uw bri·ef heeft mij
niet tot andet"e overtuiging gebracht
Zeker, wanneer het het doel was precies en in details
·een ni•euwe staat van de toekomst aan t·e geven - dat
zou ·een terugkeer zijn tot utopisten van vroeger - maar
de weg moet toch getoond worden, waarlangs ·een verwezenlijking van de socialistische ideeën mogelijk is, ni•et
slechts voor de tegenstanders, maar ook voor de partijgenoten. Ik neem een voorbeeld: morgen breekt e·en revolutie uit en volg·ens de wens van het volk maakt gij
ook deel uit van •een regerings-komitee, dan is de vraag:
wat zal op politiek zowel als op ·ekonomisch gebied Uw
•eerste werk zijn? Ik weet, dat het antwoord verschillend
zijn zou, wanneer de revolutie overmorgen uitbreekt of
later, maar om in hoofdtrekk·en de nodige voorbereidingen
aan te gev·en voor de toekomstige bevrijding, dat is toch
geen schijn-probleem, ook niet al hebben de omstandigheden natuurlijk invloed op 't vervullen v,a,n de t.aak. l·edere
minister of staatsman vraagt niet alloeen naar het ,goede en
beste, maar ook naar datg.ene, wat onder de g.egeven verhoudingen mogelijk is. In de praktijk zal hij zijn theori·e
niet ine·ens verwerkelijken, maar hU zal in de richting van
·een g.ezonde oplossing werken. Wanneer men aHe•en kritisch, a Heen destrudi·ef 1) werkt, schrikt men vel·en, ook
goedgezinden af, die na het noodzakelijke eerste deel
van de kritiek het socialisme positi.ef aan het werk willien
zien. Mijn doel was nu om in hoofdtrekken de weg te tonen, waarlangs naar alle waarschijnlijkheid de bevrijding
moet gaan. En al zal de modus operandi ook een andere
z.ijn, wat voor kwaad heeft men dan gedaan door de beschrijving van een modus, di·e fiktief 2 ) geweest is? Ik wilde
het Kongres behoeden voor fraseologie en uit het nev•elland van de grauwe theorie aansturen op het vaarwater
van de praktijk en ik meende door die kwestie zo te stellen, in die richting te werken.

I
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1)
2)

destructief = vernietigend.
fictief = onwerkelijk.
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Misschien, waarschijnlijk, hebt g-e g-elijk, wanneer gij het
Kongres niet aktueel vindt en eigenlijk e~en misgl'eep, maar wann,eer het Kongres nu eenmaal door gaat
is het dan niet go·ed zoveel mogelijk de taal van het
g-ezonde mensenverstand aan het woord te laten komen
inplaats van de holle fraz,es, die belachelijk maken en afschrikken?
De oude ln~ernationale is dood, niet waar? En de ttid
~ener opstanding is volgens U nog niet aangebroken, maar
tot die tijd behoeft men toch niet te gaan ziHen en niets
te doen. Wanneer men door samenwerking b.v. een internationale arb:eidswetgeving weet af te dwingen door
angst ·of waardoor ook, dan he.eft men daardoor !'eeds
iets gep11esteerd, wat de moeite waard is.
Zoals ik zei, ik ben gaame be!'eid naar Uwe aanwijzingen
te luiste11en en daarnaar te handelen en ni,ets zal mjj meer
verhe49en, dan wanneer g_ij U de moeite wilt 9even, mU
~een betere o.!?vatting wat bet!'eft dez,e verhoudingen bij
te bren9en.
gehel~e

Ze,er gaame
Uw vriendelijk toegenegen

F. Domela Nieuwenhuis
Sundastraat 28
UIT DE. BRIEFWISSELING TUSSEN F. DOMELA NIEUWENHUIS
EN FR. ENGELS
F. DOMELA NIEUWENHUIS AAN FR. ENGELS

Haag, 28 December '81
Geachte Kameraad!
De burgerlijke bladen mel:den, dat Karl Marx op sterven
ligt, maar daar zij gewoon zijn te li~egen weet men nooit
of z:ij hier de waarheid spreken of niet. In de ,,Sozial'-demokrat" Nr. 52 1) heb ik gef.ezie'1, dat hij aan de bete!'ende
hand is. Wanneer het niet teveel _gevraagd is van Uw
goedheid, wees dan z:o goed ~en meld mij hoe het in
werkelijkheid met de g·ez:ondheid van den zo waardavoHen
man staat. Ook de Hollandse vri·enden gevoel'en te zleer de
verplichtingen, die zlij hebben, dan dat hun deelneming
zich niet zou tonen bij het wel ~en wee van het huis Marx
Bericht hierover z:al, ons bijzonder veel genoegen doen
~en van wien kunnen wij het beter horen dan van z:ijn l,angjarigen vriend en strijdgenoot? En mocht z:ijn dood 1)
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wat wij niet hopen voor onz1e zaal< - intrede_n, wil.\ ge mij
dat dan telegrafisch berichten? Ik hoop van harte, dat dit
laatste overbodige voorzJorg is, maar men kan niet weten
en in ieder geval interresseert ons de toestand genoeg
om ·er Z'ek·er.e berichten over te krijgen.
Bij voorbaat onzle dank voor Uwe moeite en ontvangt de
vriendelijke groeten van Uw Holliandse broeders, die w[j
U over z!ee toezenden.
Uw
F. Domela Nieuwenhuis
Sundastraat 28

FR.

ENGELS AAN F. DOMELA NIEUWENHUIS

122 Regents Park Road, N.W.
Londen 29 December 1881.

Waarde

Genoot~)

Ik heb de statisfactie U.E.d. te kunnen mededel•en dat het
bericht van de dodelijke z.iekte v,an Kar! Marx in alles
gelogen •en verdicht is. Z_ijn krankheid (bronchites en
pleuritis) is nu overwonnen, hij is heden naar Vetnor (op
liet eiland Wight) vertrokken, volg·ens de raad der geneesheren · ~ij vertrouwen dat het warme klimaat •en de drog·e
lucht aldaar spoedig z'ijn herstelling zullen voleinden. Uw
bri·ef zal ik hem toezenden.
U.E.d. Dw. Di·ena.ar
F. Eng-els.
F. DOMELA NIEUWENHUIS AAN FR. ENGELS

Haag, 17 Maart 1883

I I

Geachte Kameraad,
Reeds •eenmaal heb ik U geschreven om berichten over
onz.en vriend ·en meester Karl Marx en nu schr.ijf ik U
weer, nu werkelijk de dood een einde heeft ...9emaakt aan
z.ijn zo rijk en voor de bevrijding van de l'ijdende en onderdrukte mensheid z.o nuttig l•eV"en. Aan wi<en zou ik
beter daarover schrijven dan aan ti jn trouwe en beproefde
vriend? Zlin verli·es is voor alle socialisten der wereld
droevig, ook al z:ull:en zijn werken en gedachten eeuw,~
bl_ijV!en bestaan en een .sedenkz:uïl nalaten in het hart van
1)

Door Engels in het Hollands geschreven. Red.
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alle rechtvaardige mensen; voor U persoonlijk echter
is dit verlies z;ek,er z,eer groot. Marx ~en Engels, zij wlar<en
bijna tweelingbroeders en w,anneer men de ene naam
uitsprak hlad men de andere in de ,gedachte. En hoe lang
!"eeds! Daarom is het mijn opdracht uit naam van de
Social'istische Arbeidterspartij vtan Holland het bewijs van
onz:e hulde :en dankbare erkenning aan z_ijn familie en aan
allen OVIer te brengen,, die met ons treuren aan het graf
van den me:ester. Wij weten ni·ets van zijn begrafenis, anders wil'den wij gaame ·een krans bren9en op zijn graf
als z·ichtbaar bewijs vtan onze dankba!'e erkenning van de
V'erdiensten van den man, die ons is voorgegaan in ernstig wetensahappel'ijk streV'en :en in toewijdil'"!g aan de
volksz'a:ak. Wilt zo mogelijk onze v~ertegenwoordiger blj
z'ijn begrafenis zijn, wanne·er deze brief btitijds in Uw handen komt. Persoonl'ijk z'oudt gij mij pl:ezier doen, wanneer
gij mij ·een port!'et van Marx en van U z'elf toezendt.
Hoe gaarne zou ik U beiden bezocht hebben maar wanneer de gel.e:genheid zich biedt, hoop ik U tenminste te
bezoek,en, wanne·er ik Uw adres pl'ecies ken en wanneer
g'ij in deze buurt komt, hoop ik U bij mij t~e zi·en. Mijn
huis sta:at voor mannen als gij steeds open :en het zou mij
buitengewoon V'erheugen U persoonrijk te leren kennen.
Hoewel ik Uw "Omwenteling van de wetenschap" reeds
kende, heb ik met hernieuwde bel,angsilelling Uw brochul"e "De ontwikketing van het socialisme van utopie tot
wetenschap" g:el(ezlen. Hoe scherp en naar mij toeschijnt
onweerl,egbarar hebt gij de loop van de ontwikkeling getekend! Ik heb ervan 9enoten en mij teg:elijkertijd geërgerd. Genoilen om de kracht van het socialisme, dat ondanks alles moet overwinnen, omdat de noodzakelijkheid van de ontwikkeling het voorschrl.jft en ,gebiedt.
Geërgerd om de onwetendheid of het met voorbedachten rade V'erknoe·i·en van de waarheid in de zogenaamde
officiël·e wetenschap van de universiteit. Het geslacht van
deze deskundige handel'a!"en in wijsheid is onverbeterlijk
en wanne·er h~t wa,ar was dat "V'erdienst~e bekroond wordt"_,
dan moest de kroon zeker hun hoofden niet sieren. Wanneer ik tjjd vind1 _ hoop ik Uw brochur:e in het Hol.lands te
vertalen, want zij is buitengewoon leerzaam.
Uw boek "De toestand van de arbe,idende kl:asse in Engeland" heb ik nooit gel,ezen1 omdat het, naar men mij steeds
Vleriekerde in de boekhandel niet meer te krijgen wa~
evenmin als Marx' "Misè!'e de la Philosophie" 1). Ik hoopte
siJe.eds, da~t gJj re,en ni,euwe druk z'oudt doen verschUnen,
waarin gU de beschrijving van 1845 tot aan onz·e tijd zoudt
voortz:etten, ma!ar tot nu toe is dat niet gebeurd en ik weet
ni·et of 't plan ooit bij U is opgekomen; ~o niet dan V'es1) "EHende van de Filosofie".
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tig ik er Uw aandacht op. Hoe staat het met Marx' twede
deel van het "Kapitaal"? Gaarne zou ik daarover iets
horen, want gij weet waarschijnlijk, hoe ver het stond met
de uitwerking en of het nu kan uitkomen, want het zou
erg te betreuren zijn, wanneer de versch}jni119 door z.ijn
dood niet pl.aats kon vinden.
In de hoop, dat g_ij 11"1ij spoedi_g wilt sch.riiv~n en met een
broedergr,oet uit de verte
Uw medewerker
F. Domela Nieuwenhuis
Adres: Malakkastraat 96, Haag
FR. ENGELS AAN F. DOMELA NIEUWENHUIS

122 Regents Park Road N.W.
London 11 ~pril 1883
Geachte Partljgenoo1~

I

I

U begrjjpt, dat ik sedert de dood van mün oude vri·end
met korrespondentie. z'ak.en. het doorzien van de litteraire nalatenschap ·enz'. zovéel te doen had, dat ik sl·echts
het meest dringende kon doen. Vandaag vind ik eindel_ijk
een paar minuten om U voor Uw sympathi·eke brief en
voor Uw voortreffelijk "In memoriam" in "Recht voor
Allen" 1 ) te bedanken. Dit "In memoriam" was ongetwijfeld e•en van de besten, dat wij gezi·en hebben, dat was
het eenstemmige oordeel hier in de intieme kring.
Hartelijk dank ook uit naam van de nagelaten dochters
en uit mijn naam aan de Hollandse arbeiderspartij, voor
haar deelneming z;ij het ook in de ge•est, aan het laatsi:e
eerbetoon aan onzen vriend. Z_ij bevond zich daar in gezt31schap van de Duitse, Fr.anse, Spaanse, Russische en
Amerikaanse partijgenoten.
Mocht mij hei: lot of de ons helaas z'eer beknotte reislus-t
naar Holland voeren, dan zal ik het mij i:ot plicht rekenen
U te bezoeken, evenals ik U dringend verzoek mij hier te
bezoeken wanneer gij in Engeland mocht komen.
Marx heeft een dik manuskript voor het twede deel van hei:
"Kapitaal" nagelaten_, dat ik eerst geheel moet doorlez'en
{en in wat voor een handschrift!) voordat ik kan z·eg_gen
_in hoever het persklaar is en in hoever het uit latere schrif1) Sinds 1879 het door Domela Nieuwenhuis geredigeerde hoofdorgaan
van dE> Hollandse socia.aldemocratie, waarin hij zijn herdenkingsartikel
bij de dood van Kar! Marx schreef.
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ten moet worden .aan~·evuld. In elk geval is de hoofdz,aak aanwezig. Omdat ,ik ·ech~er nog ni.ets zekerders z,egg.en kan, verzoek ik U hi·erover voorlopi·g niets in de pers
te brengen, het tou s!:echts tot misverstand kunnen leiden.
Bovendien is Marx' jongste dochter Eleanor mijn literaire
mede-exekutrice 'en kan ik z'ender haar niets doen, en
dames, ioals ge weet, hechten aan de vorm.
V~ergeef mij, dat ik ni·et Hollands schrijf 1) ik heb de laatste
vier jaren geen oefening m:e·er gehad in Uw taal.
Oprecht de Uwe
Fr. Engels.
P.S. lngeslo~en mijn foto, ik zou gaarne de Uwe ontvangen.
Zodra wij ·er een van Marx krijgen, stuur ik U er e~en.
FR. ENGELS AAN F. DOMELA NIEUWENHUIS

Londen, 11 Januari 1887
Waarde vriend Nieuwenhuis,
Uit de kranten tie ik, dat het Hof v:an Cassatie Uw veroordeling heeft bevestigd en ge nu wel spoedig de gev:anQ<enis in moet 2}. Ik kan U daar niet heen !.aten gaan
ionder afscheid van U te nemen en U te verzeke!'len, dat
mijn volle sympathie U in Uw cel' begeleidt, en ik hoop
dat ge uit de eenzame opsluiting zonder schade voor Uw
van lichaam ·en ongebroken van 9eest tot ons \terugkeert om Uw werkz·aamheid weer op te vatten. Laat ~m..ij
alstubli.eft weten of men verbindi~g met U kan hebben
te~ijl _ge geva11gen zitJ per brief of door het sturen van
drul<werken, ·en of boeken en literaire werkiaamheid .geoorloofd z'ijn.
Sinds Kerstmis z·ijn de Lafargue's uit Parijs hier en voor
acht dagen kwamen ook de Aveling's uit Amerika weer
hier aan, met vele en verheugende berichten van daar. De
beweging daar is uitstekend aan het rollen en wel' niet
tegen te houden. De snelheid waarmee z'ich uit de oorspronkelijke ·en onvermijdelijke verwarring een politieke
arbeiderspartij heeft gevormd, is verrassend. w.eliswaar
1

2
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10 Januari 1887 had de Hoge Raad deca,ssatie tegen het vonnis vel'worpen, waarbij Domela Nieuwenhuis tot een jaar gevangenisstraf was
veroordeeld wegens majesteitsschennis. D. N. werd in de gevangenis
zi·ek; na zeven maanden werd hij vrijgelaten.
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is het program ---.. of veeleer de verschillende programs in
New-York, Chicago, enz.- nog heel onduidelijk, zoalsniet
anders te verwachten ïs. Maar de aktie is g-eheel z·oafs zij
moet z·ijn en dat is de hoofdzaak. Wanneer ik bedenk hoe
lang het geduurd he·eft totdat de .arbeiders in Frankrijk,
België, Spanje enz·: tot het inzicht kwamen, dat slechts de
politieke organisatie van de arbeidersklasse áls partij, gescheiden van aHe andere partijen (;'ln in tegenstelling tot
hen, hen tot de overwinning kan voeren, dan is dez:e akti·e
van de Amerikanen bewonderenswaardig, die reeds z:es
maanden na het ontstaan van de beweging als een aaneengeschakelde partij optreden, in New-York 68.000 stemmen krijgen ·en in het Westen belangr'ijke overwinningen
bij de verkiezingen behalen. Zodra echter het prol:etariaat
van ·een land zkh eerst al.s strijdende partij heeft g·eorganiseerd. wordt het door de wisselvalligheden van de strijd
z;elf voortgedreven tot het begrip van de voorwaarden van
zijn ·emancipatie 1 ) ·en juist voor een zo bij uitstek praktisch
en anti-theoretisch volk als de Amerikanen bestaat er
geen andere weg om tot dit inzkht te komen, dan doordal zij door schade en schande wijs worden en uit de
gevolgen van ·hun eigen fouten w,üsheid 'leren. En 'dit
zullen zij spoedig genoeg doormaken en ~en einde brengen.
Ook overigens gaat de beweging overal voortreffelijk en
ik hoop, dat gij ons, wanneer gij weer uit de gevangenis
komt, ,e,en flink stuk verder zult vinden. Dat kan ons sl,echts
een Europese oorlog verhinderen, die ons op het og·enblilè
g·eweldig achteruit z·ou werpen, maar tenslotte ook, evenals iedere andere g.ebeurl!enis, in ons voordeel moet uitDe Engelse vertaling van het "Kapitaal" is zo juist verschevallen.
nen, en precies op het juiste ogenblik voor Amerika.
En nu nogmaals vaarw·el! Al onze beste wensen begeleiden
U in de eenzaamheid. Over ·een jaar zien w,ij elkaar naar
ik hoop weer in Londen. De beste groeten van de Lafargue's en de Avefing's en van uw
F. Engels.

I l

I
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F. DOMELA NIEUWENHUIS AAN FR. ENGELS

Haag, 14 Jan. 1887
Waarde vriend,
Dank, hartelijk dank voor uw brief en voor uw sympathie.
Een woord van sympathie van een bepl"oefd man als Fried.
Engels is steeds kalmerend en troostend.
1)

emancipatie = bevrijding.
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Ik hoop ongebroken uit de hechtenis te komen en het feit
dat ik zo weinig behoeften heb waarborgt dat ik er eerder
goed uit zal komen dan anderen. Ik weet ook niet wanneer
ik opgeroepen wordt, maar op zijn laatst zal het Woensdag
zijn. Wij leven in een gezegend vrij vaderland en daarom
is het gevangenisleven veel z'waarder dan in het onvrije
Duitsland. Waarschijnlijk moet ik erwten l•ez'en of dergelijk
werk verrichten •en alles is verboden, wat mij in verbinding
laa~ met de buitenwereld.
Gij kunt schrijven en ik hoop, dat ge het doen z'ult, maar
de brieven worden allemaal doorgelezen. Gij kunt probren
mi·: drukwerk te sturen, maar ik denk, dat ik het nie-t in hande.n krijg. Boeken en li·ieraire bezigheid zal niet geoorloofd
zijn. PlageriJ zal het parool zijn, wani niemand is zo gehaat als ik. Eindeltik is het hun gelukt mij te pakken te nemen en men zar zijn buit mar-telen door zufke plagerijen.
Maar ik beklaag me niet. Zo moet hei komen.
Ik stuur U de bewerking van uw brochure "De ontwikkeling enz." Zoals ge zul·t zien, heb ik op blz. 6 een noot
waar ik U betrapt heb op ·een inkonsekwentie. Maar ik
erken, dat ik mij vergist heb, want gij hebt daar niet uw
mening, maar die van de utopisten gegeven. Daarom moet
de noot worden geschrapt •en maak ik tegenover U amende
honorable 1 ) zoals ik het reeds deed in ons orgaan "Recht
voor Allen". Vergeef mij dez-e fout.
Het schijnt mij, dat het le,.,en van de Russische taal bel<:~ng
rijk zal zijn met het oog op de toekomst en wanneer ik
kan zal ik proberen dez-e taal in de gevangenis te le11en.
Meent gij dat ook?
Mijn tijd is z'eer bez·et. Doet U Kautsky en vrouw mijn
hartelijke groeten •en naar ik hoop zi·e ik hen weer, wanneer het mij beschoren is gez'ond en opg.ewekt de gevangenis te verlaten.
Ook de groeten aan Aveling •en apn de Lafargue'~, wanneer z'ii nog bij U ~n. Met harteiUke groeten aan U zelf
F. Domela Nieuwenhuis.

I!

I
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F. DOMELA NIEUWENHUIS AAN FR. ENGELS
Briefpapier

SOCIAAL-DEMOKRATISCHE BOND IN NEDERLAND
(Niet goedg-e~eurd bij kon. bes!. van 23 Maart 1884)
Redaktie "Recht voor aJ.I.en".

's Gravenhage 27 Nov. 1890
Waarde Kameraad.
Wie een l·even achter zich 'he·eft als qij, kan met VJ'1eugdie
zijn 70ste verj~ardag tegemoet zien en ook zijn vrien1) amende honorable = verontschuldiging.
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den kunnen dat. Ik durf ·een plaatsje onder Uw vrienden te vragen en waag daarom op deze dag ook tot U
te komen en mijn gelukwensen te voegen bij de V·el.e,
die U gez'onden worden. Ik ben U veel verplicht door
Uw ,geschriften •en ik herinner mij lde vriendeliJkhe~d
waarmee gij mij in Uw huis hebt opgenomen.
Verwacht geen vleierij - een man als gij houdt daar
niet v'an, maar sta mti !och .toe U een gelukwens van
mij persoonlijk en van de Hoflandse partij te z:enden.
Naar ik hoop z'ien wij U nog vele jaren te midden van
ons a,an het werk.
Mag ik U om raad vragen?
Bij ons hebben wij nog steeds (de rekrutering, zioaJs
vroeger in Frankrijk en wanneer men het nodige geld
heeft, kan men een remplaçant nemen. Wij wijzien daar
steeds op als •een bewijs, dat de bevoorl"echten zelfs
hun plichten kunnen a,fkopen. Aan de ande"e kant kan
/men begrijpen, da~ het in het leger ze·er slecht is e~
speciaal voor een jongen, die als z'oon van •een bekenden
leider in dienst komt. Wa,t zoudt gij doen als ge e·en
zoon had di·e moest dienen? Ik bevind mij in di:e situati·e en vind het moeiJijk een besluit te nemen. Mijn zoon
wil n.a.tuurlijk vrjj blijven en er is veel voor om hem v~ij
te kopen, maar aan de andel"e kant is dat in strijd met
de rechtvaardigheid.
Wat meent gij als oudel"e kameraad hi·ervan? Het z!ou
_mi; v·eel genoegen doen, wanneer ge mjj wilt antwoorden.
Met hartelijke groeten

'

Uw F. Domela Nieuwenhuis.
FR. ENGELS AAN F. DOMELA NlEUWENHUlS

Londen, 3 Dec. 1890
Waarde Kameraad!

IJ

Mijn hartelijke dank voor Uw gelukwensen bij mijn z:eventigste verjaardag, die nu gelukkig doorstaan is. Ik
neem· z'e aan zowel uit naam van U persoonlijk al's uit
naam van de Hollandse arbeiderspartij en wens die de
beste vooruitgang. Ze:lf wens ik g,ez,ondheid en kracht,
opdat gij de bel.angrijke rol kunt vervul'len, die U daarin
ten deel is gevallen. En ik verzoek U mijn dank en mijn
wensen voor de ka,meraden in Uw land te vertolken.
Wat nu Uw vraag betreft over het loskopen van Uw z'oon
van de militaire di·enst betl"eft, ik zou daar principiëoel
niets ongepast in zien. De door de huidi'g.e staat aan de
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bevoorrechten van de maatschappij to~gekende voordef.en mo_gen ~ij ons - in het ~lgeme·en 9esproken
'evengoed te nutte maken, als wij van anderman's produkten, dus indirekt van de uitbuiti'ng van ande!"en l.ev,en
mog.en en moeten leven, zolang wij niet zelf ekonomische
produoenten zijn. Heeft daardoor de arbeiderspartij voordeel, dan zou ik dat zeHs voor e.en pl:icht houden. Daar·enboven is de klasse waaruit de r:empl.acants g.enekrut~e·erd
worden meestal ni·et de 'eig.enlijk·e arbeidersklasse, maar
,een volkslaag, di·e al' s~erk tot het lompenproletariaat
overgaat. En wanne·er een van dez·en zich voor geld voor
een paar jaar aan het l,eg.er verkoopt, dan he·eft toch
altijd ~een werklozie een onderkomen gevonden.
In 't bijzonder zou hier echter de doorslag moeten geven welke indruk zulk een handel'swijze van Uw kant
op dC:: partijgenoten en dan ook op de gehele nog buit.en
de partij staande arbeidersmassa zal maken, of de openbare mening van de arbeiders daar onverschillig teg.enover zm: zijn of hierdoor tegen de sociaal-demokrafi.e
zou worden opgehitst. Dat is ·e·en punt, waarin slechts
ter plaatse door •een grondig kenner van de verhoudingen e•en beslissing kan worden g·enomen en daarom
onthoud ik mij van ieder oordeel hierover.
Evenmin ken ik de toestand van de soldaten in het Hollandse leger ·en daar komt ook ve.el: op aan. In Duitsland
zijn onze mensen de beste soldaten.
Hartelijke groeten van Uw
F. Engels.
P.S. Na uw affail"e in Bi·elefeld 1 ) zult gij U wel niet zo spoedig weer in het heilige Duitse Rijk van Pruisische natire
wensen!
F. DOMELA NIEUWENHUIS AAN FR. ENGELS
Briefkaart

Waarde Kameraad,
Mijn vriendelijke dank voor de toezrending van Uw brochure ov,er Bretano contra. Marx ~). Gij hebt den k:erel
schitterenä afgemaakt; wanneer 'hij ,geen professor wa~,
1l)

In November 1890 werd D.N., die in Duitsland een redevoerirng zou
houden, te Bi·elefeld gearresteerd en over de grens gezet.

i) F. Engels. "In Sachen Brentano contra Marx wegen angeblriches Literaturfälschurng 1891.
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zou hij zich me,t een blos van schaamte in een hoek verbe,rgen. Hij zou het beste gedaan hebben te zwijgen,
rmaar de man is niet aan zijn reerste blamag.e g.eslorven.
De officiële wetenschap is toch e,en merkwaardig di'ng,
zij he·eH nog iets middeCe,euws revenals de kostuums van
de heren professo11en. Gij hebt de pruiken-wetenschap
er reeds menigma.al van l.angs geg.ev,en en ditrnaair wederom met de scherpte, waarmee gij het wapen van de kritiek hanteert.
Met een vriendschappelijke groet
Uw kamer,aad
F. Domela Nieuwenhuis
Ha,ag, 18 April 1891

DE STRIJD VAN DE BELGISCHE ARBEIDERSKLASSE
A. S. DE LEEUW

I 1

Het economische leven van België is bijzonder sterk door de
crisis aangetast. Voor de crisis z•ette België fwe,e derden van
zijn industriële productie in het buitenland af; daarom werd
het land ook zo buiteng•ewoon ernstig g.eschaad door de politirek van "autarkie" (economische afsluiting) in vele kapitalistische landen. Daar kwam de verscherpte concurrenti·e op de
wereldmarkt bij, tengevolge van de devaluatie van het Engelse
pond, de dollar en andere valuta. Tot voor kort immers behoorde België tot het z.g. goudblok! De val van het pond sterling in de eerste weken van 1935 v·erer9erde deze situatie
voor het Belgische kapitalisme nog.
Zoals overal, tracht de bourg.eoisie ook in België ha:ar economische moeilijkheden ten koste van de arbeiders te overwinnen.
Sinds jaren volgt in België de ene loonsverlaging op de andere.
Om dez,e loonsverlagingen van de mijnwerkers in de Borinage,
de metaal .. of textielarbeiders enz., te !'echtvaardig.en beriep de
regering zich op de daling van het "index-cijfer", d.w.z. van de
kosten van het l•evensonderhoud. Maar ook deze papieren statistiek werkt·e in de praktijk ten gunste van de kapitalisten bovendien mag men niet verg.eten, dat de lonen in België ook
voor de crisis reeds lager waren dan in andere landen van
West-Europa.
De verlaging van de lonen der arbeiders in staats- en gemerente-
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dienst - van de salarissen der beambten, de soldij van soldaten
en onderoffióel"en - de uitz,etting van buif,enlandse arbeiders
- de steeds herhaalde aanslagen op de r.e,eds zo lage werklozensteun - de nieuwe, milliarden francs bedragende belastingen, die op de arbeidende massaas druk~en - de afbraak van
de sociale wetgeving, de aanslagen op het ouderdomspensioen
van de mijnwer~ers, wier krachten voor hun tijd worden uitgeput door een 9enadeloze rationalisatie - zi·edaar slechts enkele
van de aanvaHen op het 'levenspeil van de Belgische arbeidersklass·e.
De grote banken zijn in een moeilijk,e positie. De Boerenbond,
die grote kapitalistische organisatioe in de vorm van een landbouw-cooperatie, di'e de massaas der Vlaamse boeren uitbuit,
heeft speculatieverliez,en gel,eden, en moet gesaneerd worden
en het zijn altijd de massaas, die moeten betalen.
Sinds jaren hield de bourgeoisie de arbeiders het spook van
de inflatie voor og.en, om hen te overtuigen dat zij "offers
moesten bt"engen". De gang van zaken in België in de laatste
maanden bewijst opni,euw, dat de zogenaamde deflatie-politiek
voor de bourgeoisi~e slechts een voorber,eiding van de devaluatie
is. De Belgische bourgeoisie, di,e ~eerst door dir,ede loonsverlagingen de arbeidende massaas in de ellende had gestort, tracht
nu, onder leiding van de banber van Zeeland als 'eerste minister,
met de hulp van de "socialisten" Vandervelde, de Man en
Spaak, deze dit"ede aanval te verenigen met de methode der
devaluatie, d.w.z. met e,en vermindering van de waarde van
het geld, di~e een algemene verlaging van het werkelijke loon
tengevolg~e he.eft, en voor de Belgische speculanten een winst
van talloz·e millioenen me,ebracht!
Om haar aanvallen op de arbeidersklasse door te zetten en
haar tegenstand te breken, he·eft de Belgische bourgeoisie meer
en me,er de methoden v:an de parlementaire democratie !,aten
varen. De graaf de Brocqueville ,en de bankier Theunis hebben
geregeerd met "volmachten", die hun door een slaafs parlement
bewilligd werden; met behulp van hun "déoets-loi" (regeringsbesluiten, di~e de kracht van een wet hebben), hebben zij he~
scherpste oHensief tegen de arbeidersklasse geopend. Er werden maatregelen genomen om het leger tegen de revolutionaire
propaganda te beschermen, om de arbeiders-afweer te verbieden; de l,eden van l"evolutionail"e organisaties werden uit de ministeriel~e departementen verjaagd ·en er werd een corps van
gewapende gendarmeri.e geformeerd, voorzien van de laatste
uitvindingen der techniek. De Belgische bougeoisi,e steunt ook
zulke openlijk-fascistische organisaties, als het "nationale legioen."
In het bijzonder in Vlaanderen wordt de groei van het fascisme e~en ernstig gevaar. Terwijl de "Dinaso"-beweging onder
leiding van Joris van Sev'el"en de uiterlijke vormen van het
HiHer-fascisme nabootst, weet de grote Vlaams-nationa'listische
organisatie V.N.V. (Vlaams Nationaal Verbond) onder leiding
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van Staf de Clercq haar fascistische politiek handig aan te passen aan de Vlaamse t~adities, terwijl zij te9elijk de nauwste
organisatorische betrekkingen met het Duibe fascisme onderhoudt. Hel V.N.V. werkt ook samen met de uiterste Hollandse
imperialisten (Gerretson) •en met de Muss·ert-fascisien.
De Belgische arbeidersmassaas, die in de loop van tientallen
jaren een grote ervaring in de klasseinstrijd hadden opgedaan,
hebben zich ni·et 9eb~g·en voor de aanvallen van de bou.rgeoisi·e en de bedreigingen van het fascisme. In de laatste jaren
hebben zich in België herhaaldeLijk grote klassebotsingen afgespe·eld. Het is voldoende te herinne11en aan de staking van de
havenarbeiders te Antwerpen, de bouwvakarbeiders te BrusseJ,
en de mijnwerkers van de Borinage; in het bijzonder de grote
strijd van de mijnwerkers in Juli 1932 die zich, tegen de wil van
de reformistische l·eiders tot een 'g.ewel,dige a1gemene staking ontwikkelde, waa.raan 240.000 mijnwerkers en meta,alarbeiders deelnamen. In verschillende steden, als Marchienne au
Pont, Charleroi en Jumet, werd zij begel·eid door machtig.e
demonstraties •en barricade-gevechten.
Ook in de Belgische Werklieden Partij, die de grote meerderheid van de Belgische arbeiders verenigt, uitte zich de radika,lisatie van de Belgische arbeiders. De leiders van de B.W.P. deden alles, om de ontwikkeling van de grote klassebeweging te
remmen. De partij van Vandervelde, die sinds 1927 e•en parlementaire opposifi.e voerde, kon zich ·enige schijn-radicale maneuvres v•eroorloven; me·erdere malen organise•erde zij een
stemming onder de arbeiders over het uitroepen van staking,
en in de zomer van 1933 organise·erde zij een "petitie-campagne" teg·en de "hong'erreg.ering".

I

HET PLAN-DE MAN

Hierbij moeten w.U ook, en vooral, het plan-De Man noemen,
dat een voorbeeld werd voor v·erschillende andere sociaal-democratische partijen. Wat noopte het B·elgische reformisme, om
aan het eind van 1933 pl•echtig dit plan, dat zogenaamd tot
een "structuurwijziging" van het kapitalisme in socialistische
richting moest voeren, aan te nemen, en het op e•en COI!911es
tot de grondslag van de poliHek van de B.W.P. uit te roepen?
De oude reformistische politiek had bankroet gemaakt, evenals de "Bank van Arbeid", die "socialistische" onderneming, di.e
onder leiding van Anseele, en met de spaaroenten van de Belgische arbeiders, het kapitalisme met zijn eigen Wé!pens had
moeten v•erslaan.
Het reformisme had de arbeidersklasse beloofd, haar bestaansvoorwaarden gel•eidelijk te verbeteren en door een v11eedzame
ontwikkeling het socialisme te bereiken; de krisisjaren toonden
klaarblijkelijk, hoe leugenachtig dez·e beloften waren. In de
kapitalistische wel"eld ontwikkelde de bourg·eoisi1e, geholpen
door de reformistische leiders, in de crisis haar aanval dp de
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lonen en het levenspeil van de arbeidende klasse. Het voorbeeld
van Duitsland had bewez•en, dat de politiek van de sociaal-democratie niet naar de vre·edzame verovering van het socialisme
door middel van het silembilj.et, maar naar het fascisme l.eidt.
De opbouw van het socialisme in de SowJetunie was daarentegen e•en tastbaar voorbeeld van de juistheid van de communistische weg, di·e naa.r de overwinning van het ,proletariaat leidtj
het gevolg was, 'dat de Sowj·etunie me•er •en me•er de hoofden
en harten van de arbeiders won. En iuist daarom zoeken de reformistische leiders koortsachtip naar nieuwe dema_9ogische
l·euzen. ni•euwe .,plannen" die zii t~genöver 'de overwinnil)g
van het vijfjarenplan •en het socialisme in de Sowjetuni·e kunnen
stellen.
Hoe zwakker de reële grondslag van het reformisme wordt,
des te gewaagder ·en demago·gischer zijn de maneuvres die het
onderneemt, om de .arbeidersmassaas van de revolutionai're
strijd at te houden. Op deze wijze is het plan-de Man in Belgie
ontstaan. Bjj oppervlakkige beschouwing maakte het de indruk,
dat het ingegev,en was door de eisen van de massaas, door hun
wil tot strijd ter omverwerping van het kapitalisme. In werkelijkheid echter was dit plan de grondsl.ag voor ·een poging, om
ten koste van de arbeidende massaas .een uitweg uit de crisis
te vinden, •en om tesamen met de katholieken en de liberalen
een coaliti·e-regering te vormen.
"Het tijdperk van de hervormingen is voorbij" - verklaarde de
Man; het ging nu om de wijziging van de structuur van de
maatschappij!
Deze stelling had ten doel de arbeiders ie misl·eiden, hen t.e
doen geloven dat de uitvoering van het pl.an-de Man zou leiden tot het socialisme om hen er op die manier van af te hou'den, te strijden tegen de aanvallen van het kapitaal op de lonen enz. En terwijl de refo.rmistische l·eiders gedwongen zijn
toe te geven, dat hervormingen ni•et uit zich ~elf, "g•el•eidelijk"
naar het socialisme kunnen voeren, haast zich dit reformisme van
een ni·euw soort, de massa.as nieuwe illusies bij te brengen. Het
socialisme zelf, zo beloofde het, zou worden ingevoerd - maar
cfe burgerlijke staat, het staatsapparaat, het l.eger, de burg·erlijke justitie •en politie, zouden onge~ijzigd bljjven bestaan! De
productiemiddel·en zouden worden "genationaliseerd"; dat wrl
zeggen, de Man beloofde een .9 •e de e I t •e van de fabriekef!,
de mijnen •en banken tegen een behoorlijke schadevergoeding
~an de eigenaars te kop •e n. Een "onteigening" van dit soort
z'ou voor de kapitalisten ·een uitst·ekend zaakje zijn! De Man
belooft hun nog me·er: de stabilisati.e van de winsten in handel,
landbouw •en industrie. Bij de uitvoering van dat plan zoudien
'de kapitalisten alles ie winnen hebben.
Dit plan van de Man, dat ooi<, al was ·het in z·e·e·r vage termen,
de devaluati·e v.an de franc inhield, was van 't begin af besilemd
om de "drie-partüen-r~,g·er!ng" v.por te bel'1eiden_, di·e thans toi:
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stand is g-ekomen, mel de Man als minister van Publi·eke W·erken!
Het spreekt van zelf, dat deze politiek de fascisaHe van het Belgische staatsapparaat niet zal t·egenhouden. ln~eg:e:nde·el, het
plan van de Man hield zelf 1 ,raadgev·ende o~qanen" in, die
samengesteld zouden worden uit "bevoegde ,personen", e'Q
economische or;ganisaties me.t uitgebreide bevoegdheden, wat
een ver-gaande terugdringing van de parlementaire democratie
ten gevolge zou hebben. Het •enige doel van het plan wa~1 de
arbeiders onder de invloed van de B.W.P. te houden, en hun
strijd te belemmer.en onder het voorwendsel dat het nutteloos
is, voor gedeeltelijke eis·en ·Op te komen, •en dat alle.en "het
plan" de msasaas te hulp kon komen; zo wilde men de samenwerking met diezelfde "geldmachten" voorbel"eiden, waartegen
het plan-de Man zogenaamd gericht was.
Ondanks al deze demagogie .en een grootse reclamecampagne,
kon de leiding van de B.W.P. toch de vorming van ·een \vrij
krachtige linkervl:euge11 in de partij en de vakver·enigin9en niet
voorkomen - een linkervleugel, di·e zich om het weekblad "Actien socialiste" gl"oepe·erde, en die het ste·rkst was in Bruss1e·l·.
Luik ·en de Borinage. Dez,e oppositie verenigde r·evolutionaire
arbeiders 'en functionarissen, di.e •eerlijk de weg naar de !"evolutionaire strijd tegen het kapitalisme zochten. Men vond er
echter ook :een "linkse" l·eider als Spaak, die gisteren nog "l"é:...
volutionaire" artikelen schreé •en die vandaag al Transportminister van Leopold 111 is ...
Op 20 Maart verklaarde Spaak nog, op een openlijke vraag van
de Communistische Partij, dat hij ·een tegenstander was van ·elke
deelneming val'} bankiers aan de 11egering en ·een aanhang:er
van het e·enheidsfront van aiJ.e arbeiders. En op 1 April zat hij
al .in ·een l'egering met de heer van Ze~el,and (vice-dil"edeur van
de Belgische national·e bank) 1en Gérard (hoofd van het C·entral·e
industriële comité ,lid van de raad van commissarissen van vele
industriële en koloniaJ.e na.amloze vennootschappen) - een r·egering, die de waarde van de franc met 28 procent he·eft verlaagd, ·en die met behulp van de socialistische pa,rlementsfracti.e
"volmachten" he.eft v·erkl"e9en, niet voor •een paar maanden,
z·oals de BrocqueviiJ.e of Theunis, ma.ar voor •een heel jaa.r tege:..
lijk! Er zijn weinig voorbe.elden van zulk :een onbescha.amd verraad aan de arbeidersklasse.
In de laatste maanden voor de l"egeringscrisis hebben de reformistische leiders elk·e strijd van de arbeiders gebrok~en, teneinde de bourgeoisi·e van hun geschik~heid tot deelneming aan
de reg.ering te overtuigen. Toen de mijnwerkers de strijd
wilden aanbinden tegen de V~erlagingen van de ouderdomspensioenen, namen de leiders •een slecht compl"omis met de regering aan. Toen de burgemeester v.an Brussel de •grote arbeidersdemonstratie op 24 f,ebruari V~erbood, ·en de ,arbeiders overal
een algemene proteststaking ·eisten, zetten Vandervelde en de
Man op het congres van de B.W.P. ·een besluit tegen de sta-
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king door (zij het ook met een kleine me·erderheid). In de
plaats van de staking kwam e·en belachelijke parl•ementaire
komedie. Het aftreden van het parl·ementslid Spaak te Brussel,
die opnieuw candidaat zou worden g·esteld, moest e·en "protest" teg.en de fascistische politiek van de regering verbeelden 1 ).
In de loop van de laatste maanden voor de regeringswisseling
slaagden de l·eiders . _van de Belgische sociaaldemokrati·e er
op deze wijze in, grote botsingen te V'erhinderen.
Het optreden van de nieuwe regering, met H. de Man, en
Spaak (die overig.ens door de oppositie in de B.W.P. uitg.estoten
is) heeft ongetwijf.eld ni·euwe il'lusies gewekt onder grot·e
delen van de Belgische arbeidersklasse. Maar niettemin zal ook
deze regering de V'erdere ontwikk·eling van de massa-bew~in.9
niet kunnen tegenhouden. Haar politiek leidt tot e•en nieuwe
verlaging van het levenspeil der werkende massaas_, we9ens
de prijss~ij_gin_g, die op de devaluatie gevolgd is. Dit he·eft in de
Borinage reeds tot de staking van meer dan twintig duizend
miinwerkers Q·el·eid, die een onmiddellüke loonsverhoging van
5 procent eist·e"'!, en een reeks van andere eisen stelden. In de
loop van deze staking hebben de mijnwerk·ers verschillende
mtinen bezet en daaroo de rode vl.aa uitt;t•estoken. De staking eindigde met een ai<'Jemene loonsverho_ging van 2 ·en e·en
"'.alt procent en •een .,gedeeltelijke inwilliging van de andere ei_sen.
De linker vleugel van de B.W.P., die door het verraad van
Spaak en de snelle ontwikkeling der gebeurtenissen was teru..S.geworpen, heeft zich niet aan de politiek van de me•erderheid
onderworpen. Oo het congres van de B.W.P., waar de de·elneming aan de drie-parijjen-regering bij meerderheid werd goedgekeurd, verkla.arde de leider van de socialistische jeygd Godefroi, dat de jeugdorg.anisaHe door het ver~aad van de partij
bitter was tel·eurgesteld ·en verrast. De arbeiders van de linker
vl.eugel van de B.W.P. zul!.en Spaak zee·r zeker ni·et volgen.
De massa-bewe,ging in België zal zich opnieuw •en met _g,rotere
kracht baanbr.eken.

l

HET NATIONALE VRAAGSTUK IN VLAANDEREN

Een levensvraag voor de Communistische P.artij van Belgie
is de versterking van ha.ar werk in V Iaan de r,,e n, terwijl er
nog een grote n.al.atigheid ten opzichte van hei nationale vraag1) Bij de partiele verkiezing te Brussel stelden de katholieke en liberale
partijen, die de "wending" van heer Spaak zagen aankomen, geen
candidaten teg.en hem; hij werd dan ook herkozen. De communistische partij kreeg 18.000 stemmen, 6,000 meer dan bij de vorige verkiezingen. Zeer sterk gingen verschil!.ende fascistische groeperingen
vooruit, de Vlaamse fascisten (V.N.V.) van 12.000 tot 36.000; verschillende ni·euwbakken fascistische groepen ("realisten" en dergelijke)
kregen ni·et minder dan 25 procent van de stemmen! Gevolgen van
de sodaal--democratische politiek ...
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stuk bestaat. Het "nihilisme" ten opzicht·e van nationale vragen, is in België :een sodaa.l-democratische tradiii1e.
Ongetwijfeld, het nationaJe vraagstuk neemt in Bel'gië een
·eigenaardige, "West-Europese" vorm aan. Tijdens de wereldoorlog schr.eet Lenin, dat men in België ni·et van een nationale
onderdrukking kon spreken.
"Volgens de grondwet van deze twee siaten (België en Zwiberland) hebben alle nationaliteiten gelijke rechten i in Zwitserland
is deze .gelijkheid volll,ed[g verwerkielijkti in België b[ijft er
een Ztek·ere ongelijkheid ten aanzi·en van de Vlan;tin.g·en, ma,ar
zij is gering in vergelijking met wat de Pol.en in Duitsland en
de leren in En9eland ondergaan hebben." ("Statistiek en sociologie", "Bolsjewik 1935", no. 2 blz. 48).
Maar sinds dit geschreven werd, heeft de nationale strijd zich
in België a.anzienlijk verscherpt, al is het ook ni,et onafgebroken
en in rechte lijn.
Wat zijn de eigenaardi.9heden van het Vlaamse national·e vraa_gstuk?
·
De grondwet en de burgerlijke wetgeving st•el,l;en Vl.amingen en
Walen gelijk, ma.ar dez·e juridische gelükheJd sluit volstrekt ni·et
de ongelijkheid in de werkelijkhe·id uit. De Belgische bourgeousie heeft betekenende concessies gedaan op het gebi,ed van
de taal, maar deze consessies zijn voor ·e·en bel.angrijk deet
een dode letter gebl,even en de diepliggende te9enst·ellin9en
konden door geen enkel·e taalwetgeving overwonnen worden.
De Vlaamse nationale bourgeoisie is z•e•er zwak De grote bouraeoisie die de rükdommen van Wal·enland en van Vlaanderen
uitbuit, vormt in de meeste gevallen .één blok: de Bel.9ische
bourg·eoisie. Tenslotte is er sinds het begin van deze eeuw in
de achterliike economische toestand van Vlaanderen een wüziaino gebracht door een snelle industria,liserinq.
·
Maar deze factoren verhinderen niet dat het êonflid bestaat en
zich verscherpt, ·en dat de nationale beweging, g·esteund op
de massa der kleinburgerij in de steden en de dorpen, z,ich
ontwikkelt en ste·eds radikalere eisen steH. De national·e ong•efijkheid is bijzonder voelbaar op het platte land, wa,ar de Vlaamse boer wordt uitgebuit door Franse of "franskiljonse" grootgrondbezitters.
Terwijl de Belgische regering ·en de Belgische bourgeoisie zowel politiek als militair nauw verbonden zijn met het Franse
imperialisme, z.ijn de brede massaas in Vlaande!"en dez•e politiek vijandig gez,ind i in het bijzonder geldt dit voor de militaire overeenkomst met Frankrijk van het jaar 1920, die de
grondslag van de Belgische buitenlandse politiek vormt. De
concessies van de Belgische bourgeoisie ten aanzi·en van de
school, de universiteit, de taal enz. hebben de voortdurende
wrijving op dit gebied niet doen verdwijnen, daar zij voor een
groot deel op het papier zijn blijven staan.
De snelle industrialisatie van Vlaanderen he·eft plaats onder
leiding van het Belgische kapitaaJ, dat zich van de goed-be-
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taalde commandoposities meester maakt •en het le·euwendeel
van de winst opstrükt. De ontwikk1elin_g van het rj}~e kol·engebied In de Kempen, dat door het Frans-Belgische kapitaal gecontroleerd wordt, wordt toi •een bron van ni-euwe en ernstig·e
nationale botsingen. De Belgische regering t!"eedt in de laatste
tijd met toenemende hardheid tegen de Vlaamse na-tionale beweging op; daarvan geiuigi bijv. het verbod van de grote demonstratie op 31 Maart 1935, voorbereid door alle Vlaams·enationale organisaties om te protesteren tegen de voortdurende
sabotage van de taalwetgeving. Daarentegen werd de demonstratie van anti-VIaamse fascistische fascisten op di-ezelfde dag
wel toegestaan!
In de laatste tijd he-eft men kunnen vaststellen, dat Vlaanderen
bij de beweging van het gehel•e Belgische proletariaat ten achter bleef en dat de oppositie tegen het reformisme binnen de
sociaal-democratie hier zwakker is dan elders. Hier ontstaat
het gevaar, dat de meerderheid van de aanhangers, kleinburgers en boel"en, va!n ,de Vlaamse ~.,nationale beweging 10p
sl·eeptouw genomen werden door een fascistische organisatie,
die de voorhoede van het Duitse nationaal-socialisme in België is. Het was geen toeval, dat het orgaan van het V.N.V., "De
Schelde", zich volledig solidariseerde met de buitenlandse politiek en de eisen van Berl·ijn - en dat dr. Borms, ;de oude
leider van de "activisten" die tijdens de wel"eldoorlog met het
Duitse imperialisme samenwerkte, Adolf Hitier openlijk heeft
gelukgewenst met de uitslag van de volksstemming in het
Saargebied!
De voornaamste leuze- van de Belgische communistische part)j
is -en bl_ijft: "Zelfbeschikkingsrecht voor h~t Vlaamse volk, tot
en met de afscheidi~ van de Bel_gische stáat". T·e_g·eltik worden
eisen _gesteld ten opzichte van de concrete vormen van de
nationale onderdrukking, voor de verdediging van de Vlaamse
volksmassaas, tot strljd tegen de nationale ongelijkheiçl~ te,gen
het Betgische imperialisme, te.9•en het fascisme, Daarbii moet
de oplossing van de na-tionale vraagstukken in de Sawietunie
in de grootste omvang worden gepopulariseerd.
De C.P.B. zet koers om alle anti-imperialistische en anti-fascistische el·ementen uit de Vlaamse nationale beweging om
zich te gl"oeperen tot één groot eenheidsfront tegen het Belgische imperialisme, tegen alle vormen van nationale onderdrukking en teg·en het fascisme, Zij Z!al de strijd tegen de fascistische beweging in Vl.a,anderen, vooral tegen V.N.V. versterken, trachten de kleine burge~ij ;en de bo·eren aan de \fascistische invloed te 'onttrekken evenals de arbeiders, di·e voor
de fascistische organisaties gewonnen zijn, om hen te winnen
voor het eenheidsfront tegen het fascisme, teg.en de aanvallen
van het k'apitaal en het oorlogsgev.aar.
In Vlaanderen moet ook het werk in de christelüke vakvereniging.en niet verwaarloosd worde~ 1 die daar ev·en sterk z_ijn als
de reformistische; de strijd moet g.evoerd warde!"!, zowel in
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de christel.ijke, als in de Vlaams-nationalistische vakver·eni9i:ngen.
Tenslotte is het van belanq ten·einde het werk in Vlaanderen ~e
versterken, de samenwerl<inq met de Communistische Partü
van Holland ~e ora,.,anise!'en, voor de versl?reiding van de Marxistische literatuur in Hollandse taal, en door gezamenlijke politieke campagnes.

DE "VERNIEUWING VAN HET SOCIALISME"
DOOR PSYCHOLOGEN 1 )
W. J. DE GROOT

11

De burgerlijke psychologie doet niets anders, dan algemene
abstracte readievormen vaststieHen (persoonlijke ·en massale),
de concrete inhoud valt buiten haar be!'eik. Voor haar is 'het
niet van belang, of de mens, waarover zij het heeft, vandaag
hier, overmorgen in Afghanistan, gister.en in New-York was.
En ten spijt daarvan trachten allerl·ei psychologen en "vernieuwers" van het socialisme de grenz,en, di·e z·e zichz,elf hebben
gesteld, te overtneden. Z,e menigen dan krifi.ekloos allerlei
psychologische en ethische begrippen met poliHeke en social'e
geschiedenis dooreen, omdat de grondverhouding van het
politiek-economische !.even en van de mens door hen niet i'n
het juiste licht wordt geûen.
Wanneer b.v. Hendrik de Man z,egt: "Het socialisme is er
voor het proletariaat", dan he·eft het begrip van het socialisme
voor hem niet ·een telk·enmalige andene wer~elijke betekenis,
maar is het gebruiken van deze zin ni·ets dan het voldoen aan
een verlangen naar ~een lange rij van geestelij~e voorouders,
van Plato tot Marx. Hij ziet door zijn oppervlakkige en eenzijdige psychologische beschouwing niet, dat al dez·e r·eacties op
ellendige socialie verhoudingen ste,eds ~een door de omstandigheden bepaalde, telkens andere inhoud hebben.
De vaststelling van de Man betekent aHe,en, dat er in de loop
der tijden af 'en toe denkers wanen, di,e in plaats v:an de chaos
waarin zij leefden, een geordende maatschappij zouden verkiezen. Maar zelfs in dez·e utopi·e bl:even dez,e denkers de v~er
dedigers, de apologeten van hun klasse of van 'een opkomende
klasse. Ovet· de reël·e geschi,edenis zegt de vasts~el'ling v:an de
Man niets dan een vage algeme,enheid. Ov,er de beweging en
de strijd, de ondergang en de z,egepraal, over de uitbuiting en
de onderdrukking van klassen en volkenen, over de gehel,e ontwikkeling wordt gezwegen. Dat de Man inderdaad niets meer
bedoelt, dan ~een vage algemene frase, wordt duidelijk, wanneer hij nog een stap}e verder gaat, en vaststelt: "Dit langzamerhand waarworden van •een oude droom van de mensheid
in het nieuwe bewustzijn van de mensen, dat is de uit·eindelijke
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1) Zie het eerste artikel in het voorafgaande nummer van dit maandschrift.
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oplossing van de Macht-Geest-Antinomie (tegenstelling), dat
is het doel, waarop de geschi.edenis gericht is, dat is de l·eidersplicht van de intellectuel.en."
De Man tracht voor de verdediging van dez.e stelling Marx te
gebruiken. Natuurlijk, al verkracht men e·en theorie van alle
kanten, als kroongetuige siaat Marx toch niet sl·echt. De Man
citeert dan, in de zin boven de g·enoemde, "de jonge Marx"
als volgt: "De wereld bezit !'1eeds lang e·en droom van een toestand, die ze sl•echts bewust behoeft te denken, om haar te bezitten." Niemand zal ontkennen, dat de droom van Pla~o, van
Lao-tse, van Thomas More ,en de Middeleeuwse scholastieken
heeft bestaan; om verwerkelijkt te worden, moet z,e bewust gedacht worden, vertelt Marx. En dan vergeet de Man er bij te
vertell.en, dat Marx verdier steeds zegt, dat de voorwaarden van
dat bewuste denken van ·een ideologie bepaalde sociale omstandigheden zijn. Maar door te vergeten, dat er bij te zegg·en,
heeft de Man Marx weer kunnen vergelijken met de "tijdgenoot" Jung, de collectief-onderbewusi:e-psycholoog, om zo de
lezer te verwarren mei het aanhal.en van Marx als getuige voor
Jung. En langs deze omweg over Marx •en Jung is dan de Man
in staat, om de stelling naar vo11en te b1'1en9en, dat de geschie...
denis eien doel he·eft, waarop z,e g·ericht is, en waar de intelliectuelen haar zullen b!"engen. En v·erdwenen is de klassenstrijd, weg
is de historische taak van de arbeidersklasse, verdwenen is het
feit, dat de inteHeduelen voor 97°/o uit de bour9eoisi•e en uit
het kleinburg•erdom worden .9'et'1ecruteerd.
De intelleduel,en zullen de wel"eld !'1edden?? De Man zegt, dat
ze het doen. Maar als ze het niet doen, is daar ·hun .sociafe
positie niet mee ·een van de oorzaken van? Ne·en, niet kunnen
de intelleduel•en op hun eigen houtje de wereld redden. Ze
kunnen alleen zich in di.enst stellen van de strijd voor het socialisme, van de strijd van het proletariaat, van de klassensi:rijd.
In Bulgarije, in China en Indonesië he.eft ·een groot deel van de
studerende jeugd dit begrepen, heeft ze gezien, dat de si:rijd
voor ·een betel"e maatschappijorde geen si:rjjd is van de si:udenten alle1en, maar de strijd 'is van het pl"oletariaat, waarbij de
intèlleduef,en ·een helpend onderde.el zijn.
Hoe bij een kri·tiekloos gebruiken van psychologische algemene
formules een geheel kl,eurloos, grauw beeld ontstaat, dat niets
helder laat zien, blijkt duidelijk als de Man beweert, dat de vroegere machtsverhoudingen van het feodalisme en van het absolute koningschap op angst zijn gebas.eerd g.eweest. In de moderne democratie komt echter het vertrouwen in plaats van de
angst. ,,Onderwerping van de massa's onder de wil van_ de leiders berust daat'1entegen op vertrouwen". "Op de voortdurende ui·tschakeling van de angst door het vertmuwen is het radikaal humanistisch optimisme van de Man g·egrond ..•" de geschiedenis van de mensheid is een zinvol voorwaarts en opwaartsschrijden, een hoger doel nastrevend". En hetg.ene, dat
Adler de overwinning van de ontmoediging door het gemeen-
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schapsgevoel noemt, de kerk de v-erlossing door de li.efde, dat
noemt het socialisme de bevrijding van de mens door de solidariteit vo!gens de Man. Hij vindt volgens z.ijn ze,ggen voor
het socialisme tenminste geen beter-e formul·e dan: "De overwinning van de sociale angst". Vervolgens worden Christendom,
Humanisme en Socialisme tot een groot Eintopfgericht geroerd en blijft er van de concrete inhouden van aHe drie niets
over. Maar op de basis van di•e verlossing door de liefde werd
toch in de Franse ..,evolutie de ~erk aangetroffen naast de adel
tegenover ·de bourgeoisi•e, terwijl men nu di·ez·elfde ~erk naast
de bourgeoisie en reg-enover het prol,etariaat vindt staan. Naast
die verlossing door de li-efde sc~jjnen dus ook nog andel'1e factoren een rol te spel:en in de houding yan de ~erk. Misschien
dat zij steeds de bebot·erde kant van de boterham ki·est ~oai~
een vroegere p.g. van de Man eens zeide?
Dat de Man in zijn brochures het sociacHsme tracht te ontdoen·
van zijn inhoud, is nog niet voldoende. Marx z-elf moet bestreden worden. Het mak~elijkst bestr_ijdt men over het algemeen
i.emand, wanneer men hem eerst prijst en hem dan a-anvalt o,p
nooit door hem gez·egde dingen. De Man begaat dez-e we_g
zonder blikken of bl·oz·en. Eerst klopt hij Marx vriendelijk goedkeurend op de schouder en z,egt, dat Marx het probl·eem van
de tegenstelling tussen 'belangen ·en idee goed heeft gesteld,
maar dat hij een grote fout maakt, doordat " .. , hij ongeveer
(sic!!) zegt: slechts die ideën werken, di·e zich belichamen in
de collectieve belangen, idee is daarom ni·ets anders, dan bewust geworden belangen, bepaald door economische gelijkheid van positie." Wanneer we Marx en Engels nog eens
aandachtig doodezen, dan zi-en we, dat zelfs wanneer Marx en
Engels in het taaltje van de moderne psychologen zouden hebben gesproken, ze toch iets anders zeggen, dan de Man hun in
de mond legt. Volgens hen is het niet zo, dat alleen de ideën
werken, die zich in coll-ectieve belangen belich~men, maar zijn
de collectieve belangen werkelijk ·en bepal-en zij de inhouden
van het sociale, relïgi·euze en philosophische denk·en, van de
bovenbouw. Volgens hen kunnen ideën niet zelfstandig werken,
zijn ze slechts afspi-egelingen van de klassenbelangen.
De Man echter laat de ideën werken en vlindt, dat "bij de vorming van ideën de rol van de bewus~e k·ennisvorming tegenover de onbewuste gevoelens wordt overschat en dat de rol van
de ideën bij de vorming van de klassen bel.angen wordt onderschat." Deze ideën kunnen dus nu al kl.assenbelangen vormen!!
De Man raakt met dez-e vreemde ideën ·ook min of meer in de
war, want dan zegt hij, dat idee en belangen dez-elfde oerbodem
hebben. Vormen de ideën nu de belangen, of hebben ze dez-elfde ·oerbodem?
Terwijl de Man ·over deze vraag nadenkt, zullen we uit zijn geschrift nog enkel·e ideënbloempjes plukken, di.e ongeveer net
zo in het fascistische tuintje staan, samen met 'enkel·e reformistische roosjes •en wat dorre sprietjes uit de idealistische psycho-
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logie. Zo leert hij ons dat "het liberale individualisme eerlijk
de maatschappij v;an vrije burg•ers wilde". w.aarschijnlijk vrij •om
zich te laten uitbuiten ·en met gelijke rechten om voor "'t vaderland te sterven!!" Verder lez·en we, dat, .... "tenslotte de social·e ·omstandigheid het beslissende kenmerk is van het prol,etariërzijn, niet de armo·ede, de geringe ontwikkeling 'en het rechtel·oos-zijn"." "aangewez·en op afhankelijke arbeid". Steeds weer
bl"engt de Man alles terug ·Op de psychologische noemers. Afhankelijk is geen begrip met •een scherpe onderscheidende
waarde. De moesjiek zowe,l als de kolchozenboer, de arbeider,
de slaaf, de kapitalist en de lijfeigene zijn afhankelijk. Het 1kenmerkende van de prole·tariër ligt in het voor den vorm gelijk berechtigd zijn, terwijl hij in werkelijkheid geen de·el heeft aan productiemiddelen, dus economisch bezitloos is.
"De geestelijke macht van het geld" ... "Gemeenschappelijke
kultuurerfmas~a??" Tegelijkertijd wordt door de Man beweerd,
dat tegenwoordig de prolef.arisch-collectivistische democratie
a:an het groeien is, ten onderscheid van de burgelijk individualistische; de ware ;aristoc~atie zal komen, de reg.ering v,an de
besten. Hier kunnen we nog bij dantekenen, dat de psychologische methode toch nog al eens ~aalt, of naar deze theorie uit het
ja,ar 32 moet Hitier de proletarisch-collediv;istische democrati.e
vertegenwoordigen, de regering der besten!! Wil de Man dit
misschien aanduiden wanneer hij ze.gt: "In het leiderschap ligt
het verwezenlijken van de waarheid ... de J,eider moet de waarheid dienen en niet de massa."
Tot slot nog enkeJ,e woorden over de al-gemeen-theoretische
grondslagen van de Man. Hij vereenz,elvigt zich met de ni,euwere biologie .(leer der l'evende wez.ens} ·en psychologie, die
werkt met "totaal-funktionele opVjatting van de levensverschijnselen", met "Ganzheiten". Hel resultaa"l is een "do·elgerichte
beweging, di·e leven he·et". Hei is 'een wonder, met welk e'en
ijver de Man de geheJ,e litera"luur van de ondergaande burgelijke wetenschap reest en met welk ·een iust hij de iheoriën
en de begrippen gebruikt, die kenmerk.end zijn voor hei v·erv.al van de theore"lische of de z.g. "geis"leswissenschaften".
Noch in de psychol·ogie, noch in de philosophie is er misschien
een tijd gewe·est, die zo'n hoogconjunctuur v.ertoonde van woordenmys"liek, van gocheJen mei begrippen zonder werkelijkheid, met scheppen van nieuwe normen en kategoriën. Met
ideën wordt gewerkt a.ls met bakstenen, abstracties worden als
bestaande werkelijkheden gezien en in pl.aats van de werkelijkheid gesteld. In plaats van het denken komt de "Wesensschau",
de "to"laliteit" kom'! voor de analyse in de pl:aats, de "entel·echie" vervangt de kausaliteit, de materie word'! tot krachtvecto,..,en en tot energi·e·, die aan nie"ls me,er gebonden is. De Man
drukt het duidelijk uit, wanneer hij z.egt, dai de psychologie en
de moderne biol·ogie in plaats van over dingen, over gebeurtenissen en over bewegingen praten. Het eerste keurt hij af, het
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twede ro-emt hij. Ma.ar hij vergeet intussen, dat voor bewegingen ook iets nodig is, dat bewe,egt.
De phrasen l<omen voor het dial·ektisch denken in de plaats.
En wanneer we de wetenschap gaan vergelijk·en met de politiek,
dan zal het opv.aHen, dat het daar pl'eci·es zo is. Ook daar'
het hand over hand toenemen van He totaliteitsgedachf.e, van
de "Ganzheitsg·edanken", 'en van de organïsche ,,Giiederung".
Geen atomistische" staat me·er, maar ·een "totale" staatJ met
·een "silerk gezag", "ordening", enz. enz.
En zowel in de wetensché!Q als ~n de wetenschappelUke poliHek
is het geen wonder, dat deze ontwikkeling plaats grijpt Het
kritische denken moet tot ~een tegenstelling komen tot de burgelijke kapitalistische maatschappij. Het denken is revolutionair geworden in deze tijd, nu denken verz·et tegen de maatschappij moet betekenen. De inteHectuel·en, de producenten van
de ideologie, zijn de spiegels waarin de maatschappij haar
beeld werpt. De intellectuelen, die bevangen blijven in hun burgelijke ideologie komen tot een wetenschappelijk bijgeloof en
tot ·een ni•et meer redelijk denken (myshek en irrationalisme).
De kapital'istische maatschappij laat de vrijheid aan ,elke phantasie ,aan de waanzinnigste theori,e, ze sluit haar wetenschappelijke hemel steeds meer voor het dial.ektische denken, voor de
analyse en voor de kritiek. De revolutionail"'e inteHectuel,en1
die hun webenschap in dienst stellen van het proletariaat, hebben al vaak ondervonden, dat de Univ,ersiteiten hen trachten
uit te SIIuiten. Burgerlijke denkers, die kritiek hebben worden
samen met socialisten in de fascist.ische landen monddood gemaakt; ook in ons land gelden voor betreKkingen aan de Universiteit voor de revolutionail"'en de besluiten ov,er het lidmaatschap van bepaalde. org.anisaHes. Maar desni•ettemin begrijpt
een steeds groter deel van de jongere inteHectuel.en, dat hun
wetenschappelijke zowel áls hun •economische strijd samengaat
met de strijd van het proleta.riaat, met de klasse van de voor•
•uitgang, van de toekomst.
N a s c h r i ft. "De boeken van de sociaaldemocraat Hendrik de
Man worden in Hitier-Duitsland nog vr)j v~erkocht, zijn laatste
boek "De socialistische idee" verscheen nog onder het HiHerregime. In Mei 9133 kre•eg de Man no_g •een aanbod van het bestuur van de Universiteit te Frankfort om z:ijn lessen in October
1933 weer te hervatt-en ,(Peupl·e van 4 Jan. 1934). "Aan rl)ijne
vri·enden kent ge mij."
Woordverklaring:
Philosophie: \A4ijsbeg·eerte
Psychologie: Wetenschap v.an het bewustzljn
Sociologie: Wetenschap v~n de maatschappelijke ontwikkel.ing
Idealisme: Richting in de w:ijsbeg·eerte, die verkondigt, d,at aHeen
het ge·estel.ijke werkelijk is en dat de stof door de geest bepa,ald wordt
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Materialisme: Richting in de w~ijsbegeerte, di.e op het standpunt
sta,at, dat de stof, de materie, het werkel\ijk bestaande is.
Totaliteit, G,anzheit: Het geheel
Archaïsmen: Oergevoel•ens en oergedach~en, enz.
Entelechi·e: Idealistische voorstelling v.an •een principe, dat naar
een do·el leidt.

DE NOODTOESTAND VAN DE INDONESISCHE BOER 1 )
ABU BAKAR

In 1894 bedroeg de uitvoer van inheemse landbouwproducten
uit Java 6°/o van de totale ·export, maar in 1929 is deze reeds
gestegen tot ruim 18°/o. In de Buitengewesten maakt de uitvoer
van inheemse landbouwproducten in het jaar 1929 ongeveer
53°/o van de totale uitvoer uit die gewesten uit. Hieruit blijkt
dus duidelijk, dat de invloed van het geld op het plaHeland
vooruit gegaan is. Maar van 1929, dat is van het tijdstip, dat
de economische crisis zich vervlochten heeft met de landbouwcrisis (die chronisch is), zijn de boeren weer noodgedwongen
teruggedrongen tot een primitieve huishouding, terwijl al hun
door hun uitbuiters opgelegde verplichtingen, zoals belasting·en,
schuldrenten, aflossingen ,enz., in baar geld moeten worden
betaald. Het is vanzelfspl'ekend, dat hun positie hierdoor zich
aanzienlijk verslechterd he.eft.
De volgende cijfers tonen de scherpe dalir>,g van de ,prijzen van
landbouwproducten duidelljk aan:
producten

I

prijs per pikol
in 1918:

prijs in het begin van
het jaar 1934:

1 pikol padi boelee
f 4.97
,f 1.47
1 pikol padi tjeré
4.07
1.27
1000 stuks maïs
0.66
0.23
1 pikol gepelde maïs
4.33
1.48
1.22
0.43
1 pikol cassave 1e soort
1 pikol cassave 2e soort
0.92
0.33
1 pikol gedr. cassave 1e soort
1.84
0.585
1 pikol oebi (knolgewas)
1.40
0.465
1 pikol katjang (pinda)
6.81
2.27
1 pikol witte sojabonen
10.06
3.96
0.065
0.015
1 stuk cocasnoot
(overgenomen uit het "Economisch Weekblad" v. 24 Aug. 1934)
(1 piko! is ruim 62 Kg.)
Uit deze cijfers blijkt, dat over het algemeen de prijzen van
de verschillende landbouwproducten sinds het begin van de
crisis niet minder dan met 66.66°/o zijn gedaald. Wat dit be1)
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tekent voor de werkende boer, die weinig of absoluut onvoldoende grond bezit, hoey;en wij niet te z·eggen. Zijn schamele inkomsten uit de opbrengst van zijn door zware arbeid
verkregen producten zijn zo goed als tot NUL gezonk,en!
Deze cijfers zijn een schreeuwende aanklacht tegen de .landrente-politiek van de imperialistische regering. Dez·e 11egering,
die onder de schone naam van "domeinverklaring" inderdaad
de boeren hun grond ontroofd heeft, heeft thans de "moed",
om van de daken te verkondigen, dat zij reeds in 1931 de landrente met 10°/o ·en meer he·eft "verlaagd", Inderdaad, ogenschijnlijk is de landrente verlaagd. Zo is de opbrengst van
deze door de br,ede lagen der werkendie boerenbevolking zo
zeer gehate belasting, die vóór de crisis plm. ,36 millioen
guldens bedro~g, !"eeds tot plm. 30.000.000 gld. gedaald. Maar
in wezen be~ekent dit helemaal geen "verlaging' van de landrente voor de werkende boer·en, ge•en "vermindering" van
hun lasten, doch integendeel een grote verhoging, een geweldige verzwaring van de druk die de Indonesische werkende boer
op zijn benige, gekromde schouders heeft te torsen!
Waar vroeger in 1929 de prijs van de rijst nog 4.5 guldens
per pikol was, en de boerenbevolkir:t9 volstaan kon met' 8 millioen pikol rijst oftewel plm. 8°/o van de totale rijstproductie te
verkopen, om de haar o9gelegde landrente te betal•en, zo
moest zU ~e·eds het vorig-e jaar, to.en de prUs van 1 pikol rjjst
slechts ,plm. 1,5 guldens bedro~g. meer dan 20 millioen pikol
rijst verkopen, om het van haar geëiste bedrag van 30 millioen
guldens aan "verlaagde" landl"ente te kunnen betal•en. De werkelijke druk van de landl"ente is dus sinds 1929 meer dan v'erdubbeld!
De imperialistische bourgeoisie en haar feodale, koelakken- en
woekeraars-aanhang plunderen de werkende boel'en tot het
uiterste uit. Zij ontnemen hun hun rijst voor de betaling van
de belasting·en, f·eodale heffingen, woekerr•enten, enz., enz.,
en wanneer de uitgemergelde boeren dan geen rode cent
meer hebben, wordt onmeedogend beslag gel·egd op hun
armoedige hutjes, wordt in vele gevallen zelfs nog hun hoofddoek of enig ander schamel "kledingstuk" hun van het uitgeknepen lijf weggerukt!
Hoe ongehoord veel de ll)donesische werkende boeren moeten
"bijdl"agen" blijkt wel uit onderstaande çijfers:
a. landrente
=
t 30.000.000 = prijs van
20 milj. pikol rijst
b. zoutbelasting (met 20°/o v~erhoogd)
=
f 14.000.000 = prijs van
10 milj. pikol rüst
c. woekerr'enten (cr·edietbanken, pandhuiz·en e.a.)
=
f 25.000.000 = prijs van
17 milj. pikol rijst
d. herendiensten (1934)
f 0.900.000 = prijs van
0,6 milj. pikol rijst
1

f 69.900.000

=

prijs van

±

48

milj. pikol rijst
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Nog is daarqij niet ,gerekend het bed~ag a.an van de boeren
uitgeplunderd g·eld wegens qjjvoorbe,eld tabaks-:, cigaretf:en-,
olie- en andere accUnz·en. Het is de imperialistische moderne
watergeuz•en gelukt, om in hun door bedrog ·en terl'eur, list en
geweld v•erkr~9en hoedanigheid van landheren, woek•eraa.rs,
zoutsjachera.ars, enz. ruim 48-50 millioen pikol rijst in de
wacht te slepen. Dit was in 1934. In 1934 w:as de rijstproductie
op Java en Madoera plm. 99 millioen pikol. De Javaanse boer
betaalt dus de helft van de opbrengst van de rijst, zijn voornaamste product, aan belasting·en en woekerschulden!
In werkelijkheid is dez,e roof nog veel weerzinwekkender, omdat de werk·ende boer, gedwongen door biUere armoede, zo
goed als alles van zijn "hav·e en goed", ja, zijn oogstopbrengst
die hij na zoveel zwoegen verk11egen hedt, aan aHerhande
speculanten, woekeraars e.a. parasieten, verkopen moet, enkel
en alleen om aan het zo hoog nodi9e geld voor ... de betaling
van zijn belastingen te komen.
Als een monsterachtige python slingeren zich de imperialisten
en hun parasitail'e aanhangs•els om het uitgete·erde lichaam van
de Indonesische werkende boer.
Ze zjjn vaal<- niet meer in staat om hun belastinsen en heren..
diensten te betalen ·en wil!.en in vef.e gevallen liever de gevangenis ingaan. Het bedrag, dat door de werl<ende boeren werd
6etaald om hun herendiensten af te kopen, bedroeg in de
tijdsruimte van Januari tot Sept•ember 1934 slechts 0,6 millioen
guldens. In hetz•elfde· tijdsverloop in 1929 was dit bedrag
4.8 millioen guldens. De gevangenissen lopen stampvol met
boeren di·e "onwillig" zijn om hun herendiensten te verrichten
of met mensen die zich hebben schuldig gemaakt aan dandestiene zoutaanmaak of dandestien slachten van vee.
Hoe zwaar dez•e hel'1endiensten drukken, kunnen wJj nagaan uit
het g~g·even, 9.at aU.e·en in de gebieden van de z.•g. ~el~be:
sturen, de gehel·e werkende boerenbevolking 26 millioen dagen
per jaar dez•e verplichte diensten moet verrichten. In de Vorstenlanden (So·eraka.rta en Djokdiakarta, Java} moet de plattelandsbevolking per jaar 12 millioen dagen herendienst verrichten. In al dez•e streken moet de herendienstplichtige ongeveer
Q0-30 dagen per jaar deze onbetaalde arbei·d verrichten. (Statistisch V·erslag, 1932}

I
'

De druk van de landrente wordt nog scherper gevoeld door
het steeds minder worden van de grondopb11engst. Gedwongen
door geldgebrek haast ûch de werkende boer om aan inkomsten te komen, hij geeft zich niet zo 'VIeel mOjeite mteer dain
vroeger om zijn grond beter te bewerken. Trouwens, tot een
grondige bewerking van zijn akkertj.e is hij door gelqgebrek
al ni,et in staat. In het "Economisch Weekblad" van 12 October 1934 is een statistiek, die de achteruitgang van de Indonesische landbouw weergeeft:
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Schema van de opbrengst van óe landbouw in 19341 in vergelijking mei 1933.
gogo
568.771 b.
=
89°/o van die van 1933
mais
2.574.359 b.
=
83o;o van di·e van 1933
rijst
99.351.366 pikol = 92°/o van die van 1933
cassav·e
1.080.522 b.
= 109°/o van die van 1933
oebi
226.563 b.
= 100°/o van die van 1933
aardappelen
23.029 b.
94°/o van di·e van 1933
pindas
291.150 b.
=
9So;o van die van 1933
sojabonen
384.298 b.
=
97°/o van die van 1933
Bov,enstaande cijf·ers geV~en wel ·enig beeld van de achteruitgang van de inheemse landbouw in lndonesia. Slechts voor
enkde producten, met name cassave en oebi (knolgewas), is
in vergelijking met 1933 resp. een vooruitgang en stabiliteit in
de productie ile constateren. Dit is o.a. hierdoor te verklaren,
dat de werkende massa, wier hoofdvoedsel eigenlijk rijst is,
tans niet meer in staat is de voor haar zo duur geworden rijst
te kopen, en derhalve zich. nu tevl"eden moet steHen in de
meeste gevallen met "gaber" oftewel datgene, wat er nog
overblijft na uitpersing van de cassave!
Nog slechter is het gesteld met de aanplant 'en de oogst van
cocosnotef"l en inheemse tabak, waarvan de bericht·en resp. uit
het gewest Minahassa (Noord-Celebes), waar de bevolking
als hoofdcultuur de klappercultuur bedrDft, en uit streken van
Midden- en Oost-Java (waar de boerenbevolking van het verbouwen van tabak ha.a·r voornaamste bron van inkomsten had),
van een algehel·e of gedeeHelijk,e ruïne van brede lagen van
werkende boeren, spreken. Helaas hebben wij hierover geen
concreet cijfermateriaal kunnen krijgen.
Hoeft het ons nog te verwonde!"en, wanneer ste·eds veelvuldiger de werkende boel"en, gedwongen door honger en nood,
zich massaal v·erzetten t·eg·en hun pijnigers en uitbuiters? Of
wanneer zij ov·ergaan tot massaroof van levensmiddelen en
andere zaken, die zij zo dringend behoeven en di·e zij ook ten
volle zouden hebben, indien zij niet gebukt gingen onder het
ondragelijke juk van het imperialistisch-f,eodalistische regiem?
Neen, dit afl.es spruit voort uit het huidige stelsel in lndonesi.a
z,elf. Het zal slechts kunnen verdwijnen na een grondige oplossing van het landbouwvraagstuk in lndonesia.
V~erzetbeweging·en ·onder de werkende boer·en en rampokpari:ij.en op het platteland zijn tans me,er en meer dag,elijkse verschijnsel·en geworden. De werkende boerenmassa's beginnen
tans te beseffen, dat de ·enig·e uitweg is het massal·e ve·rzet en
de massastrijd. Het is begrijpelijk, dat daarbij nog veel strijdmiddelen worden gehanteerd, die niet gebase·erd zijn op een
revolutionaire bewustheid. In dit verband kunnen wij bijvoorbeeld noemen de mass.a(,e rampokpartiJen (massa-banditisme) in
het gewest Madio,en en andere str·eken in Midden- en OostJava. Deze rampokpartiJen vonden hun oorzaak in de ontzettende armoede op het plaUeland; zij gei:uigen van de voor
I•
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niets me·er {erugdeinz•ende verzetsgeest en bergen in zich
soms de kiemen van een vrij scharen beweging zoals in Mandsjoerije. Maar desondanks vertonen dez·e bewegingen in genoemde str·eken van Java ontegenzeggelijk nog veel symptomen van "er maar op los slaan". Zij zijn niet het resultaat van
·een gevestigde anti-imperialistische ,en anH-feodalistische bewustheid.
Wij Kommunisten en al!.e eerlijke anti-imperialisten in lndonesia
in het algemeen, die getuigen zijn van de in min of meer sne~
tempo zich voltrekkende radicalisering van de uitgebuite massa
in de dorpen, welke zich uit in belastingweigeringen, protestdemonstraties, hongeroptochten, massal·e zoutwinning, massale
overtredingen van de slachtbel.asting, rampokpartijen, enz., wij
kunnen onze ogen ni·et sluiten voor deze politiek uiterst belangrijke processen en feiten en daarover slechts een afkeurend
oordeel uitspreken, zoals de nationaalreformisten van allerlei
slag doen. Aan de ongehoord brutal·e terreur v,an de imperialistische bourgeoisi·e ·en haar feodale aanhang, maar vooral
aan het ontbreken van een politiek ·en organisatorisch sterk·e
revolutionaire proletarische partij, is het toe te schrijven, dat
deze latente ·en steeds toenemende grote ontevredenheid en
haat van de werk•ende massa: in stad en land tot nog toe zich
nog ni·et geuit he·eft in een geor;ganiseerde., bewuste massastormaanval tegen het in]perialisme en feodalisme in lndonesia,~
te verg.elijken met wat in China te zien is.
l·edere beweging van de werkende massa, hoe spontaan zij
ook moge zijn, bergt in zich •een kiem van bewuste strijd. Wij
moeten daarom nooit achter de spontane massabeweging aanhinken of er slechts de registrator van zijn. Integendeel, het is
onze gebi,edende taak, om met het oog op deze spontane bewegingen 'n grote mate van doelbewustheid te ontwikkel•en. Hoe
sterker de spontane verheffing van de werkende massa is, hoe
breder deze massabeweging wordt, destemeer doelbewustheid
vereist zowel de theo11etische als de politieke en organisatorische arbeid van de Kommunisten in lndonesia.
"Geen •enkele revolutionaire beweging kan zonder een standvastige, de continuïteit waarborgende l·eidersmganisati,e van
duur zijn. Hoe breder de massa is, die spontaan in de strijd betrokken wordt, de basis van de bewegin_g vormt en aan haar
deelneemt, des te dringender is de noodzakelijkheid van zulk
een organisatie" ... (Lenin, Sämtl. Werke IV, 2. 267).
Meer dan ooit moeten wij tans deze woorden van onze onsterflijke leider Lenin, in de daad omzeHen toen hij opriep tot de
oprichting van ·een Partij, die als ·een vastaaneengeslot•en geheel
·een bepaalde opvat'cing vertegenwoordigen moet, een Partij
van het nieuwe type, die voor de dictatuur van het proletariaat
strijdt, ·een vaste geslotene Partij, geleid door een autoritatief
centrum en die in staat is om de str.ijd van de arbeidersklasse
en andet'1e uitgebuite werkers in lndonesia voor de sociale,
·economische en politieke bevrijding te leiden en tot een blij-
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vende overwinning te voeren. Immers aHeen ·een dergelijke,
politiek en organisatorisch sterke revolutionair.e pr~oietarische
Partii is in sta.at, om aan de gehel·e bewe:9ing !n lndonesia
waa~achtige, anti-imperialistische I ei d i n g te geven. Alle,en een
zodani.9e Partij , clie in lndonesia niet anders kan zün dan de
Partai Kommunis lndonesia1 secti~e van de Kommunistische Internationale:, kan aan alle spontane bewegingen in lndonesi51,.
een bewuster, Qlanmatiger anti-imperialistisch ~en anti-feodaal karakter verlenen en de werkende massa in stad en land tot het
peil van bewust handelen verheffen.
Een andene weg is er ni·et, om aan de millioenen uitgeho~gerde.,
landloze verpauperise,erde en met volledig·e ondergang bedreigde werkende boeren en andere uitgebuite werkers in de
dorpen welvaart ·en geluk ile· bezorgen. De pogingen van de imperialistische regering om de~ "bapak Tani" in lndonesi,a te "helpen" door middel van "kolonisaties" en dergelijke manouvres,
een "uitweg" voor de werkende boer in lndonesia die ook door
de nationaalreformisten zozeer wordt aangeprezen ~en gepropageerd (zoals onlangs weer door den he~er Koesoemo Oetojo),
is geen uitweg uit ellende, honger, knechting en uitbuiting uit
de in lndonesia heersende chronische landbouwcrisis. Integendeel, dez·e en alle andere imperialistische en nationaalr·eformistische "hulpverleningen" bedoel·en slechts om de steeds toenemende verz,etsgeest van de werkende m.assa op het land
tegen imperialistisch-feodalistische onderdrukking en uitbuiting,
in voor het huidige silelsel in lndonesia ongevaarlijke beddingen
te leiden.
Zolang het imperialistisch-~eodalistische regiem in lndonesia nog
niet vernietigd is, zolang zal de overweldigende meerderheid
der bevolkin_g in lndon,esia steeds in het moeras van onderdrukking 'en uitbuiting gedompeld blijven. De politiek van het verbod van invoer van buitenlandse rijst, waarbij de overheersers tegelijkertijd ~een groot deel van de rijst van de Indonesische boer wegrov~en, versl~echtert hoe langer hoe meer het
"l~evens"-peil van de werkende boel"en, in het bijzonder van
de kleine boeren en landarbeiders, 1en dient s[,echts de belangen
van de rijsthandelaren, rijstimporteurs ~en rijke boeren. Het
hoeft dus niemand re verwonderen, wanneer tegenwoordig
het verkopen van grond voor e·en kwartj~e per roe door arme
boeren in lndonesia ~e,en alledaags verschijnsel is geworden.
Immers geld is regenwaardig ongehoord schaars, ja zelfs in
de meeste gevallen absoluut niet aanwezig in het Indonesische
dorp, ~en geld moet er zijn, voor de betaling van de ondragelijke belastingen en voor een hapj,e rijst!
Ook de nieuwe imperialistische politi1ek betreffende het crediet verband voor de rijke boeren, verder de regeling van de
credietverstrekking door de volksc11edi,etbanken, heeft slechts
ilen doei de rijke boer,en en woekeraars in hun rooftocht ten
koste van de arme en middelboer·en te steunen. Terwijl toch
aan de ene kant de arme en kleine boeren helemaal geen ere,I
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diet kunnen verkrijgen, wordt het verl,enen van eredief aan de
rijke boeren ~en Indonesische landhe11en door de imperialistische
bourgeoisie op alle mogelijke manieren verg·emakkelijkt, waardoor deze laatsten dan in staa,t zijn, om hun bedrijf te verbeteren door de aanschaffing van meststoffen, kl,e·ine machines, vee,
enz., en om door middel van woek.ercontraden en andere
uitpersingsmetoden de arme en kl.eine boeren nog meer leeg
te plundel'en.
Het is dez•e politiek van de imperialistische bourgeoisie om
de "tani jang fjerdik", de "vernuftige boer", te helpen middels
allerhande 1'egeli11gen en loonroof ten opzichte van de landarbeiders, di·e de k·euterboel"en 1en de landarbeiders nog mee'r
in het moeras van ellende en nood doet zinken.
·
In deze situatie betek·enen de pogingen van sommige nationaalreformistische leiders om de VQigens hun terminoiQgie nadel"ende ".agrarische ruk" oftewel agrarische l'evoluti·e te verhinderen1 in doodgewone woorden dus ni·et anders dan de roef'en hon,gercampagne van de imperialistische bourgeoisie en
haar aanhang mede ~e he,lpen organisel"en. Ook de door de
nationaal·r·eformistische (,eiders gevoerde propaganda van middelen "ter ondersteuning van de werkende massa der boerenbevolking", zoals b,ijvoorbe,eld "Het mganiseren van collectieve
bedriiven" (program van de Pendidikan Nasional lndonesia),
"de bevo11dering van de Swadeshi" (Mr. Ali Sastroamidiojo •en
andere kopstukk,en van de Parta,i lndonesia) ~en "de stichting
van oroducti<e-cooperati,es in de dorpen 'en van verbruiksecoperaties in de steden", (program van Mohammed Hatta), om
maar ·en1ge van de vef,e te noemen, komen 7n wezen sTeehts
neer op het afr,èióen en in een dood srop doen uitlopen van de
anti-imperialistische 1en anti-~eodali,stische strijd van de werkende
boerenmassa, welKe strijd tans begint zich te ontketenen.
De enig'e uitweg voor de werkende boel'enmassa is de revolutionair geleide massa-strijd voor haar dringende da_gel_ijkse
belangen 1en ve1rde11e hogel"e eisen,. voor de volledige vernietiging van het imperialistisch-feodalistische 11e,giem. Deze strljd
betekent ,e,en strijd voor de confiscatie en verdeling van ruim 5
millioen Ha. grond voor de imperi.alisten, vorstjes, landheren, rijke en woek,erboeren op Java, van me·er dan 10 millioen Ha.
door genoemde uitbuiters in de gebieden buiten Java en Madoera geannexeerde gronden, voor de opheffing van tientallen
millioenen dag·en hel"endiensten ~en andel"e dwangdi,ensten, verder de ,afschaffing van de land11ente, het hoofdgeld en nog zovele andel'e belastingen di·e de werk~ende boerenbevolking uitpersen, voor de annul,ering van alle schulden aan de woekeraars
vanaf de imperialistische l"egering tot en met de doodgewone
geldschieters, voor de kosteloze beschikbaarsf·elling van geroofde rijst en andel"e zak;en door de "desa-schuren", pandhuizen
en andel"e instellingen van de imperialistische bourgeoisie, voor
de erganisering van de bevloeiing in 't belang van de sawahs
der werk1ende bo,el'len, voor de v·erbetering van het levenspeil
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der landarbeiders, voor de macht aan de werkende boeren en
landarbeider~, in de dorpen!
Deze agrarische revoluti.e kan niet tot ,een ov·erwinning leiden,
indi·en zij niet ~eng verbonden wordt met de strijd voor de national,e onafhankelijkheid, voor de oprichting van de revolutionairdemocratische dictatuur der arbeiders en boeren. Zij kan niet
v·eroverd worden, indien zij niet gel,eid wordt door de me,est
!'evolutionaire klasse, dat is de arbeidersklasse in lndonesia.
Deze arbeidersklasse kan ·en zal de hegemoni·e in de anti-imperialistische en ag~arische revoluti·e in lndonesia veroveren, indien zij georganis·eerd en gel·eid wordt door een sterke revolutionair·e proletarische Partij. En tenslotte zal deZ!e agrarische
revolutie niet doorgevoerd kunnen worden, indien zij niet van
nu af :aan wordt voorbereid ~en georganiseerd, in de dagelijkse
strijd van de werkende massa in het dorp in innige samenhang
met de dagelijkse strijd van de arbeiders in de steden, voor
hun meest dringende dagelijkse eisen.
Het is derhalve gebi·edende taak van de Kommunisten en
alle e·erlijke anti-i111perialisten in ~en buiten lndonesia, om aHe
noodzakelljke arbeid voor dit doel te v~errichten. Des te klemmender is deze r·evolutionail'ie eis in idez,e peri.ode waarin de
imperialistische bourgeoisie ,en haar aanhang hun roof-, uithongeril'),gs- en onderdrukkil")g~politiek op de spits dr,üven en bewust koers zetten op deelname aan ~een nieuwe imper,ialistische
wereldoorJqg, 'en waarin het r.adicaliseriugsprooes en het prooes van anti-imperialistische en anti-11eodalistische bewustheid
onder de brede lagen der uitgebuite bevolking van lndonesia
zich meer en meer en in voortdurend sneller tempo ontwikkelt.
Alle organisaties in de dor!?en, die massa's van uitgebuite
werkers omvatten, in de 'eerste plaats de v·erschillende boerenorganisaties die onder l·eiding van nationaalreformistische en
f.eodale lieden nog staan, moeten benut worden om de werkende massa i!e mobilise!"en, i!e organise!"en 'en te leiden voor en
in haar dagelijkse strijd.
Deze dagelijkse strijd voor alle dringende belangen der uitgebuite werkers op het platteland moet voorbereid, georganiseerd ·en doorgevoerd worden, en ste,eds me,er uitgebreid worden tot en verbonden worden met de strijd in andere dorpen,
districten, gewesten, enz; zij moet innig verbonden worden
met de strijd van de arbeiders en ander'e uitgebuite werkers
in de steden en doorgevoerd worden als een noodzakelijk
onderdeel van de algeme·en anti-imperialistische en anti-~eoda
listische strijd. Alleen deze revolutionaire uitweg kan en zal
de eeuwenlang geknechte en geknevelde millioenenmassa der
Indonesische boerenbevolking in enge strijdbondg·enootschap
met de arbeidersklasse en onder leiding van de laatste, werkelijke Welvaart, Vrijheid en Macht geven!
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Binnenkort zal in Nederlandse v.ertal'ng bij de uitgeverij Pegasus
verschijnen de "Kritiek op het program van Gotha" van Kar!
Marx. De uitgave van dit z·eer belangnijke geschdt van Marx
in onz.e taal mag met het volste recht een ev.enement genoemd
worden: •een ze,er belangrijke principiële studi·e van Marx
zal hiermee voor het eerst in Nederland worden gepubliceerd.
Aan dit van het jaar 1875 daterende g·eschrift zullen •een aantal
brieven van Marx en Engels ov.er het program van Gotha worden toegevoegd, benevens ·een tweetal beschouwil')gen van
Lenin over de kritiek <?P dat progr,am, t,erwDI een uitvoerige inleiding en een groot a,antal verhelderende aantek•enil').9en zullen dienen als steun qij de lezing en bestudering •er van.
De "Kritiek op het prograim van 'Go~ha" is naast het "Communistisch Manifest" ·een der belangrijkste programmatische werken van Marx. Op een betrekkelijk klein .aanta.l bladzijden, in
korte kernzinnen ontwikkelt hij de voornaamste theoretische
grondstellingen van het progr.am van de partij van het proletariaat.
Wat speci.aal in onze tijd van zeer grote betekenis is, is da~
Marx in dit geschrift zich in het bijzonder bezig houdt met het
vra.agstuk van de overgangsperiode van het kapitalisme naar
het communisme. Juist thans, nu onder de dictatuur van het
proletariaat in de Sowjet-Unie zich deze oVlergang voltrekt,
krijgen de theor.etische uiteenz·eHingen van Marx voor ons e•en
zeer bijzondere betekenis, omdat er op zo treffende wijze uit
blijkt, hoe de politiek van de bolsjewistische p.artij de dir:ede
voortz.etting is van de politiek, die Marx en Engels hun gehele
leven hebben gevoerd, .en vooral ook, omdat er scherp uit
naar vot"en komt, dat de huidige strijd van de KPdSU en de
Komintern tegen al de verschillende vormen v.an het hedenda.agse opportunisme •en tegen het contr:a-r.evolutionaire Trotzkisme de voortzetting is van de strijd, die zij hun gehele l·even
tegen dergelijke tendenz·en hebben gevoerd.
Met zijn "Kritiek" nam Marx in Mei 1875 stelling h~gen de grove
opportunistische fouten, die de leiders van de Duitse soci.aal-democr:atie ten aanzien van principiël·e en programmatische kwesties bij de samensmelting van de beide toenmalig·e Duitse arbeiderspartijen (de do,or Liebknecht en Bebel ,9'eleide "Sozi.aldemokr:atische Arbeiterp.artei Deutschlands", de zo9enaamde "Eis·enacher" en de door Hasendever, Hasselmann en Tolcke gelejde
partij van Lassale,~ de "AI'Igemeine Deutsche Arbeit•erv·er·ein"l
hadden gemaakt. Deze beide ,partij•en waren ontstaan in de
60-·er jaren van de vorige ·eeuw, toen het vraagstuk van de
stichting van ·een Duitse •eenheidsstaat nog ni·et beslist was,
een vraagstuk, dat wegens zijn .algeme•en nationale bet·ek·enis
ook tijdens de revolutie van 1848-49 een zeer grote rol spe·eide,
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doch onopgelost ble:ef. Dit vra.a.gstuk kon slechts op tweeërlei
wijze worden opgelost: óf door een burgerlijk-democratische
revolutie, di•e het "voorspel" van ee:n pro•let.arische revolutie
kon ·en moest zijn, zoals Marx en Engels re:eds in 1847 hadden
geschreven, - óf op "Pruisische wijze", d.w.z. door de v·ereniging van Duitsl.ancf onder de he,gemonie van de militaristischbureaucratische, half-~eodale Pruisische monarchie, doqr de
stichting van ·een burgerlijk-jonkerlijke st.a,at. De partij van
Liebknecht ·en Bebel stre·ed onder sterke invloed van Marx en
Engels voor de oplossing vofg,ens de eers~e wijze; de Lassa;IJ.eanen daar·entegen, die de politiek van Lassalie (di·e in de strijd
voor de verbetering van de economische toestand v.an de arbeiders op de ondersteuning door de jonkerstaat l'ekende) voortz.etten, voerden een polifi.ekJ die in de practjjk de oplossing
van het vraagstl!lk van de vereni_gi'19 van Duitsland volgens de
methoden der jonkers begunstigde. Daarom brandmerkte Marx
de Lassalleanen en noemde hen de "koninklijk-Pruisische socialisten". Een r·eeks van oorlogen, vooral de Duits-Franse oorlog
van 1870-71, het verbond dat de bourgeoisie uit vrees voor het
prol·etariaat met de jonkers sloot, de lafheid van het Duitse
kl·einburgerdom, de zwakheid •en onrijpheid v.an het Duitse
proletariaat, de nederlaag van de Parijse Commune, dat alles
leidde :er toe, dat het vraagstuk van de ver;eniging van Duitsland juist op "Pruisische" wijze werd opgelost. Aldus kwam
één der in politiek opzicht belangrijkste verschillen tussen de
beide arbeiderspartijen te vervallen.
De partijleden en arbeidersmassa's eisten de ver;eniging, maar
Marx zag een gevaarlijk opportunisme in de beginselloo.sheid,
waarmee de l·eiders van de Eisenachers •een program in elkaar
knoeiden, dat •een men.9elmoe~je was van vóór-Marxistische,
voornamelijk Lassalleaans•e dogma's, vulgair-democratische eisen en g·eheel verdraaide communistische stellingen. Marx beschouwde zulk een edeetisch program als totaal onbruikbaar.
Volgens Marx' mening haalde zulk een program het gevaar
van sectarisme •en kl·einburgerlijke ontaarding van de partij
binnen, en zette het alle deuren wagewijd open voor het opportunisme. Teg·en dit gevaar nam Marx in zijn "KriHek" stelling.
Het is geen toeval, dat dit geschrift van Marx, dat voor het
·eerst door Engels in "Die Neue Z.eit" in 1891 gepubliceerd
werd, toen in de Duitse sociaal-democratie de opportunistische tendenz•en zich ten anderen male vers~erkten, door de
Duitse sociaal-democratie later niet me·er is uitg.egeven. Evenmin als het een toeval genoemd mag worden, dat het, na de
publicati·e in 1891, voor het ·eerst weer in 1934 door het MarxEngels-Lenin-lnstituut te Moskou onder redactie v.an W. Adoratski, voorzi.en v.an een uitvoerige inleiding, commentaar en
aanhangsels/ werd uitge,geven.
Het centrale punl in de "Kritiek op het program van Gothan
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wordt gevormd door de analys·e van de ,,ontwik~eling van -het
toekom$tige communisme•' in nauwe samenhang met het vraagstuk van de revolutionaire dictatuur van het proletariaat.
De grote principiële en practische betekenis van dit gedeeHe
van de "Kritiek" he·eft Lenin in het Jaar 1917 zeer sterk in het
licht gesteld in zijn geschrift "Staat en Revolutie", waarin hij de
door Marx opgestelde idee van de dictatuur van het proletariaat
ontwikkelde. Lenin zegt daar:
"De meest uitvoerige bespreking van dit vraagstuk (nl. van
de economische grondslagen voor het .afsterven van de staat)
geeft Marx in zijn "Kritiek op het program van Gotha" ...
Het polemische deel van deze waardevolle uitgave, dat uit
·een kritiek op de Lassalleanen bestaat, heeft het positi·eve
deel ·er van om zo te zeggen in de schaduw gesteld, namelijk: de analyse van het verband tussen de ontwikkeling van
het communisme ·en het afsterven van de staat" (vgl. Marxistische Bibliotheek, dl. 5: Lenin, Sta,at •en Revolutie1 blz. 69).
Y·erder schrijft Lenin:
... Terwijl Marx het vraagstuk van de ontwikkeling van de
communistische maatschappij stelt, stelt hij het. . . op grond
van het feit, dat het communisme uit het kapitalisme te voorschijn komt, zich historisch uit het kapitalisme ontwikkelt, het
resultaat vormt van de werkingen van een maatschappelijke
kracht, die door het kapitalisme wordt voortgebracht. Bij Marx
vinden we geen spoor van een poging om utopieën te construeren, te fantaseren over datgene wat men niet weten kan.
Marx stelt het vraagstuk van het communisme, zoals een natuuronderzoeker de vraag zou stellen naar de ontwikkeling
van ·een nieuwe, laat ons zeggen biologische soort, waarvan
hem bekend was, dat hij zo en zo is ontstaan en in deze\ of
die bepaalde richting zich wijzigt. (T.a.p. blz. 70).
Zonder zich met utopieën in te laten, heeft Marx nader aangetoond, wat zich NU met betrekking tot de toekomst bepalen laat, nl. het onderscheid tussen de lagere en de hoger<e
fase (trap, étappe) van de communistische maatschappij ... Hij
geeft een nuchtere berekening, hoe de socialistische maatschappij eigenlijk zal hebben huis te houden. Marx analyseert
concreet de levensvoorwaarden van zulk een maatschappij
zonder kapitalisme ... (T.a.p. blz. 76).
De analyse van de kapitalistische maatschappij en van de onvermijdelijke loop harer ontwikkeling, de situatie en de rol van
het proletariaat in haar, de analyse van de "economische grondslagen voor het afsterven van de staat" le~dden Marx tot de
conclusie van de noodzakelijkheid en de onvermijdelijkheid van
een "politieke overgan,gsperiode tussen de kapitalistische en de
communistische maatschappij". De _staat van deze over_gangsperiode "kan niets anders zijn dan de revoiutionaire dictatuur
van het proletariaat."
In deze "beroemde verklaring van Marx - schre·ef Lenin in zijn
geschrift over den renegaat Kautsky - vinden wij de samenv.at-
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ting van heel zijn revolutionaire leer" {Zie Marx. Bibl., dl. 8;
Lenin, De prol·etarische !"evolutie en de renegaat Kautsky, blz. 8)
In het jaar 1918 had Kautsky de (laat ons zegge11) vrijmoedigheid, te verklaren, dat de leuze van de dictatuur y.an het proletariaat (hij karakteriseerde haar als "woordje") door Marx slechts
een ·enkele keer in de "Kritiek op het program van Gotha"
zou zijn opgesteld. Dat is natuurlijk ·een onwaarheid. In werkelijkheid loopt de idee van de dictatuur van het proletariaat als
een rode draad door de gehele leer, door .all·e werken van
Marx ·en Engels. Maar ongetwijfeld heeft Marx in de "Kritiek"
deze idee het treffendst getormul·e·erd •en haar door een uitgebreide analyse van de ontwikkeling der communistische maatschappij gemotiveerd, waarbij hij op het vraagstuk van de
"gebruikmaking van de macht van het proletariaat voor de
vestiging van het socialisme, voor de opheffing der klassen_, voor
de overgang naar de klassenloze maatschappij, naar de maatschagpjj zoncJer staat" (Stalin) zeer uitvoerig is ingE;_gaan.
De ervaring ~.an de revolutie in Rusland, de ervaring v.an meer
dan 17 jaar proletarische dictatuur •en socialistische opbouw in
de Sowjet-Uni·e, het _program van het twede vijfjal'enplan - het
vijfjarenplan ter 9pheffin,g van de klassen en de v.estigif1:g van de
klass·enloze socialistische maatscha~U - en de taak, welke thans
het proletariaat van de kapitalistische landen te vervullen he•eft,
hebben de door Marx !]eqeven analyse van de "overgang van
het kapitalisme naar het c-ommunisme" volkomen bevestigd.
En ·ook de ho9e waardering van dez•e analyse door Lenin in zijn
geschrift ,"Staat en R•evolutie" is bevestigd. Duidelijk is geworden de z•eer ,gro~e betekenis van de onverbiddellike st~Ud,
die Lenin ~egen de renegaten van het Marxisme van het slag
Kautsky heeft g•evoerd, die .alle grond9edachten van Marx v•ervalsten, teg·en de sociaal-verraders, die geheel zijn overgelopen
naar het le9er der contra-revolutionail"e bourgeoisie.
De door Marx in de "Kritiek" geg•even concrete analyse van de
"levensvoorwaarden van een maatschappij, waarin geen kapitalisme me•er zal zijn", krijgt bijzondere betekenis in verband
met de strijd, di·e de KPdSU tegenwoordig voert tegen de linkse
"gelijkmakerij" op het gebi·ed der loonpolitiek, van het tariefsysteem, welker onjuiste organisatie leidt tot fluctuatie van de
arbeidskrachten, di·e één der hoofdoorzak·en is van het achterblijven van sommige industrietakken in de Sowjet-Unie ·en die
daardoor de socialistische opbouw remt.
Lenin he·eft zich herhaaldelijk uitgesproken tegen de opperv'lakkige of huichelachti9e "beschouwingen" over de 9elijkheid, die
in beide 9evallen de bourgeoisie ten ,goede komen {Vgl. ,"Staat
en Revolufi.e"). De KPdSU moest reeds in 1926 met de ,grootste
beslistheid het demagogische gekl·ei:s over de gelijkheid .afwijzen), toen Sinowjoew in het artikel "De Philosophi·e van het
tijdperk" (S~ptember 1925J met deze leuz·e optrad.
Toen in 1933 de kl•einbur9erlijke ov·erblijfsel.en, vooroordelen en
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tendenz·en bij een deel van de ec.onomen en vakverenigin,gsmensen in de Sowjet-Unie zo'n schadelijke uitwerking hadden
op verschillende gebieden van de socialistische opbouw van de
volkshuishouding, wees StaJin in zijn historische rede op het
congr·es der economen er op, dat de opheffing van de "linkse"
gelijkmakerij één der voorwaarden voor de succesvolle doorvo·ering van het vijfjarenplan in vier jaren vormde, en beriep hij
zich IOnmiddellijk op Marx, waarbij hij in de •eerste, plaats de in de
"Kriti·ek op het program van Gotha" v•ervatte uite•enzetti~.9 van
de lev,ensvoorwaa~den in de eerste fase van de communistische
maatschappti, d.i. onder het socialisme, op het 00.9 had. De beheffende passage uit de J'1ede van Stalin luidt:
_1 ,Marx ·en Lenin z•eg_gen, dat het onderscheid tussen gekwalificeerde en ni·et· g·ekwalificeerde arbeid zelfs onder het socialisme, zelfs na de OQheffing der klassen, zal bestaan, dat
·eerst onder het communisme dit onderscheid zal verdwiinen, dat dientengevolge het _"arbeidsloon" zelfs onder het
socialisme overeenkomstig de prestatie, niet echter overe·enkomstig de l:?_ehoeften betaald moet worden. Maar onze gelijkmakers onder de economen en vakverenigingsmensen kunnen zich da,ar niet me·e ve•J'1enige en menen, dat dit verschir
•onder ons Sowjetsysteem 1"e1eds v'erdwenen is. Wie he,eft
gelijk? Marx en L•enin of de gelijkmakers? Het is· aan te nemen, dat Marx en Lenin gelijkhebben. Doch daaruit volgt,
dat diegenen, die het tariefsysteem op de "principes" van de
gelijkmakerij opbouwen, zonder rekening te houden met het
verschil tussen g·ekwalificeerde en ni·et-gekwalifioe·erde arbeid,
met het Marxisme, met het Leninisme breken."
lioen Stalin de oorlog v:erkl,aarde aan de· gelijkmakerij, en de
partij, de vak- ·en •eqonomische organisaties in de Sowj·et-Unie
de weg van de consekwente vervulling van deze hoogst belangrijke voorwaarde voor de succesvolle economische opbouw
insloegen, ga\t"en de burgerlijke .en sociaal-demokratische critici
in het buitenland, de rechtse en "linkse" critici in de Sowjet-Unie
uiting aan hun leedvermaak over dit parool van Stalin en vieJ,en
er met all-e mogelijke huichelachtige tegenargument•en op aan.
Ze spraken van concessies aan de kapitalistische methoden, van
het afstand doen van het communistische beginsel, de verloochening van de principes van het Marxisme.
In een onderhoud met den Duitsen schrijver Emil Ludwig verklaarde Stalin met verwijzing naar de "Kritiek op het program
van Gotha" over dit vraagstuk het volgende:
"Een socialisme, waaronder alle mensen hetz.elfde loon, dez·elfde ho·eveelheid vlees, dez.elfde hoeveelheid brood krijgen,
dezelfde kleren dragen, dez·elfde levensmiddelen in gelijke
hoeveelheid krijgen, - zulk ·een socialisme k·ent het Marxisme
niet. Het Marxisme zegt all·een: zolang de klassen niet definiti·ef opgeheven zijn, zolang niet de arbeid van een bestaansmiddel voor de noodzakelijkste l·evensbehoeften tot vrijwillige
maatschappelijke arbeid is geworden, zullen de mensen voor

284

v. VEEN

KARL MARX' "KRITIEK OP HET PROGRAM VAN GOTHA"

hun arbeid overeenkomstig de pl"estatie betaald worden. "Een
i·eder overe·enkomstig zijn capaciteiten, een ieder overeenkomstig zijn prestatie" - dat is de Marxis-tische formul·e van
het socialisme, d.w.z. de formule van het ·eerste studium van
het communisme, van het ·e·ersie stadium van de communistische maatschappij. Eerst in •een hog.e:r stadium v'an het communisme, eerst in ·e·en hogere fase van het communisme zal
ieder, di·e arbeid verricht in ove!'eenstemming met zijn capaciteiten, voor zijn arbeid overeenkomstig zijn behoeften betaald worden. "Een i·eder overeenkomstig zijn capaciteiien,
een i·eder ove!'eenkomstig zijn behoeften."
Het is volkomen duidelijk, dat verschillende mensen verschillende behoeften hebben en ook onder het socialisme zullen hebben. Het socialisme heeft nooit het onderscheid ten
opzichte van smaak, hoeveelheid en hoedanigheid der behoeften ontkend. U moet lezen, hoe Marx Stirner wegens zijn
neiging ~ot gelijkmakerij kritiseerde, u moet Marx' kriti<ek op
het program van Gotha van het jaar 1875 lez1en, u moet de
latere werken van Marx, Eng.els, Lenin l,ezen, en u zult zien,
met welk ·een scherpte zij de goelijkmakerij ·aanvall.en. De goelijkmakerij he·eft haar grond in de boerse denkwijz,e, in de psychologievan de gelijke verdeling van alle g:oedel"en, in de psychologie
van het primitieve boerse "communisme". De gelijkmakerij
heeft met het Marxistische socialisme niets g.eme,en. Sl,echts Ji,eden, die het Marxisme niet kennen, kunnen zich de zaak
zo primitief voorstellen, alsof de Russische bolsjewiki alle goederen op één hoop gooi•en ·en ze dan gelijk opdelen willen.
Zo stellen mensen zich de zaak voor, die niets met het Marxisme gemeen hebben. Zo hebben mensen zich het communisme
voorgesteld, als de primitieve "communisten" uit de tijd van
Cromwell en de Franse revolutie. Maar het Marxisme en de
Russische bolsjewiki hebben niets g.emeen met deze "communisten" der gelijkmakerij."
De practijk van de socialistische opbouw in de UdSSR is een
voortl"effelijke historische toetsst·e·en voor de juistheid van de
zeer di•epe analyse en gedurfde wetenschappelijke voorspelling
vlan Marx in de "Kritiek ,op het program van Gotha.".
Terwijl de KPdSU de strijd tegen de kleinburg-erlijke gelijkmakerij voert en haar onder het vuur neemt van de bolsjewistische
zelfkritiek, strijdt zij voor het werkelijke Marxisme-Leninisme,
tegen de kleinburgerlijke, opportunistische vervalsing van het
wetenschappelijke, proletarische communisme van Marx en
Lenin.
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PARLEMENT EN KIEZER
Jaarboekje samengesteld door J. A. Jungmann en F. K. van lterson
1934-35. 24ste ajargang - 's Gravenhage. Martinus Nijhof- 382 blz.

Het jaarboekje "Parlement en ki·ezer" bevat tal van gegevens,
die men in het politieke leven nu en dan nodig he·eft. Zo vindt
men er o.a. de uitslag van de verkiezing voor de l1wede Kamer
in 1933, de samenstelling van de beide kamers ·en van de
Provinciale ·staten, een kort levensbericht van de ministers en
de reden van de beide kamers der Staten-generaal, de troonredes van de raatste twee jaren, ·een overzicht v:an de voornaamste werkzaamheden der Staten-generaal gedurende de zitting
1933/34, de verdeling van het rijk en de provincies in kieskringen, enz. Dan vindt men er ·e·en overzicht van partijprogramma's ·en partij-aangel·egenheden, waarin men over de verschillende politieke partijen allerJ.ei merkwaardigs kan lezen. Over
de CPH vindt men slechts de leuzen, in de kamerverkiezing
van 1933 gesteld. Het is e,en boekj·e, waaraan men in de politiek
nu ·en dan wel wat he·eft.
Wegens plaatsgebr.ek moet de bespreking van Nico Rost over "de Ruitentikker" en verdere boekbesprekingen bl.ijven staan tot het volgend nummer.

Deze rubriek wil een overzicht verschaffen van de ar!ikel·en, die op
verschillend gebied in de internationale Marxis:ische tijdschriften-literatuur verschijnen.

RUNDSCHAU
über Politik, wirtschaft und Arbeiterbewegung.
Nummer 20 (28 Maart '35).
Nummer llJ opent met een artikel van
Hans Behrend: de terreur van HiHer
raast! All·es voor de redding van de
gekerkerde strijders voor vrijheid en
vrede: Maddalena, Stamm en Rembte.
J. Berlio:r: (Paris) behandel,! de gemeenteraadsverkiezingen in Frankrijk,
die hij een grote politieke slag noemt.
L. 1-. Boross schrijft over het verloop
van de 1ste Mei in het land van het
zegevierende socialisme. Ook is in
dit nummer opgenomen een verslag
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De hieronder genoemde tijdschriften
zijn verkrijgbaar door bemiddeling
van de uitgeverij en boekhandel "PEGASUS", Hemonystraat 5, Amsterdam.
van de 1ste Mei betogingen in de
kapitalistische l·anden.
R. Bishop (Londen) geeft een beschouwing over het jubileum van de
koning van Engeland.
Van J. Sta:in is opgenomen het a.rtikel, dat hij heeft geschreven op de
50ste geboort.edag van Lenin en afgedrukt werd in de "Prawda.' van 23
April 1920: "Lenin a,J,s organisa~or en
leider van de K.P.R. (b) en dat behandelt het tactische plan van Lenin
in de revolutie van 1905. Behalve dit
artikel is ook opgenomen het hoofdartikel uit de "Prawda" van 25 April
1935 en een artikel van M. Ljadow:
"Uit verre dagen", naa.r aanleiding

van de herdenking van het 3de Partijcongres.
Nemo noemt de invoering van de
algemene dienstplicht - een ni•euwe
etappe van de oorlogsvoorbereiding
van het Duitse fascisme.
Bela Kun schrijft over de llde Internationale op zoek naar een nieuwe
verblijfplaats.
Uitvoerig wordt gesch~even over het
10de rijkscongres van de Communistische Jeugdbond van Oostenrijk onder ,.Lit.eratuur'· is opgenomen een
beschrijving van het boek van Wolfgang Langhoff: ,.Moorsolda.ten".
Béla Kun publiceert een artikel over
de Hongaarse ~adenrepubliek voor
de criminele rechtbank.
Foe Pe Dei schrijft over de beslissen~
de strijd van het Chinese Rode Leger in de provinciën Stsetsjoean en
Kwaitsjou.
De wekelijkse brieo van L. F. Boross
handelt over het strijd- en vreugdefeest De Communistische pa.r!ii
voor dertig jaren en nu. Ook is er
een artikel van denzelfden schrijver:
De Sowj.et-macht als ma·ssa-o~ganisa
tie.
Tevens zijn opgenomen de 52 MeiJ,euzen van 1935 en het staatspl.an
over de ontwikkeling van de veeteelt in de S.U. en de mening van
het sociaal-democr.atische Bel·gische
kamerlid Brunfaut over zijn reis door
de S.U.
DIE KOMMUNISTISCHE
INTERNATIONALE
No. 8 (20 April '35). De aflevering
opent met de oproep van de com,..
munistische lnternational.e op de 1ste
Mei.
Daarna, volgt de oproep van de Communistische partij·en van
Duitsland,
Frankrijk,
Engeland, Pol·en,
Italië,
Tsjecho-Siowakije, BeJ.gië, Oostenrijk,
HongarUe en Lilauwen tegen het dreigende oorlogsgevaar.
Vervolgens wordt de betekenis van
de 1ste Mei 1935 uif.eengezet, op
welke dag de .,strijdende proJ,etariers van alle landen hun wil tot
strijd voor de overwinning van de
arbeidersklasse, voor de prol·eta•rische
dictatuur, voor de sowj.ets, voor het
socialisme zulien demonstreren.'·
Wilhelm Pieck zet de betekenis van
Fiete Schulse uiteen, die op 18 Maart
j.l. door de fascistische rechtbank in
Hamburg ter dood werd veroordeeld
met .,l·evenslang verlies van de burgerlijke ererechten."
Erich bespre·ekt de strijdproblemen

van de Communistische jeugd
in
Duitsland.
Onder het hoofd: De tribune van
het 7de wereldcongres van de Gomintern, schrijft allereerst Li over de
vraag van de voorwaarden tot het
oprichten van Sowj·et-gebieden in half
koloniale landen ,a,Js antwoord op het
a.rtikel van W. Mi·ro in het vorige
nummer.
Verde·r is opgenomen de resolutie
van he·! Centraa•l Comitee van de
C.P. Joegosl.avië over de discussie
binnen de partij in samenhang met
het 7de wereldcongres van de comintern, ·ev.eneens de resoJ.utie van
het Pol. Bur·eau van de C. P. Spanje. Tot slot een v.erslag van een
belangrijke zittinç van het Centraal
Comitee van de K.P.D. en de resolutie, die op 30 Janua.ri 1935 door
dit Comile·e werd aangenomen.
UNSERE ZEil
Mei 1935. Dubbelnummer 4-5. 96
blz. (speciaa,J gewijd aan de weg
voor het behoud van de vrede).
van Max Richter:
.,Strijd tegen chauvinisme en oorlog in HiHer-Duitsland". De dictatuur van HiHer ortenteert zich op de
oorlog al·s uitweg uit de crisis. Achte~e·envolgens behandel·! hij çlan: Het
parool van HiHer: Alles voor de oorlog, dan het .anti-fascistische parook
voor het bolwerk van de vrede. VervoJ,gens de fascistische invloed op de
jonge generali·e; soda'l'e maneuvres
op kosten der massa.; de ni·euwe go,lf
van ter~u.r; de geschiktheid van het
fascisme om te maneuvreren. Het besluit met: Ons vaderland - het komende socialistische DuitsJ,and.
.,Een ni,euwe ·etappe in de ontwikkeHng van de Sowjet-democraUe" is de
tite·l van het arti.kel van Kurt Sauerland.
Egon Erwin Kisch, geeft daa.rna het
eerste artikel van zijn reis door Australië: .,Paardenrennen en ûekenhuis".
Rudolf Feislmann, geeft een zeer uitvoeri·ge beschrijving ov·er het opni.euw invoe~en van de a'l9emene
dienstplkht in Duitsl·and en de fa.scistische militaire psychologie.
Ook het artikel van André: De weg
tot behoud van de v.r.ede, houdt zich
met HiHer-Duitsland bezig: Hitler, dat
i·s de oorlog.
Romain Rolland: De rol van de schrijvers in de huidige maatschappij, is
een uitvoeri·g cita.at uit het binnenkort
te verschijnen boek van deze schrijver, dat verschijnt onder de titel:
Door de revoluti•e de vrede.
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Van den dir·edeur van het anthropol<>gisch museum te Moskou, M.
~. Plisedski is er een bijdrage onder
de titel: Hoe de anthropol·ogi•e de
di,enar·es werd van de bourgeoisie.
Achter·eenvolgens behandel·t hij: De
"wetenschappelijl~e"
rechtva,ardi.ging
van Morton voor de onderdrukking
van de neg.ers; De "ontdekking" van
het "Arisch" ras; "Ma1thematische"
methode en het meten van de schedels; de ni.euwe "theori·e" voor Göbbels en voor de Japanners en tot
slot de anthropologie in de SowjetUni·e.
Johannes R. Becher, schrijft voo·r het
schrijverscongres in Parijs over de
macht van ons woo·rd.
Een goed g.edocumenteerd artikel van
Robert Hammer heeft tot onderwerp:
Twee jaar fascistische werklozenpoHti·ek. Dan volgt •een boekbespreking
o.a. door Alfred Kantorowicz: van het
boek van Wolfgang langhoff: V·eensoldaten.
In het bijvoegsel "Uni.versum~' o.a.
een bijdrag.e van Prof. J. Aronsohn
over de Eremitage te leningrad en
een gedicht van Johannes R. Becher,
vom Träumen.
DOCUM):NTS 35
Revue mensuell•e de I' Assocation
Révolutionaire CultureiJ.e. (Maand-

blad van de ve~en1gmg voor revo,.
·lutionai•re cultuur, onder red. va:n
F. de Brucq, J. lavochery, E. Mesens, F. Pi·eft.e, C. Racine, J. Stephan:ie en P. V·ermeyJ.en.
3 Jaa•rgang no. 4, Juni•, Juli 1935,
Brussel.
Di·t nummer bevat o.a. •een zeer uitvoerig artikel van Rierre Vermeylen
naar aanleidi,ng van de over·eenkomst,
die op 2 Mei 1935 werd gesloten
tussen Wladimi•r Potemkin, namens
de URSS en Pi•er lav.a.l voor Frankrijk.
Onder het hoofd: de Sowj•et-literatuur
en de ni•euwe cultuur, wordt een beschouwing gewijd aan het Sowj·etschrijverscong•res. In di·t nummer vonden wij ook een cri·Hek op de dichtbundel van Marti•en Bev·ersluis: De
Ruitentikker, door André Claudet en
hij vraagt: Littérature sociale, littératuur de transition? P.eut-etre ... (soci.ale l-iteratuur, literatuur van de overgang? Mi·sschi•en ... )
Tot slot wordt er ·in g.ememore·erd
een lezing van Jean Richard Bloch
ove•r de wederg.eboorte van de mens
·in de S.U., een ~ede uitgesproken,
nadat reeds hadden gesproken Malraux over cultuur en r·evoluf.i,e en
Louis Aragon: de schrijvers in de
S.LJ. Het nummer bevat ook een
korte bespreking van tijdschriften, w.o.
het Mei-nummer van Communisme.

ONTVANGEN LITERATUUR
HiUers luftflotte Start-Bereit. met toto's, kaarten, ·en oV"erzicht van aU.e
Duitse vliegvelden. 200 blz. f 2.law and Justioe in Soviet Russia bij
Harold J. Jabki. 1S. 6d.
Mr. Roosevelt's experiments. bij S.
H. Bail•ey. 1S 6d.
Moscow Dialogues bij Julius F. Hecker, P.h.D. 300 blz. as 6d.
Marxism & Modern Thought bij N. I.
Bukharin, A. M. Deborin, J. M. Uranovsky, A. I. Frumenev, •enz. 10S 6d.
Soviet Literature bij Gleb. Struve.
as. 6d.
Soviet Russia fights Neurosis bi_i Frankwood Willi·ams, M.D. 7S 6d.
Red Medicine bij Sir Arthur Newshol~
me, K.E.B., M.D. and John Adams,
Kingsbury, D.S., L.L.D. Crown 800 11lustrated 1OS 6d.
Ni·euwe mensen in Moskou door Mr.
J. Huijts. Uitg.. J. Brusse N.V. 1935
224 blz. f 2.50, f 3.-.
Vorkriegs lmperialismus. Wolfgang
Hallgarten. Uitg. Editions Méléore. Parijs 1935. 364 blz. f 3.-.
Ubcr die Anderungen in der Sowjet

Verfassung door W. M. Molotov. Uitg.
Vegar 1935. 46 blz. Prijs f 0.1 0.
Studenten tegen fascism.e. 48 bl·z.
f 0.15.
Az·ef, de Verrader, deel twee. Gerard
Vanter. Uitg. Boekengemeenschap der
VVSU 1935. 157 blz. Prijs f 1.25.
13 Pf.elten. Eh~enburg. Uitg.. Malik
verlag 1935. 247 blz. Prijs f 2.1 0.
Das wertvollste Kapital die Menschen.
J. W. Stalin. Uitg. Prometheus-Verl,ag
1935. 15 blz. f 0.05.
B·ericht über die Tätigheit der Regierung. W. M. Molotov. Uitg. Prometheus-Verlag 1935. 61 blz. f 0.15.
Aufgaben und Zielsebung der Ei.nheitsfront. Wilhelm Pi·eck. Uitg. Prometheus-Verlag. 1935. 35 blz. f 0.10
Bericht des Volkskommissariats für
Schwerindustrie. S. Ordshonikidse.
Vom VI z:um VIl Sowjet Kongres der
UdSSR.
V. W. Kuibychen. Uitgave
Vegar 1935 91 blz. f0.10.
leninismus, les·ehefte für Schulen und
Selbstunlerricht no. 6. Die nationale
und koloniale Frage. Uitg. Vegar 1935
175 bl·z.
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HET ZEVENDE WERELDCONGRES DER
COMMUNISTISCHE INTERNATIONALE
KO BEUZEMAKER

Het Zevende Wereldcongres is op het moment, dat wij dit
schrijven, in Moskou nog bijeen. De beraadslagingen zijn nog
aan de gang. Het is dus nog niet mo9elijk een definitieve samenvatting, ook zelfs maar van de voornaamste punten, waarover de besprekingen lopen en van de besluiten, die naar aanleiding daarvan genomen worden, te geven.
Maar er zijn reeds, voornamelijk naar .aanleiding van de grote
rede •en het slotwoord van p.g. Dimitrof, de stuurman der Comintern, zoals Manoeilski hem noemde, enige belangrijke gevolgtrekkingen te maken.
Wat was het allervoornaamste, dat uit deze rede van Dimitrof
sprak?
Het wa!: voor alles het naar vor·en brengen van de uiterste noodzakelijkheid van het vormen van het ·eenheidsfront tegen fascisme en oorlog, van de noodzakelijkheid, dat de communistische
partijen, die sinds het Z·esde Wereldcongres overal op de wereld politiek geslotener en organisatorisch gegroeid zijn, thans
met alle resten van sectarisme, mei .alle aanbidding van poliiieke schema's vastbesleien breken, de poliüeke consequenties uit de verhoudingen van het momeni trekken en zich aan
de spits van de massa's stellen in de organisai:ie van het e·enheidsfront. ja, van het brede volksfront tegen het fascisme.
Hier speel~ onze stellingname fen opzichie van het fascisme en de
burgerlijke democratie ·een belangrijke rol. Wat zeide Dimitrof
daarover?.
In zijn slotwoord zeide hij:
"Het is ons niet onverschillig, of de burgerlijke dictatuur in
democratische ·of fascistische vorm heerst. Wij zijn aanhangers
der Sowjetdemocrafi.e, maar wij zullen ieder stukje van de
democratische rechten, die de arbeidersklasse in tien-lallen jal'en taaie strijd veroverden, verdedigen! Dat betekent niet, dat
wij onder alle verhoudingen dezelfde stellingname ten opzichte van de burgerlijke democratie zullen hebben. Op het
moment van de prol·etarische revolutie voerden de Bolsj•ewiki
de strijd op leven en dood tegen alle partijen, di·e de prole-
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tarische dictatuur bestreden, zij het ook onder de vlag van
de burgerlijke democratie. Thans echter kiez•en de arbeidersmassa's niet tussen de proletarische dictatuur en de burgerlijke democratie, maar tussen de burgerlijke democratie en
het fascisme!
•
In de periode van de stabilisatie concentreerden de arbeiders
het hoofdvuur tegen de burgerlijke democratie. Niet omdat zij
democratie was, maar omdat zü een democr:atie in het belang
van de bourgeoisie was. De fout van de communisten in h~t
bi izonder in Duitsland. bestond daarin. dat zii toen het fascisme het hoofd opstak. de ve~anderde verhoudinf{en niet in
aanmerkinq namen. maar die leuzen herhaalden, die enia.e
iaren terua _nqg juist w.aren, toen de gezamenlijke Duitse contra-revolutie zi1-:h om de rl:lpubliek v.an Weimar groepeerde.
Die kameraden, die zeg_gen, dat de st~Ud om de democratische rechten van de strijd om de proletarische dictatuur afl·eidt, moeten zich Lenin's woord herinneren, dat in de .9'eschiedenis uit de kleinste bewegingen om •elementaire r.echten grote revoluties voortkwamen".
Zi·ehier het hoofdprobleem zo kort mogel,ijk geformuleerd. Dimitrot z·egt: na de wereldoorlog w.as de burgerlijke democratie
de enige politieke vorm van heerschappU der bourgeoisie. 4ü
moest onder de drang der revolutie aan de massaas t'1echten
afstaan. Maar tegel,ijkertijd oefende zU daarme·e haar helerschappij uit. AU.e contra-revolutionaire krachten der bourgeoisie C•oncentreerden zich op de burgerlijke democratie.
Thans •echter smeedt de bourgeoisie in de periode van imperialistische oorlogen en pl'oletarische revoluties, nu ae burgerlijke democratie voor haar heerschappij onvoldoende is, de
openlijke fascistische dictatuur. Thans is de arbeidersklasse de
·enige werkelijke verdediger van de resten der burgerlijke de·mocratie tegen het fascisme. Dal: moeten de communisten begrijpen en daarop moeten zij hun politiek instellen. Nu de
meest reactionai!'e delen van de bourgeoisie de burgerlijke democratie .aanvallen, moet de arbeidersklasse haar in bescherming
nemen en haar actief in haar strijd verdedigen. De verdediging
van de burgerlijke democr.atie kan alleen geschi·eden door de
actieve strijd der arbeidersklasse, door de verwe.z:enlijking van
het eenheidsfront der massa's tegen he'i fascisme!
Ziehier de tweede schakel. Het is het vraagstuk van hei: prol,etarische eenheidsfront en in bredere vorm van het anii-fascis-tische volksfront De verwezenlijking hiervan is strategisch hei:
hoofdpunt voor de ver-overing der massa's, voor de rijpwording
der massa's voor de revolutionaire uitweg uit de crisis, de si:rjjd
om de macht, om de Sowjetdemocr,atie.
Wat is het .argument van de reformis-tische leiders tegen hei: e·enheidsfront? Het is het argumen-t: wij zijn voor democrati~. de
communisten zijn voor dictatuur. Dit ,argumen-t hebben wij theoretisch duizendenmallen weerl·egd. Maar het gaat er om - will·en wij de massa's winnen - met onze daden te bewijzen, dat
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wij met onze ·eenheidsfrontpolitiek daadwerkelijk de resten der
burgerlijke democrati·e, de democr.atlsche !'echten der massa's,
tegen het fascisme verdedigen.
De reformistische leiders zeggen, dat zij voor democratie zijn.
Hun politiek is echter de politiek van samengaan mei de bourgeoisie, die de burgerlijke democratie .afbr.eekt ·en ·er het fascisme voor in de pla.ats stelt. Om de brede massa's der sociaaldemocratische arbeiders dit duidelijk te maken moeien wij in
onz·e eenheidsfrontpolitiek bewijzen, dat .aHe·en de gemeenschappelijke strijd der massa's de democratie tc:t9en het fascisme verdedigen kan, moeten wij tot het l,eidende oenkum hiervan worder bij de brede volksmassa's, niet alleen van de arbeiders, maar ·ook van de boeren en middenstanders, intellectueelen, om alles wat mogelijk is te doen in de strijd tegen de fascistische dictatuur van de meest ·reactionaire del,en van hei
grootkapitaal.
Daarbij zulJen wij niet schromen om op dit platform zelf regeringsverantwoordelijkheid te nemen. Dimitrof formuleerde dii
aan de hand van de huidige verhoudingen in Frankrijk als volgt:
"Wij hebben •een koene koers genomen naar het eenheidsfront, ·en aanvaarden alle konsekwenties hiervan. Er kan e•en
situatie komen, waarin de vorming van een regering van het
proletarisch eenheidsfront of van het anii-fascistisch Volksfront, no~ voordat het proletariaat de macht heeft veroverd,
niet sl.echts mogelijk, maar noodzakelijk wordt. Op het geschikte ogenblik zal de Communistische P,artij, steunend q,p
de groeiende eenheidsfrontbeweging, het initiaüef nemen voor
de vorminc;J van zulk een r~,;gering. Wanneer het gelukt, tot
een overeenkomst te komen over •e•en re.9eri!]gs-;plaHorm
tegen readie en fascisme~ zal de Communistische Parlij zulk
:een reqerinq actief ondersteunen, onà"fhankeli ik v.an het feii
ot zij zelf in de regering treedt of niet.
Het ogenblik, waarop de vorming van zulk een regering noodzakelijk wordt is de periode van de politieke crisis, wanneer
de heersende klassen niet meer in staat zijn de groeiende
massabeweging de baas te blijven, wanneer het staatsapparaat van de bourgeoisie gedesorganiseerd is, wanne·er de
massa's stormachtig tegen het fascisme en de reacti·e strijden,
maar de meerderheid nog niet bereid is onder communistische leiding voor de Sovjetmacht te strijden, wanneer brede
sociaal-democratische massa's in het •eenheidsfront staan en
'legen de anti-communisten binnen de sociaal-democratie strijden.
Het probleem heeft veel OV•et'e,enkomst met dat, wat wij op
het 4e ·en Se Congres over de arbeidersregering, of de arbeiders- en boerenregering gezegd hebben. De besluiten van
destijds zijn echter in de huidige, veel rijpere situatie verouderd. Bij het bepalen van onze positie i:egenover deze
leuz.e werd ·een reeks van fouten gemaakt, di·e ons 'thans toi
·een waarschuwing moeten zijn. De rechtse opportunisten
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geloofden, dat •een arbeidersr-egering in ~el~e situatie gevormd
zou kunnen worden ·en beschouwden dez-e als ~e-en zuiver
parlementaire blokvorming met de sociaal-democratische partijen. De ultra-linksen wilden alleen e~en regrerin.9 erkennen, die
na de val van de bourgeoisie aan de macht was gekomen, en
wezen ·elke or.derhandeling met de sociaal-democrati<e af.
De ,eenheidsfront-regerit]g verschilt ,principi,eel van aHe sociaal-democratische regeri~gen. De laatste di,enen als werktui9
van de arbeidsg·emeenschap met de bourgeoisi-e voor het
behoud van het kapitalistische systeem, terwijl de eerste regeringen zijn van de strijd van alle anti-fascistische krachten
tegen hel fascisme en de reactie.
Wü verJanBen van iedere eenheidsfronhe9ering de verwerkelijking van be,paalde actuële revolutionaire ,eisei')I zoals
biivoorbeeld de controle van de productie en van de banken, de vervanging van de politie door ~een bewapende arbeidersmilitie, enz. Zolang de regering werkelijk de strijd
tegen de volksvijanden zal voeren, zuHen wij, communisten,
als soldaten van de revolutie in de eerste vuurlinie vechten. Maar wij zeggen de massa's openlijk: deze regering kan
geen definitieve redding breng·en. Ze is ni,et in staat de klasseheerschappij van de uitbuiters ten val te brengen en kan
daarom het _gevaar van de fascistische contra-revolutie niet
definitier opheffen. Daarvoor moet men zich bewapenen voor
de sociale revolutie. Reddina kan alleen de Sovi~~tmacht
brengen".
Uit dit citaat blijkt zonneklaar, wat de strategie van de communJ~en op dil moment moet zijn. Het citaat slaat op de praetischa verhouding-en in een land als Frankrijk. Maar het opent
een perspedief voor álle landen, waar de strijd te:gen hei fascisme wordt gevoerd. Overal gaat het allereers-t om de ver-eniging van de arbeidersklasse, om de mobilisatie van de brede
massa's tegen het fascisme! En zelts bij de äoorvoering van
deze taktiek kunnen de communisten van de verhouding iussen
eenheidsfront en volksfront geen schema maken, -en mechanisch
redeneren: zonde-r ·eenheidsfront is het volksfront ni·ei te verwezenlijken. Of, zoals Dimitrof het zeide:
"Het is nutteloos zich het hoofd te breken over de vraag of
eerst hel ·eenheidsfront en dan het volksfront tot stand moet
komen of omgekeerd. Het proletarische eenheidsfront en het
anb-fascistische volksfront zijn door de dialectiek van het leven ten ·engste met •elkaar verbonden, groei.en in elkaar over,
en zijn door geen Chinese muur van elkaar gescheiden. Het
eenheidsfront is de grondsl9.g en 'de fèidende kracht van het
volksfront. Tegel,ijkertijd han,gt de verdere ontwikkeli!l.9 vap
het oroletarische eenheidsfront in beduidende mate van de
resultaten van het volksfront at. Ook hier is het schematisme
de grootste h:nderpaal voor een werkeiUke massa-bewe.;ging".
Zeer nadrukkelijk verklaarde Dimitroft dat de strijd om het eenheidsfront door de communis~en in aHe landen actief en posi-
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tief moel worden gevoe.rd. Ook in die landen, waarin de sociaaldemocratie in de regering zit, of regeringsposten inneemt.
Dimitrof zei daarover:
"Wanneer in het ·een of andere land ·een sociaal-democratische regering is, dan is dit geen onoverwinnelijke hindemis
voor de oprichting van het eenheidsfront voor de verdediging
van de levensbelangen van het werkende volk. Onze Scandinavische kameraden begaan een fout wanneer ~ij zich sl,echts
beperken tot propagandistische ontmaskering van sociaal-democratische re..geringen. Omdat nog tal van sociaal-democraten ho~en dat de sociaal-democratie de door haarzelf bjj
de verkiezingen gestelde e'sen ook zal vervullen, moeten de
communisten zich tot alle socialistische organisati.es en tot de
vakverenigingen wenden met het voorstel 'een krachtige ,e,enheidsfrontbeweging voor de verw·erkelijking van de door de
sociaal-democratische partij zelf qpgestelde eisen te vormen.,
voorzover deze overeenstemmen met de belang·en der arbeiders".
Wat zijn de conclusies, di·e wij nu reeds voorlopig voor Nederland uit dit alles kunnen trekken?
Dat zijn de volgende:
De Communistische Partij moet door de ontwikkeling van een
krachtige massa-campagne allen die tegen het Mussert-fascisme
zijn, aantrekken en in de strijd verenigen. Zij moet deze campagne zowel onder de arbeiders, als onder de boe11en, middenstanders en intellectueelen voeren.
De Communistische Partij moet tegelijkertijd tegen de aanvallen van de reactionail"e Colijnregering, die met haar aanpasr
singspolitiek het levenspeil der massa's steeds meer omlaa,gschroeft, de bur:gerlijke democratie ond~rmijnt en de voedif1~S
bodem voor het fascisme vergroo!, alles doen om 'het e•enheidsfront der arbeidersklasse tot stand te brenqen. Zij moet de muur
tussen zich en de meerderheid der sociaal-democratische J.en
moderne vakverenigingsarbeiders neerhal·en door te tonen, dat
zij bereid is niet alleen voor de lonen •en arbeidsvoorwaarden,
voor werk en brood, maar ook voor het behoud van de democratische rechten •en van de burgerl_ijke democratie actief te
strijden.
De doorvoering van de eenheidsf11ontpolitiek der ·communistische Partij moet aan deze massa's tonen, dat het de partij ni·et
om een "ontmaskeringsmanoeuvre" te doen is, maar ernst is met
de strijd voor de ·eenheid der arbeidersklasse tegen het fascisme,
de oorlog en de bourge·oisie.
Hieruit vloeit voort, dat de Communistische Partij terwijl zij
hardnekkig tegen de propaganda en de campagnes der rechts·e
leiders van N.V.V. en S.D.A.P. strijcft, zij even hardnekkig aan
alle punten omtrent v·erdediging der democratï.e, de verschaffing
van werk (het Plan van de Arbeid), die deze leiders opstellen,
aanknopen, hen aan hun woord moet houden om op de basis
daarvan de bredere massa's tot strijd tegen het fascisme en de
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bourgeoisie te bewegen. Voor alles moet dez.e strijd om ll·ei
Eenheidsfront in de vakverenigingen worden gevoerd.
Ook voor de Communistische Par~ij Holland gelden de woorden
van Dimitrof aan het slot van zijn rede:
"Het vertrouwen van de massa's winnen wij niet door declamaties over de leidende rol van de communisten, maar door
een dagelijkse massa-arbeid, door een juisfe politiek Wij willen het isolement van de 11evolutionaire voorhoede v.an de
massa's en het noodlottige isolement van de arbeidersklasse
ze1f van haar natuurlijke bondgenoten definiti.ef overwinnen.
Wij willen, dat de communisten leren op de basis van hun eigen ervaringen om in de stormachtige z·ee van de revolutionaire klassestrijd te zwemmen, inplaats van aan de oev·ers naar
de golven be kijken en op goe'd we·er te wachten."

PLANNEN VAN DE ARBEID
OVER WERKVERRUIMING, INDUSTRIALISATIE EN ORDENING
Ir. A. STRUIK

Het zevende jaar van de economische wereldcrisis is ingegaan
en het einde is nog niet ~e zi:en. De ontwikkeling van de
kapitalistische werkelijkheid heeft de burger[ijke pleitbezorgers
wel· erg t~ kijken geze~, die een snel einde van de crisis voorspelden! En ni·et minder ver_gisten zij zich, die de depressi:e-foestand, di·e na het passeren van het laa;gste punt van de crisis
in 1932 intrad, aanzagen als ·e·en depressie van normale aard,
dus als ·een overgang naar een tijd van nieuwe opgang en industriële ·opbloei.
Oe productie verheH zich ni·et tot de oude hoogte, terwijl de
wereldhandel doorgaat te dalen. Geweldige kapitaalmassaas liggen zonder 6eweqing: "bevroren" zoals dit heet. Het aantal
landen, dat overgaat tot de ontwrichting van de waardevastheid
van haar geldmiddelen, stijgt. De agrarische crisis houdt aan,
de werkloosheid blijft schrikbarend en neemt in Nederland zelfs
nog voortdurend toe. Het levenspeil van 'de arbeidende rnassaas in de stad en op het platteland blijft dal.en. De kapitalistische wereld biedt :een schrikbarend beeld van chaos en wanorde.
De wortels van de lange duur en de diepte van de we11eldcrisis
en net bizondere karakter van de depressi·e zijn ons duidelilk
getoond in verschillende redevoeringen van St a I in. De .9rondoorzaak is, dat de versch[jnselen zich afspelen in een tjjdperk
van alg.emenc crisis van het kapitalistisch stelsel, waarvan de
karaktertrekken in het program van de Communistische Internationale zijn aangegev·en.
Het stelsel z,elt bevindt zich in het tijdperk van zijn verrotting
en onder9an_g, onder poli:tieke verhoudinge11, z:oals dez·e na ~de
wereldoorloa zijn ontstaan en waarbij reeds in het uitgebreide
gebied van de Sowj.et-Uni·e het stelsel van de to.ekomst: het
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socialisme, zich in ontwikkeling en verheu9ende opgang bevindt.
Met het kapitalisme ,is in de sociaal-democratische arbeidersbeweging de cris.is uitgebr.ok·en. Het bankroet van de r·eformistische methodes in Duitsland en Oostenrijk, waar nîet rangs
v~eedzame weg het socialisme ontstond - zoals leiders als Hilferding, Dittmann, Oi:to Bauer nog in 1928 en 1929 vertelden, ma.ar het fascisme de macht ver-overde, de onmacht van de reformistische politiek om de lonen te beschermen en de noodtoestand voor de arbeiders te verzachten, het voortdul"end indammen van de strijdge·est - wat de l"eformistische leiders
zich als levenstaa;k schijnen te hebben verkoz·en - heeft het
aanzien der r·eformistische .organisaties sterk doen da.len. Het
gescherm met het "Rode Noorden" - waar het l·evenspeil der
massaas ·eveneens .,daatlt! ,_ is niet in Staat het geschokte vertrouwen in de reformistische politiek te herstellen.
HET PLAN DE MAN EN
ZIJN ONTST AANSOORZAKEN

Onder dez·e verhoudingen IS m België het plan van de Arbeid
ontstaan, a.ls ·een krachtige _poging nieuwe glans te geven aan
de reformistische politiek. \De revolutionaire stemming in de
massaas neemt toe, weJke in België zich reeds uitte in stakingen,
tegen de wiJ der l"eformistische leiders ontstaan. De wil tot omverwerping van de k"lpitaJistische orde neemt toe. Hier gre,ep
de propaganda voor h et p .I a n in, die met v•e·el reclame, vel'e
v·ergaderin.9·en en v•eel indrukwekkende l·euz,en opnieuw in de
massaas de reformistische gedachten hamerden, dat bepaaJde
wiizigingen in de o~ganisati'e van het kapitaJistische stelsel de
weg naar het socia.lisme, de weg naar arbeid en brood zouden
openen.
De stdjd voor het dag•eJijks brood, V·O·or 'het behoud van 'het
foon en voor de V•erbetering der werkloZ!ensteun kon op de ach~
tergrond gedrongen worden tegenover de verderr.eikende perspectieven, die de st~ijd voor het p J a n opende!
Niet de omv,erwerping van het kapitaJisme is de weg, ni•et de
strijd voor de da_ge.lijbe ·eisen tot behoud van het lev:enspeil,
neen - aHeen de strijd voor h et p I a n z·ou v.erlossin;g bren,gen
en de weg naar het socialisme openen.
Geen eenheidsfront op de grondsJas der dag·e[ijkse belangen
was meer nodig, de ·e·enheid der arbeidersklasse moest 9'evonden worden qg de grondslag. van het P.lan!
Zo wi.lden de reformistische f,eiders in België z·owel de ontwakende ,g•edachte .aan de noodz.akerükheid van een wer'k,eljjke
proJetarische nevofutie V·erdrijven, als de groeiende wil van de
massaas voor gez.amenJijke strijd, op de grondslag van het e.enheidsfront, voor behoud van het .lbon en de steun en voor hei
behoud van de democratische r·echten van het werkende vo.lk.
Het is geen wonder, dat dit denkbe·e.ld van een Plan van de
Arbeid grote aantrekkelijkheid bezit voor de reformistische lei-
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ders in Neder.land, vooral toen bl,eek, dat na e,en grootscheepse
reclame voor het Plan de linkervl.eu9el in de Bel,gische Werkliedenpartij tijde.lijk kon worden verzwakt ,en tenslotte de reac·
tionaire partijen bereid waren vijf socialistische ministers in de
regering op te nemen!
HET LOKKENDE VOORBEELD!

1
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Ook in andere landen likkebaarden de rêformis~en: ,,hetgeen
de Belgische Werkliedenpartij op dit ogenblik onderneemt, had
de Duitse sociaal-democratische partij gedurende de krisis moeten verwez,enfijken", schrijft in 1934 de "Neue Vorwaerts", het
blad van de uitgewek,en leiders der sociaal-democratische Partij
van Duitsland, en reeds in December 1933 had de Arbeiterreitung van Weenen het Plan de Man in België rr'een voorbe,eld
voor de ïnternationale arbeidersbeweging" genoemd!
Zo maakten ook de reèhtse l'eiders der Nederlandse sociaal-democratie zich op het l'okkende voorbeeld van België te volgen.
Een Plan v;an de Arbeid was nodig, dat omgeven door de glans
van wetenschappelijkheid, vat moest krijgen op de massaas
door een perspectief te openen van verme,erdering van welvaart, en tevens een aannemelijk platform Z'OU zijn voor een
coalitie-politiek met bepaalde reactionaire part~j<en - in de
eerste plaats met de Rooms-Katholieke propagandisten van de
ordeninÇJ ;en industrialisatie.
Zq werd een "wetenschappelijk buro" der S.D.A.P. opgericht.
dat in overeensiemminq, met een daartoe door S.D.A.P. en
N.V.V. gevormde commissie aan het werk toqg, om ook in Nederland ,een ,,PI.an van de Arbeid" te ontwer:~;>en.
De vra.agstukken staan in Nederland echter iets anders dan
in België. Een te radicaal progr:am zou onaannemèlijk zijn voor
de burgerlijke r,eactionaire coalltie9enoten In de Katholieke
Staatspartij en de v~ijzinnig democraten.
Bovendien is de Communistische Part_U in Nederland - vooral in
de hoofdstad, .aTs pólitiek centrum van het land - sterker, waardoor een i!e radicaal program te veel punten zou bevatten, die
de C.P.H. zou kunnen aangrijpen om de strijdgeest te stuwen
en dus de l"eformistische bedoeTingen van de opzet van het
p'lan te doorkruisen.
Het plan de Miranda te Amsterdam, dat werkverruiming beoogde, werd zo i!enslotte onbruikbaar voor reformistische coaliti,epolitiek, toen de Miranda door de Communisten gedwongen
werd zich in de Amsi!erdamse gemeenteraad uit te spreken
voor het uitveel'en van werken tegen normale lonen.
In België is de "nationalisaHe van het crediet" de central,e leuze
van het p'lan. De zeggingskracht over de <enorme geldsommen,
waarover de banken beschikken en zijn verdeling moet in handen van de staat komen, waardoor een ",economische en politieke omvorming van het 'land" wordt in9'eluid. De s-laat zal de
enorme g,e:ldmiddelen dan aanwenden om de belangrijkste industrieën te nationa'lise!'en, door de centrale c!'edi,et-instelling de
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stukken te lat~en opkopen, waarvan het bezit een overwegende
inv'loed op de leiding der bedrijven verz·el<ert. Hi-erdoor zou
dus een "nationalisatie van de fundamentele industriën" door het
uitkopen van de kapitalisten mogelijk gemaakt worden.
Hoe reformistisch ook van inhoud ~en opzet, schijnt dit programpunt .Qrru:J~k<:~pitalistische. sta~at op t~ dragen g_roter .. kon.tr.:.C?l'Sl~-uiLte oefenen op ae·oanken ,en d~_ i_n~ustrie en zo de macht
van het grootkapitaal - onder de dekmantel van overgang naar
het socialisme - te versterken, te radicaal voor de l"echtse l-eiders van de S.D.A.P: ~en N.V.V. Ze achten blijkbaar iedere herinnering aan de oude socialisatie-gedachte een hinderpaal voor
een regerings-coalitie, waarin zij hopen te worden opgenomen
en dat de "positieve welvaartspolitiek" tot program zal aannemen.
Het P'lan van de Arbeid is nog steeds niet gepubliceerd, misschien zu'llen we het in September onder de ogen krijgen. In
de uiteenzetting van de hoofdlijnen van dit plan, zoals deze naar
aan'leiding van het Paascon.gres der S.D.A.P. zijn gegeven en die
in .,Het Volk" van Dinsdag 23 April 1935 ~ijn gepubliceerd, zijn
dan ook de Be1:gische hoofdlijnen van het plan t~ru_ggedron,gen
en zijn andere punten op de voor,grond g~eschoven.
DE GRONDSLAGEN VAN HET PLAN VAN DE ARBEID

Deze hoofd1ijnen willen we nader bezien. Volgens "Het Volk"
zijn de drie hoofdlijnen van dit a.s. "Plan van de Arbeid":
1. - het terugdringen van de crisis door w ,e r kv e r r u i m i n g;
2. i n d u st r i a I i sa t i e van het land met steun der regering, ter aanvulling van het tekort aan particulier initiatief;
3. ordening, "opdat ons volk in de toekomst beter beschermd za1 zijn tegen het crisisgevaar, dat het nu in de
afgrond drei:gt te stort-en".
DE WERKVERRUIMING

De werkverruiming za1 op de volgende wijze plaats hebben:
ge1d wordt geleend voor de uitvoering van grote werken, waardoor 50.000 arbeiders te werk worden gesteld. Door de opdrachten aan andere industrieën voor de uitvoering der werken en door de vergroting van de koopkracht der nu werkende
arbeiders, krijgen weer 50.000 .arbeiders werk. Men voert in
het a'lgemeen de ve~rti9urige werkweek in met _fJede,eltelijke
'looncompensatie :en verhoo~t de leerplichtige le:eft)jd, waardoor
30.000 jongens en meisjes uit het productie-proces verdwijnen, waardoor opnieuw 100.000 arbeiders van het stempelloRaal naar de werkpfaatsen worden gebracht. Op deze wijze bespaart men een enorm 6edl"ag voor steunuitkering aan 200.000
arbeiders, waardoor men het ge1d kriJgt voor rente en aflossing
van de te lenen kapitalen. De zaak is dus voor elkaar: de arbeiders hebben werk - althans één derde van de thans werk'lozen - en de kapitalisten krijgen rente op hun nu grotendeels "bevroren" kapitaal. De crisis-gevolgen zijn bestreden!
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Het belang van arbeiders en kapitalisten schijnt beide gedi,end,
een ni,euw ste•entje is bjjgedragen tot de theorie van de harmonie der klassen en men vra9gt zich af, waarom 'de kapitalisten niet de sociaaf-democraten iot ministers verheffen om op zo
idyflische wijze uit de crisis te komen! Het "wetenschappelijk
buro" van de S.D.A.P. he,eft bovendien beloofd, onder médewerking van de "knapste koppen in de beweging" precies de
becijfering te leveren om aan te tonen, dat de finantiële zijde
van 't plan, kapitalistisch gesproken "voiJ.edig is verantwoord".
De werkelijkheid is •echter lang zo idyllisch niet; in de kapitalistische maatschappij zijn namel.ijk - het 1,wef·enschappelijk
buro" kent deze waarheid niet~ die iedere arbeider uit zijn praktijk weet - de belang·en van arbeiders en kapitalisten tegeng est e ld. Als 'een plan voor werkverruiming wordt ontworpen in crisistijd, waaraan het kapitaal verdient ·en waartoe het
tot nog toe niet vrijwillig is overgegaan, dan moeten er grondslagen aanwezig z_ijn, waardoor de arbeidersklasse ver I ie st. En
11 zo is net ook!
Hi·er wordt een pfan van werkverruiming opgesteld, dat tot
grondslag heeft: daling van het levenspeil der massa. Dit wordt
bereikt door de daling der gezinsinkomsten, door 30.900 iongeren uit het productie-proces te verwijderen,, waardoor gezinnen
dus foon derven (de verhoging d~r leerplichtige leeftUd, die uit
kapitalistische bezuinigingsredenen er natuurlijk ni·ef komt, zou
~ in de huidige verhoudingen bovendien de uitgaven van het
~ gezin doen stijgen) terwijl door de invoering van de veertigurige werkweek met g ·e d ·e e I te I ij k e looncompensatie ook het
te ontvangen weekloon der arbeiders daalt!
We hebben hier te doen met een plan van werkverruiming,
dat kenmerken bevat, die ook aan de werkverruimit:~g van het
zestig-millioenenplan van de regering-Coljjn eigen waren en
waartegenover de arbeiders terecht een qrote waakzaamheid
hebben getoond1 om de loonsverlagin_gen, die het ~nhield te
keren.
Werkverruiming, om daarmee gedeeltelijke vermindering der
werkloosheid te verkrijgen, is op zich zelf nog geen voordeel
voor de arbeidersklasse. Dat heeft wel het Hitierbewind in Duitsland getoond, dat in en!ge mate de werkloosheid verminderd
heeft door jongeren ·en vrouwen uit het productieproces te
werJ?en en waarbU een heel stelsel van 9edwo11gen 9iHen wordt
dooraevoerd ,die de arbeiders uit het kari,g loon aan staatskassen en kassen van het "Arbeidsfront" moeten .afstaan •en waaruit
enorme werken voor de oorlogsvoorbereiding worden gefinancierd. Het Hitierbewind biedt een typisch voorbeeld van werkloosheidbestrijding op kosten van de arbeidersklasse, op Kosten
van haar levenspeif. Ook de Musseri-beweging propageert een
dergelijk soort van werl<foosheidsbestrijding.
De proletarische crisispolitiek tot werkverruiming gaat uit van
de stelling: werk, onder behoud van het loon en op kosten van
de bourgeoisie! Alleen liet grootkapitaal moet de lasten van
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de crisis dragen. Het is duidelijk. dat deze crisispolitiek alf.een
doorgevoerd· kan worden op de grondsrag van de aanvalspolitlelt van 'de .arbelderskr.asse - m ·e·enheidsfront verenigd - tegenover hef kapilaar:
t-Iet is nog niet zo lang geleden., dat de leiding der moderne
arbeidersbeweging althans dit begrip van proletarische crisist>olitiek tot werkverruiming verdedigde. In het finantiëTe crisjsprogram, dat de S.D.A.P. en het N.V.V. in 1933 publiceerden, werden de volg·ende ·eisen ges~eld:
1. een heffing ine·ens van de vermogens boven de f 16.000.tot een totale opbrengst van ruim 100 millioen gülden.
2.
herstel van de successiebelasting tot het peil van 1926.
3.
progressieve crisisheffing van middelbare en grote inkomens.
4.
maatregel·en tegen belastingontduiking, o.a. door opheffing van het bankgeheirl'!, en tegen kapitaalvlucht.
Men ziet: deze ·eisen gaan althans van de gedachte uit, dat het
geld nodig voor werkv•erruiming, welke de welvaart •en de koopkracht der massaas verhoogt, sl·echts kan worden verkre,gen ten
laste van de grote v·ermogens •en inkomens. Dez·e 9edachte
is overgenomen en verder uitgewerkt in het "plan van actie
voor arbeic. en brood", dat do·or de C.P.H. is samengesteld ·en
dat de arbeiders oproept voor werkverruiming te strijden door
de bourgeoisie finantiële last-en op te reg9'en •en een hali toe ~e
roepen aan de verdere politiek, di·e het f,evenspeil der massaas
verder naar beneden drukt. Millioenen kapitaal ligg·en thans
"bevroren'' in de banken, die ten gevolge van de huidige kapitalistische eigendomsverhoudingen niet vrijwillig beschikbaar
komen voor werken, terwijl in deze krisisjar·en naar mati9e schatting reeds 500 millioen gulden jaarlijks is "bezuinigd" op de
salarisser> en lonen van arbeiders en beamb~en.
De voorstellen in het Plan van-'de Arbeid voor werkverruiming
en voor de doorvoering van de veertigurige arbeidswe·ek (maar
dan zonder loonderving) zullen door de strijdwillende arbeiders moeten worden overgenomen, terwijl bij de finantiëring
der werken niet uitgegaan moet worden van de bedri•egelijkeop klasseharmonie berustend rekensom van het 1 ,wet•enschappelijk buro" doch van het crisisprogram van 1933, aangevuld
met de finantiële eisen uit het "program van adie" der C.P.H.
DE INDUSTRIALISATIE

Gaan we thans de twede ·en derde "hoofdlijn" van het Plan van
de Arbeid na: de industrialisatie en de ordening. Hi•er zinken we
geheel en al in het l"eformistisch moeras, waarbij het "wet·enschappelijk buro" en de a.s. grootscheepse actie voor het "plan"
alles in het werk zullen stellen om door uitbundig vertoon van
geleerdheia ·en moderne reclame de zaak voor de arbeiders
zo onbegrijpelijk mogelijk te maken.
Zal men door industrialisatie, dus door het inrichten van nieu-
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we industriën in Nederland, de cns1s op een wijze kunnen bestrijden, dat het levenspeil der massa weer omhoog wordt gebracht? De propagandisten der industrialisatie onder de kapitalisten stellen de vraag anders: hen is het er om te doen allerlei artikelen, die thans ingevoerd worden, in Nederland te doen
vervaardigen, waardoor zij hun kapitalen weer winstgevend kunnen maken. Gewez,en wordt dan b.v. op het vervaardigen in
Nederland van vrachtautomobielen, kali •en zout, gegoten buizen, construdieijzer, verschiHende artikelen der chemische en
rubbernijverheid. Om de buitenlandse concurrentie te keren,
waarin de meerderheid der gevallen deze artikelen worden vervaardigd tegen lagere kost,en dan in Nederland mogelijk zijn,
verlangen zij verlaging van het peil van "kosten en lasten" (dus
loonsverlaging!) en finantiëring met behulp van de staat. Bovendien wordt geijverd om de nieuwe industrieën, door het
weren van het buitenlands product t.e beschermen. Wat zou
betekenen; to·ename van de duurte (dus vermindering van de
omzet der betreHende thans ingevoerde produden) en nieuwe
heftige maatregel·en door de gedupeerde fabrikanten in hei buitenland, die met steun van hun l'egeringen, nieuwe maatregelen
zullen nemen tot breideling van de Nederlandse invoer naar hun
land. De kapitalisten kennen heel goed dez·e gevolgen der industrialisatie in de huidige crisistijd en zijn dan ook op dit punt
v·erdeeld: zij, die belang er bij hebben, hun kapitalen in industrieën hier te lande t·e beleggen, ·eisen daarvoor staatssteun en
bepleiten de industrialisati·e. Minist·er Gelissen is hun woordvoerder •en uitvoerder. De kapitalisten, die belang hebben bij de
handel en de economische handelsoorl·og vrez·en, zoals de groep
die b.v. de Nieuwe Rotf.erdamse krant in haar bezit heeft, staan
zeer huiverig tegen deze industrialisatie en manen tot voorzichtigheid aan.
Economisch-technologische instituten in de pl"ovinóes worden
qpgericht, om de kapitalisten van advies te dienen, ·evenals e·en
landelijké economisch-technische exploratiediensthulp bij het departement van •economische zak·en. Een landelijke maatschappij
voor credietverschaffing zal de kapitalisten, die onder toestemmin.9 van de staat met nieuwe industrieën beginnen, aan de
, nodige contanten helpen en de nieuwe zaken control.eren. Men
j ziet: de bourgeoisie is reeds druk bezig de industrialisati•e voor
i te bereiden, voordat het Plan van de Arbeid in staat is, deze ini dustrialisatie als de verlosser uit de nood bij de arbeiders te
propageren
Uit de voorgaande uiteenz·etting is duidelijk, dat het inrich~en
van nieuwe kapitalistische bedrijven in Nederland voor de werkende massaas geen v·erhoging van het levenspeil en geen crisisvrije toekomst brengt. De kapi-talistische orde - die de enorme crisis heeft veroorzaakt - zou •er •enigszins anders door worden ingericht, zodat de Nederlandse industrie onafhankelijker
wordt van het buitenland, waardoor bepaalde groepen van
Nederlandse kapitalisten winstmogelijkheid krijgen op kosten
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van andere kapitalisten, die door de verminderde wet'1eldhandel
of door de verminderde uitvoer tengevolge van tegenmaatregelen van het buitenland tegen de Nederlands,e uitvoer worden
gedupe·erd! Het is ·een vraagstuk van strijd tussen de kapitalistengroepen, waarbij de werkende massa tenslotte het kind va~
de rekening wordt, in de vorm van loonsv;erlaging, van duurt
en ook door grotere werkloosheid in de bedrijven, waar de kapitalist,en door de autarkiepolitiek de winstmogelijkheden ûen.
ontgaan 1en dus hun bedrijven sluiten of inkrimpen. Tenzij de
massa zier tot de afweerstrijd aaneensluit!
De politiek van autarkie en bescherming, door de kapitalistische
staat gevoerd is een n ad ·e ·e I voor de arbeiders en de werk·ende
middenstand. Het oprichten van nieuwe beddjven in Nederland
in de tijd vóór de crisis bracht alleen enig voordeel voor de ar•
beidersklasse, als ze zich door strijd ~en organisatie een behoorlijk loon afdwong, in crisistijd ,echter betekent het strijden voor
industrialisatie het in dienst stellen van de arbeidersbeweging
voor de winstbelangen van bepaalde kringen uit het groo-tkapitaal.
·
Nieuwe kapitalistische industrieën temperen in de huidige politieke en economische verhoudingen de crisis ni,et. lntegende·el:
ze leggen de voorwaarde voor verscherping der crisis in de
naaste toekomst en vergroten de we11eldchaos. Marx had gelijk
toen hij ne·erschre·ef ,dat de bourgeoisie de crisiss·en tracht te
ov·erwinnen door middelen, die "alzijdiger en g~eweldiger krisiss·en voorbereiden en de middel1en om crisissen te voorkomen,
verminderen".
'
DE ORDENING

En tenslotte de ordening! Hoort hoe ir. H. Vos op de vergadering van NVV ·en SDAP op 22 April 1935 in het Concertgebouw
te Amsterdam reformistische illusies wekt:
"De ordening is van het Pl,an van de Arbeid één van de voornaamste pijlers ... Wij willen veiligstelling van voeding, kleding ·en woning voor ieder binnen de landsgrenzen. De wereld
en zeker ook de Nederlandse industri·e st.aat technisch op een
hoogte, dat .aan deze ·eis kan worden voldaan. Het is slechts
de noodzakelijke organisatorische ordening ,die ontbre·ekt."
Voor dergelijk soort lieden heeft Marx teverge,efs geleefd. Elk
begrip van proletarische maatschappij-kennis is verdwenen. Een
wetenschappelijke grondslag he.eft het reformisme niet meer.
Ordening: een andere groepering der kapitalistische bedrijven,
wordt als voldoende voorgesteld om de socialistische eis te verwezenlijken: voeding, kleding en woning voor ieder! Daarvoor
behoeft de oorzaak van de nood in de .arbeidersgezinnen en
van de crisis: het kapitalistisch bezit aan producti·emiddelen, ni·et
meer te worden aangetast. Zelfs de dagen van het socialisatieprogram, toen althans dit beginsel nog gehuldigd werd - al wanen de wegen tot uitvoering hersenschimmig en voos - zijn v·ergeten. Thans is de ordening het redmiddel, dat zowel kleding en
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voedsel aan de arbeiders zal geven, als in de toekomst de crisiss·en zal uitbannen.
Wat is die ordening ·eigenlijk? Het is het streven om door bepaalde afspr.aken tussen de ondernemers onderling of door
staatsinmenging op zodanige wijze in te grijpen, dat noodl·ijdende bedrijfstakken althans voor een de·el van de •erbij betrokk,en kapitalisten weer winsten opleveren. "Men kan in e·en iuin
niet enkel zaaien en poten, men moet ook snoeien en wieden",
zei minister Ge lissen in een redevoering op 10 Augustus 1935
te Maastricht. Het is ,een bepaalde kapitalistische crisispolitiek,
om doo · a Herlei middelen van bedrijfsbeperking, produktie- en
afzetafsp~aken, opjagin,g van de prijzen, veelal gepaard gaande
met loonsverlaging, weer een lonend bedrijf te krijgen. Het is
in vele bedrijfstakken een moeilijk vraagstuk, omdat door allerlei
maatr.egelen ook een. aantal kapitalisten - en gewoonlijk lreft
het lot natuurlijk de zwakkeren- uit het bedrijf moelen worden
verwijderd, al of niet met schadeloosstelling.
De kapitalistische ordeningspolitiek gaat vaak ze·er gewelddadig
te ke·er tegen de zwakke en kleine kapitalisten zoals bij de "ordening" van het verkeerswezen tegen de kleine garagehouders,
tegenover schippers, die door ·een ·ex·ecutie-prooedure zich plotseling van kleine bezitter tot stempelaar ziet vernederd.
De theori·e, dat door bepaalde "saneringsmaatregel·en" en ordening van het kapitalsitisch bedrijf de crisis zou kunnen worden bestreden op een wijze, die de werkende massaas ten goede komt, is een nieuwe vorm van de beruchte theori·e van het
"g.eorganiseerde kapitalisme' 'van de Duitse sociaal-democratie,
die een zo tragisch fiasco heeft geleden. Me•er orde in het kapitalisme, door de regelende invloed der grote bank·en, der trusten en kartels, dat zou de weg zijn naar hel socialisme. "Wij in
DuitslanG gaan sn1eller ·en z·ekerder naar het socialisme, dan de
communis~en in Rusland", verkla,arde Dittmann op het Congres
van d,e Duitse socia.al-democratie te Maagdenburg nog in Mei
1929.
w.elk een waa,rschuwende kracht tegen nieuwe t'eformistische
illusi,es ligt er in deze aanhaling uit de gedachtengang van hel
Duitse reformisme, dat de arbeiders terughield van strijd voor
het dagelijkse brood, omdat hel socialisme door de ordende
invlo.ed van het gemonopoliseerde kapitaal toch wel rijpte ... en
dat vlak voor de economische wer.eldcrisis stond, die voor
Duitsland met zijn door reformisme gespielen en kracht.eloos
g.emaakte arbeidersklass.e de ·ellende ·en de terreur van het fascisme zou brengen. Geen socialisme - maar wel terroristische
dictatuur van het grootkapitaal.
Ondanks deze waarschuwing der historie, gaan de Nederlandse
reformisten voort de gedachte der kapitalis-tische ordening,
zoals deze door invloedrijke kringen van het grootkapitaal wordt
g.epropageerd, aan de arbeiders als begerenswaard voor te stell.en. De moderne bestuurder van de Nederlandse Vereniging van
spoor- en iramwegpersoneel v. Braambeek, profeteert: "als we
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de koers gadeslaan die de samenleving vaart en die onmiskenbaar in de ordende, in de socialistische richting gaat, dan zal
dat de winst zijn, die in ·elk geval ov•erblijft ·\·. Wij stormen
thans st.evig het socialisme tegemoet.." De arbeiders moeten dus
met dez·e troost de vele loonsverlagingen maar slikken. En
de reformist J. W. Rengelink, één van de ordeningssterren der
S.D.A.P., verklaart in "Het Vlok" van 3 Mei 1935:
"Het Plan van de Arbeid is ook daarom ve·el ingrijpender en
v.eel principiëler dan het communistische "Plan", omdat het
ni.et slechts de middef,en aangeeft om uit deze crisis '!Je ger:ak.en, maar ook de maatregelen eist, die de structuur van het
Nederlandse bedrijfsleven veranderen en volgende crises voorkomen: verdere industrialisatie •en ordening, behe·ersing van
het credielwezen door de Staai, controle op de uitbreiding en
oprichting van ni.euwe industrieën en beheersing van het tempo der rationalisatie".
De kapitalistische ordening, noch de grotere macht van de
burgerlijke staat over het credietwezen, noch de verdere kapitalistische rationalisatie nemen de oorzaken der crisissen weg
of zouden de toestand voor het werkende volk verbeteren. lnteg.endeel! Zij verzwaren de toestand voor de werkende massa,
omdat zij de positie van bepaalde delen van het grootkapitaal
versterken. Ordening in de huidige verhoudingen heeft de neiging de prijzen te doen stijgen, door de versterking van de
monopolieposities van bepaalde kapitalisten ·en door de poliiiek
van beschermde rechten - ·en vergroot dus de bestaande wanV·erhouding tussen productie en verbruik.
Wat tegenwoordig als ordening wordt gepropageerd, vermindert
dus de crisis niet - integendeel; ze legt de grondslag voor
verscherping van de crisis.
Wie voor deze ordening de arbeidersorg.anisaties wil mobiliseren, stel! deze in dienst van bepaalde delen van het grootkapitaal ·en helpt om deze nieuwe winstmogelijkheden te openen,
zonder dat waarborgen voor de beveiliging der arbeidersvoorwaarden aanwezig zijn.
Hier viert het oude reformistische waandenkbeeld hoogtij, dat
de anarchie der kapitalistische productie op •een andere wijze
zou kunnen worden opgeheven dan door de overgang van de
productie-middelen in handen van het werkende volk.
Hier wordt het denkbeeld gepropageerd, dat groter invloed
van de huidige kapitalistische staat in het bedrijfsleven een stap
naar het socialisme zou zijn, in plaats van •een versterking van
de positie van die groot-kapitalisten, die de huidige staat beheersen ·en die koers zetten naar het fascisme.
In deze maatschappij, die technisch reeds volkomen rijp is voor
het socialisme, wordt de overwinning van het socialisme slechts
bevorderd door de posities van de arbeidersklasse tegen het
kapitalisme te versterken. Dat betekent in de huidige omstandigheden, dat de strijdkracht van de arbeidersklasse, in het bizonder van de doorslaggevende lagen, die in de sociaal-democrati-
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sche organisaties zijn georganiseerd, worde verhoogd, dat de
band, die de arbeiders met de noodlijdende middenlagen der
bevolking verbindt, worde versterkt en dat politiek en organisatorisch de revolutionaire organisaties - met de Communistische
Partij aan de spits, groeien.
HET PLAN VAN DE ARBEID EN DE COMMUNISTEN

De communisten zuHen alles doen om te voorkomen, dat de
reformistische illusies - opgepoetst door een "wetenschappelijk
buro" van de SDAP en rondg·ebazuind door een kostbare reclame over het Plan - nieuwe wortels schieten in de massa. Mei
klem en kameraadschappelijk zullen aHe illusies, die de 11echtse
leiders der SDAP over ordening ·en industrialisatie rondstrooien,
door discussies en agitatie in de massa moeten worden bestr·eden.
De communisten zullen alles doen, om het bewusizijn 1e v·ers-terken, dat alleen de ·eensgezinde strijd tegen het kapitalisme de
voorwaarden schept om de crisisgevolgen voor de arbeidersklasse te bestrijden en dat deze tevens de voorwaarde is om
tot het socialisme te komen, dat aan alle crisissen een einde
maakt. Slechts de opbouw van het socialisme na de onteigening
van het grootkapitaal, neemi de oorzaak voor het ontstaan van
crisissen weg ·en opent perspedieven voor welvaart en voorspoed.
Maar tegelijk zullen zij de afzonderlijke eisen uit het Plan van
de Arbeid die in het belang van de arbeidersklasse zijn, zoals
de werkv·erruiming ·en de veertigurenweek, als uitgangspunten
aangrijpen voor de g·emeenschappelijke actie van de arbeiders
en hun organisaties, ter verdediging van het levenspeil der massa. Op deze wijze zal het plan van de arbeid van de SDAP en
NVV onbruikbaar worden als een middel in de handen der
rechtse I·eiders dezer organisaties, om de arbeidersklasse te belemmeren in hun zelfstandige klassepolitiek •en kan het diensibaar g·emaakt worden aan de strijd der arbeidersklasse tegen de
aanvallen van het kapitaal, tegen het fascisme en de oorlogsdreiging.
B·epaalde pun~en uit het "Plan van de Arbeid' 'kunnen op dez·e
wijz.e uitgangspunten worden voor het verwezenlijken van gemeenschappelijk optreden van sociaal-democratische en communistische organisaties. Hierbij zal echter ni·et kunnen ontbrek·en
·een ·ernstig gefundeerde kritiek op de reformistische grondslagen van het plan, op de ideologie en de praktijk van de klassesamenwerking met de bourgeoisie en de onvermoeide kameraadschappelijke opklaring der sociaal-democratische arbeiders
over de grondslagen van een eensgezinde succesvolle adie tegenover de bourgeoisie voor werkverruiming, zoals de communistische partij dez~e in haar "Plan van actie voor arbeid en
brood" heeft neergelegd ..
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J. B. VAN GELDER

In het Juninummer van dit maandschrift hebben we in een artikel materiaal gebracht over de daling van de lonen in de
loop van de crisis. Dez·e lonen zijn natuurlijk opgegeven in
g e I d. Men moet echter daarbij in het oog houden, dat eenzelfde tijdloon in verschillende jaren door de veranderingen in
de prijzen der levensmiddelen niet altijd eenz·elfde werkelijk
loon - zogenaamd reëel loon - betekent. Voor één gulden
kon men in 1913 he·el wat meer goederen kopen dan nu, en één
gulden in 1929 was weer minder waard dan nu. Hoe moeten we
deze invloed der prijsveranderingen op het reël.e loon in rekening brengen?
Dit wordt gedaan met behulp van ·een zogenaamde index van
kosten van levensonderhoud. Hiermee is bedoeld een getal dat
ongeveer aanwijst "hoe duur het !.even is". Wie in 1913 met f 20
in de week rondkomen zal nu een groter bedrag, bijvoorbeeld f 30 nodig hebben om van alles weer evenve·el te kunnen
kopen als in 1913. De index van levensonderhoudskosten wil
nu aangeven hoe dit geldbedrag, dat eenzelfde hoeveelheid
levensmiddel·en vertegenwoordigt, van jaar op jaar verandert.
Met lev•ensmiddel·en wordt hierbij bedoeld alle noodzakelijke
levensbehoeften, dus ook kleding, het wonen in een huis, enz.
De bourgeoisie gebruikt graag dez·e index van kosten van
levensonderhoud als het er om gaat een loonsverlaging t·e motiveren.
Toen de S.elgische regering, die liberalen, kathoHeken en sociaaldemocraten in één front tegen de arbeidersklasse verenigt,
de Belgische frank devalueerde, !.iepen de,prijzen van de levensmiddelen snel omhoog. In dezelfde week maakten de n:_lijne!genaren in België gebruik van de deelname der sociaaldemocraten
aan de regering door naast de ind"rede loonsverlaging die e1en
gevolg is van de uit dle devaluatie voortgekomen prijsstijging,
nog een dil"'ede loonsverlaging van 5% in te voeren. De motivering daarbij was1, dat in de periode, voorafgaand aan de
samenstelling van het kabinet-Van Zeeland, het indexcijfer met
5°/o gedaald was. (Nwe Rott. Ct. 3 April, Avondblad B).
Het bedrog is hi·er zeer plomp. Het kan echter ook in geraffineerder vorm optreden. Het is daarom van belang eens nader
in te gaan op de wijze waarop een dergelijke index wordt berekend.
Om een index van kosten van levensonderhoud voor de arbeidersklasse te kunnen ber·ekenen, moet men twe·e dingen kennen:
1e. de loop van de prijzen der verschillende levensmiddel·en,
2e. de hoeveelheden dezer l·ev·ensmiddel.en die gemiddeld door
een arbeidersgezin worden verbruikt.
Want stellen we ons eens voor, dat de prijs van brood met 5°/o
daalt en die van aardappels stijgt met hetzelfde percentage.
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Wordt het leven nu duurder of goedkoper? Om die vraag te
beantwoorden moeten we weten waaraan door een arbeidersgezin per week meer geld wordt uitgegey;en, aan brood of aan aardappelen. Omdat de uitgaven voor brood hoger zijn, zal in het
gestelde geval het leven goedkoper worden.
Om nu de verbruikte hoeveelheden der verschillende levensmiddelen te bepalen zijn door het Bureau van Statistiek der Gemeente Amsterdam van 1 Oct. 1923 tot 30 Sept. 1924 bij een
aantal gezinnen te Amsterdam huishoudboekjes uitgezet, waarin de vrouw elke week moest opschrijven, hoeveel geld zij uitgaf
aan de verschillende .artikel.en, die in tabel 1 {zie aan het einde
van dit artikel) zijn opgesomd. In grote trekken komt nu de berekeningswijze van de index hierop neer: uit deze boekjes werden alle bedragen di·e door de verschillende gezinnen voor
brood (en koek ·en beschuit) werden opgegeven, bij elkaar geteld. Dit bedrag wordt gedeeld door het .aantal weken in een
jaar, en door het aantal personen uit all.e gezinnen bij elkaar.
Kinderen worden hierbij niet voor voll•e personen geteld. Een
kind van 7 jaar geldt bijvoorbeeld voor ·een halve persoon, jongere kinderen voor minder, oudere voor me•er. De uitkomst
van deze berekening is dus de gemiddelde uitgave per week per
volwassen persoon aan brood in de gezinnen waarover het onderzoek ging. Hetzelfde werd gedaan voor melk, voor grutterswal'en enz. Uitkomsten zijn opgegeven in het eerste lijstje van
tabel 1. Voor brood, koek, beschuit werd dus gemiddeld per
week per persoon uitgegeven f 0.91 1/2, voor melk f 0.60 1/2, voor
huishuur f 1.471/2 •enz.
Dit lijstje van bedragen vormt nu de grondslag voor de berek·ening v:an de index van "kosten van levensonderhoud". Kijken
we eens naar het tweide lUstja yan tabel 1. Hier staat we,er v.oor
i·eder artikel •een bedrag in centen; het bedra.g voor melk 371/2; cent - geeft aan hoey;eel ,geld je nodj;g hebt om in Juni
1934 eveny;eel melk te kopen, als in het grondjaar Oct. 1923 tot
Sept. 1924 voor 601/z cent kon krijgen. De melkprijs is dus in de
tussentijd in de verhouding van 60l/2 op 37 1/2 gedaald. Evenzo is
de huishuur gestegen in de v;erhouding van 1471/z op 166. We
kunnen dus de bedragen uit het twede lijstje berekenen uit die
van het eerste, zod~a we voor elk artikel de loop van de prijzen
kiennen, en dit wordt geregeld door het Gem. Bureau van Statistiek gedaan.
T·enslotte worden in beide lijstjes alle bedragen bij elkaar opgeteld. We zi·en dan, dat, wat in Oct. 1923-Sept. 1924 werd gekocht voor f 11.011/z in Juni 1934 te krijgen is voor f 8.71 1/2. Dit
bedrag f ~8.71 1/2 zouden we als index van kosten van levensonderhoud kunnen nemen. Het is echter gewoonie het bedrag uii
het grondjaar - hier dus f 11.011/2- gelijk 100 te stellenj en het
andere bedrag in dez,elfde verhouding te v•eranderen. We krtigen dan als index voor Juni 1934:
8 71112
100
· 1/2 = 792
11.01
..
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Deze index wordt nu berekend, niet alleen voor Juni 1934,
maar telkens om de drie maanden. De uitkomst is opgeg·ev·en in
het eerste lijsije van tabel 2 aan het einde van dit artikel.
We moeten nu vragen: geeft dez·e index een goed beeld van
de "duurte van het leven" voor de arbeidersklasse?
Blijkens het verslag van de uitzeiiingen van huishoudboekjes
over de periode 1 Oct. 1923-30 Sept. 1924 (no. 80 van de Mededelingen van het Gem. Bur. v. Stat. te A'dam) waren er van
de 89 arbeidersgezinnen, waarop de berekening van de index is
opgebouwd,
21 met een inkomen beneden f 1800 per jaar
50 met een inkomen tussen f 1800 en f 2400 per jaar
17 met een inkomen tussen f 2400 en f 3600 per jaar
1 met een inkomen boven f 3600 per jaar
Dit bewijst, dat de huishoudboekjes vooral zijn uitgezet bij bepaalde bevoorrechte lagen van de arbeidersklasse. Het e-erste
lijstje van tabel 1 geeft daardoor dan ook geen juist beeld van
de besteding van het inkomen door de overgrote meerderheid
der arbeidersklasse ,die beneden het peil van f 1800 jaarinkomen,
dat is f 35 per week, blijft. Bij dii onderzoek staan tegenover 21 arbeidersgezinnen met een inkomen beneden f 1800
's jaars 68 gezinnen met een inkomen daarboven.
Hetzelfde _geldt voor het in Maart 1927 onder 60 Haagse gezinnen gehouden onderzoek, uitgaande van het Gem. Stat. Bur.
in den Haag, waarop de door dit bureau gepubliceerde index
van kosten van levensonderhoud is gegrond. Hier hadden 33 gezinnen een inkomen beneden f 2500, en wel gemiddeld f 180Q,
en 27 gezinnen een inkomen boven f 2500, gemiddeld f 3100.
Ook dit zijn inkomens, die gemiddeld ve.r boven het peil van
de arbeiderklasse li.9gen.
Wat is hiervan het gevolg voor de be!"ekende index? Bezien we
nog eens het twede lüstje van tabel 1, dat op Amsterdam betrekking heeft. Het geeft v~U hoge bedré!gen voor artikel1en, di·e
een arbeider tegenwoordig niet, of niet in die hoeveelheden kan
betalen, en een werkloze nog minder! Kijken we e·ens naar de
afdeling voeding.
Hier komt in Juni 1934 voor brood en aardappelen samen
73+26=99 ct. op voor, dat is nog minder dan voor kaas, vlees,
vis, suiker, fruit en dranken samen: 5 ·en 48 ·en 10 <en 5=
,1 01 ct. Het is duidelijk, dat ·een werkloz,e en een arbeider met
laag loon het verbruik van kaas, vl·ees, vis, suiker, fruit en dranken voor een groot gedeelte aan de bezittende klasse moet
overlaten, en zelf ·een groter gedeelte van zijn geld aan brood
en aardappelen moet besteden. En nu zien we gebeuren, dat
juist van die noodz.akelijke levensmiddelen, die in ieder huishouden het eerste komen, de prijzen in de crisis minder sterk zijn
gedaald, dan die van de overige. Dit is geen toeval; als men getracht had de prijzen van vlees, vis, fruit hoog te houden in de
crisis, dan was de omz.et hi-ervan nog veel meer teruggelopen
dan in werkelijkheid al is gebeurd.
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leder·e arbeider, die een loonsverlaging heeg of werkloos werd,
zou dan helemaal op brood, aardappelen en grutterswaren zijn
ov•ergegaan. Maar als de regering de aardappelprijzen omhoog
brengt door een belasting tot steun aan de "landbouw" - dat
wil z,eggen in de eers~e plaats aan de grondbezitters - en de
margarineprijs en de tarweprijs kunstmatig hooghoudt, dan is er
niets anders meer, wat je daarvoor in de plaats kunt gaan gebruiken. Wie 'een hoge prijs vraagt voor vlees of vis, die krijgt
geen geld meer los van de arbeiders, maar e·en hogere prijs
voor brood of aardappelen betaal je, want .eten moet je.
We willen nu aan de getallen laten zien, dat de onmisbare ar!ikelen minder in prijs z.ijn gedaald dan de overige. Het Bur. v.
Stat. berekent ook een index, apart voor de kosi:,en van l·evensonderhoud. Het •eerste lijstje van tabel 1 geeft als uitgaven voor
voeding totaal f 4.93, het twede f 3.46.
De index voor de voedingskasten wordt dus voor Juni 1934:
346
100 x 493 = 70.2.
Deze index staat opgegeven in het twede lijstje van tabel 2.
Door vergelijking met het eerste lijstje zien we, dat de kosten
van de voeding in verhouding meer gedaald zijn, dan alle kosten met •elkaar. We gaan nu nog ·eens in tabel 1 bij elkaar tell·en de bedragen, uitgegeven voor enk·ele onmisbare voedingsmiddelen, namelijk brood, grutterswaren, vetten en aardappelen.
Voor Juni 1934 wordt dat 73+7 1/2+53+26 = 1581/2 cent; voor
het grondjaar Od. 1923-Sept. 1924 vinden we voor hetz.elfde
208 cent. Hieruit kunnen we ·een index ber·e~enen voor deze onmisbare voedingsmiddelen: 100 X

1

;~~2

=

76.2.

Deze index is opgegeven in het derde lijstj·e van tabel 2. Vergelijken we deze geta!l.en met de index voor de gehele voeding
uit het twede lijstje ,dan zien we, dat tot Juni 1932 de prijz·en
der onmisbare voedingsmiddel·en even sterk gedaald zijn als
die van alle andere voedingsmiddelen; daarna zijn echter de
onmisbare artikelen meer opgelopen in prijs dan de andere, zodat in Juni 1934 de derde index 6 punten bov•en de twede ligt!
Dit grote verschil is hoofdz,ak·elijk een gevolg van het "landbouwcrisisbeleid" van de regering.
In de lmede groep, de uitgaven voor andere dingen dan voedingsmiddelen, vinden we iets dergelijks met de huishuur. Als de
kleding duurblijft, dan ·gaat ieder zijn pak nog een jaartje langer
dragen. Het z,al dus ni,et lukken om de prijzen van kledir]g la~g
nog hoog te houden. Maar 'een huis om in te wonen moet ieder
[hebben. w,e zien hier z·elfs ,dat het huisbaz.enkapitaal kans heeft
gezien de post uitgaven voor huishuur (per week per persoon)
nog te laten oplopen van f 1.581/2 tot f 1.66. Nu maakt de post
huishuur op het lijstje van Juni 1934 minder dan 1/5 gedeelte van
de totale uitgaV'en uit. Voor een werkloz·e met f 14 steun, die een
huis van f 5 bewoont, en daarvoor f 3.50 + 1!3 x f 1.50 = f 4.-
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(aftrek van 2/3 van de huur boven f 3.50, zoals in de meeste
steden wordt toegepast) bestaat de huishuur uit meer dan 1/4
van zijn uitgaven. Voor hem zijn de kosten ook van deze groep
uitgaven dus minder gedaald in de crisis, dan door de cijfers van
het Bur. v. Stat. der Gem. A'dam wordt voorgesteld.
w,e moeten dus vaststellen dat de indexcijf·ers van dit bur·eau
voor beide groepen, voeding en andere uitgaven, een te gunstig
beeld geeft van de daling van de duurte van het leven voor de
werkloz·en en voor de grote massa der werk·ende arbeiders.
Het is moeilijk aan te geven hoeveel te laag de cijfers van het
bureau voor dez,e groepen zijn. Daarvoor zo;u ,een onderzoek
nodig zijn met huishoudboekj,es, uitgezet juist onder deze
g11oepen . Als ruwe schatting kunnen we ·echter wel regg,en,
dat een index voor dez,e groepen minstens 5 punten hoger zou
komen te liggen.
Voor de door het Gem. Stat. Bur. van den Haag berekende index geldt in hoofdzaak dezelfde critiek. Ook hier he~eft hei onderzoek dat aan de index ten grondslag ligt, beirekking op
de best betaalde arbeiders, en geeft daardoor de index ·een te
gunsti beeld van de "duurte van het leven" voor de grote
massa van de arbeidersgez·innen.
1 Oct. '23- Juni
Tabel 1
1 Oct. '23- Juni
'

30 Sept. '24

Brood, beschuit, koek 91,5
Grutterswaren
13
Melk
60,5
Kaas
12
11
Eieren
Vlees
71,5
Vis
10,5
Vetten
68
Suiker
30
Kruidenierswaren
36
Aardappelen
30,5
Groenten
27,5
Fruit
17,5
Dranken
6,5
Maaltijden huilenshuis 2
Totaal voeding
493
Index voeding
130
Tabel 2.
index
totaal

1929 Juni
Dec.
1930 Juni
Dec.
1931 Juni
Dec.
1932 Juni
Dec.
1933 Juni
Dec.
1934 Juni
Dec.

95,7
94,8
91,8
88,7
86,9
"82,2
79,8
79,4
77,8
80,7
79,2
78,6

1934

73
7,5
37,5
5
3,5
48
10
53
23
29,5
26
13,5
10
5
1,5
346
70,2
index
voeding

94
92,2
86,5
82,4
80,2
71,3
67,7
68,0
66,3
73,2
70,2
69,7

30 Sept. '24

1934

Kleding
69,5
33
Schoeisel
28
18,5
Huishuur
147,5
166
Brandstof
33
19,5
Gas en Electriciteit
40,5
34,5
Was en schoonmaak 23
16,5
Huisraad
45
25
Fondsen
58,5
58,5
Contributie en periodieken
45
48
Roken
21
20
Ontspanning
18
15
Tram, trein
15,5
14
Diversen (o.a. hulp in
de huishouding)
64
59
Totaal niet voeding 708,5 525,5
Index totaal
110
79,2
index
onmisbare voedingsmiddelen

-----

94,5
92,1
87,7
81,7
80,7
'72,3
67,7
70,7
69,4
78,6
76,2
75,1
309

LESSEN VAN DE DEVALUATIE
C. van den BERG.

Na het schrijven van hel artikel over devaluatie (zie "Moei de
Gulden omlaag" in nr. 2, 3 en 5 van dit tijdschrift) is de devaluatie in België een feit g~eworden.
Een korte beschouwing van de feiten is hier van belang. In de
eerste plaats, omdat de kans op devaluatie ook in ons land nog
steeds als een dreigend gevaar voor de arbeidersklasse blijft
bestaan. In de twede plaats, omdat de feiten, welke zich in verband met de waardevermindering van de Belga voordoen, stuk
v~or stuk een bevestiging van onze theorei:ische beschouwing
ZIJn. het gevaar voor devaluatie van de gulden betreft, zij hier
Wat
in de eerste plaats gewezen op de uitspraak op het Paascong11es
van de S.D.A.P., waar Vliegen verklaarde, dat in de partij nog
steeds meningsverschil ten opzichte van de devaluatie heerst
wat echter niet zo'n groot bezwaar is, omdat een eventuele
devaluatie toch buiten hei parlement om zal geschieden. Zodat
de devaluatie ook ge·en vraagstuk voor het congres is. Intussen
zullen - nadat het vraagstuk al ja ne n actueel is - de voor- en
tegenstanders in de financiële commissie hun standpunt in een
nota aan het P.B. uite,en zeiHe01. Deze weinige woorden v:aarmede teen kwestie die de arbeiderskl.asse onmiddellijk in haar
levensstandaard raakt, werd afgedaan, hebben wellicht een diepere betekenis, dan op het eerste gezicht lijkt: n.l. dat de leiding
in deze belangrijke kwestie niet door ~een uitspraak wil gebonden
zijn, om als het uitkomt net zo ~e kunnen handel,en .als in België.
Immers, dat de partij ,e,en standpunt niet nodig .acht, omdat
de regering ingeval van dev:aluatie niet ~eerst haar kamerfractie
om ~oestemming zal' vragen, lijkt zelfs voor de S.D.A.P. ie
absurd.
Ook het N.V.V. he,eft het nog altijd beter gevonden geen bepaald standpunt in te nemen, wat Kupers niet belette op het
congres van het N.V.V. vagelijk devaluatie te propageren.
De burgerlijke partijen zijn - geheel in overeenstemming met
de belangentegenstellingen binnen het kapitaal - verdeeld. Hun
standpunt wordt misschien het beste gekarakteriseerd door ~een
uitspraak van de liberaJ,e Prof. Mr. C. W. de Vri,es, welke o.i.
voor alle burgerlijke partijen geldt:
"Binnen het regeringsplan 1933 ligt de verdediging van de gulden. De liberalen zijn daaraan trouw. Wanneer het regeringsplan 1933 tol een natuurlijk ·einde komt, moet echter ook door
de liberal·en opniel.llW worden onderzocht of op de ene of andere wijze een verandering van de ruilwaarde van de gulden in
het internationaal verkeer moet worden tot stand gebracht" ...
"Als het kabinet-Colijn zijn redelijke tijd heeft gehad ~en dus ook
de liberale medewerking daaraan tot een 'einde moet komen, is
de verandering i:n de ruilwaarde van de gulden mogelijk e~en
politieke noodzakelijkheid" 1).
1) "Liberale po!itiek" -
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Het is dus zeker de moeite waard de lessen van België onder de
ogen te zien, vooral omdat België me·er dan de landen, welkie
vroeger tot waardevermindering van hun geld hun toevlucht
hebben genomen economisch met Nederland te vergelijken is.
Ook België is voor de meeste grondstoffen op het buit·enland
aangewez·en (het heeft z.elfs op Nederland voor, dat het een
eigen metaal-industrie heeft, maar het heeft daartegenover minder koloniale producten) en dus evene·ens genoodzaakt zijn
behoeften aan invoer door uitvoer van andere producten ruil-artikelen - te dekken. Het heeft niet, zoals het Britse Wereldrijk, de mogelijkheid zijn behoeften vrijwel binnen de grenZien te dekken en ·evenmin, als Zweden, de beschikking over
grondsloff.en, waarnaar grote vraag op de wereldmarkt bestaat.
En ten slotte heeft het ,wat tijdstip betreft, gedevalueerd buiten
het grote verband van hei ponden- en dollarblok.
In de eerstie plaats is het van b~lan:g de o o r za 13k van de:
devaluatie in België nader te beschouwen, omdat van verschill;ende kanten de mening is geuit, dat de Belga had kunnen worden gered en de devaluatie dus niet geheel noodgedwongen,
maar opz·eHelijk is geschied. De voornaamste drijfveer tot devaluatie in België was de toestand van de grote banken 1).
Deze warer, - in het algemeen me·er dan in Nederland - sterk
bij de industrie geïnteresseerd, d.w.z. zij bezaten een grote hoeveelheid industrie-aandelen, welke dus een belangrijk deel van
hun bezit - hun activa - uitmaakten. De waardedaling van
deze aandelen door d8 crisis kon dus de positie van de banken onmiddellijk in gevaar breng,en, omdat hierdoor tegenover
de vaststaande verplichtingen der banken de boekwaarde
van het - bovendien nog "bevroren" - bezit sterk daalde . ."De
industri·e en de banken beiden wensten dan ook stijging van de
waarde, vooral.snog de boekwaarde, van haar bezit. In dit opzicht vertoont de constellatie in België veel overeenkomst met
de situatie di·e in de Verenigde Staten bestond in het voorjaar
van 1933 ,toen Roosevelt overging tot devaluati·e van de dollar,
met geen ander doel dan om een prijsstijging te forceren ...
De prijsstijging kan voortgang hebben •en dan zal er voor velen
reden tot tevredenheid zijn. En tot tevredenheid bij de mensen
met vaste inkomens en blij de arbeiders. Niet voor niets heeft
Van Zeeland de socialisten in de regering opgenomen". 2 )
Wij komen hiermede meteen op het twede punt: de _9evo[gen
van de devaluahe in België
In de eerste plaats zi,en wij dan een algemene prijsstijging, welke
beantwoordt aan de wens tot verbetering van de kapitalistische
1)

"Er moest worden ·gekoz·en tussen de banken en de franc" verklaarde
minister van Ze-eland na de devaluati·e. Zie: Camillie Gutt "Pourquoi l•e
franc bel.ge est tombé".
-

2

A. A. van Sandiock "De Bel9a en de Gulden" in "Economisch-Statistische Berichten" 3-5-'35.

)
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winstmogelijkheid: hogere prijzen bij gelijk blijvende vaste lasten 1 ) (rente, pacht, belastingen) ·en lonen.
Hi·erbij moet onmiddellijk worden vastgesteld, dat de indexcijf,ers van de groot- en kleinhandelsprijzen geen betrouwbare
basis bieden. Op hetzelfde ogenblik, dat het indexcijfer een stijging van de kosten van het lev·ensonderhoud met 30fo aangaf,
constateerde de "lndependance Beige" (28-5-'35) dat de huismoeders 10 à 20°/o meer moeten uitgeven. Dit komt doordat
het indexcijfer berust op .een gehele lijst artikelen, waarvan in de
praktijk - ·en vooral natuurlijk in de praktijk van het arbeidersgezin - maar enk·el·e in grotere hoev•eelheid worden verbruikt.
In de praktijk zien wij dan ook de volgende prijsstijgingen:
brood 20o;o, rundvlees 1Oo;o, varkensvl·ees 12°/o, reuzel 15o;o, oli·e
bijna 50o;o, kaas 15-20°/o, groenten in blik 12°/o, gedroogde
vruchten 40o;o, vischconserven 20°/o, macaroni en vermicelli 1520o;o. 2 ) Ingevoerde producten, als koffi.e, thee, enz. vertonen natuurlijk •een prijsstijging in volle evenr·edigheid met de waardevermindering van de Belga., d.i. 28°/o.
Op het ogenblik zijn deze prijsstijgingen nog niet overal en voor
alle artikelen in gelijke mate in de kleinhandel doorgedrongen.
In sommige ·gevallen kunnen oude voorraden en angst voor
moeilijkheden in verband met te plotseling•e prijsstijging nog
remmend werken, doch dit is slechts van korte duur.
"Alle regeringsmaatregelen om die aanhoudende prijsstijging
tegen te gaan, kunnen als mislukt beschouwd worden ...
Wat onv•ermijdelijk te wachten siond, gebeurt: de socialis-tische
arbeiders ageren tegen hun l·eiders, di·e thans in de regering
z·etelen en van geen bevordering tot loonsverhoging willen weten, wijl deze zou betekenen de praktische onhoudbaarheid hunner devalua-tie-theorie, waarvoor ze zo geijverd hebben. Maar
de eenvoudi.ge lieden, op de 1e·erste plaais de arbeiders, die van
het woord ,;devaluatie" aanvankelijk slechts een vaag begrip
hadden, ondervinden ·er thans de volle betekenis van. Hun lonen
zij!n gebleven als vóór de devaluatie, maar de prijz•en van het
levensonderhoud zijn over het algemeen met 30 tot 40°/o verhoogd, zodat de waardevermindering van de Franc ook hun lonen automatisch verminderd he·efl:. Een loonsverhoging is echter onder de g·egeven omstandigheden, voor de nog in werking
zijnde bedrijv•en financi·e·el onmogelijk, want dez·e zijn in hun
concurrentie met het buitenland toch reeds zwaar 9etroffen,
omdat zij hun buitenlandse grondstoffen 28°/o duurder moeten
betalen dan voor de devaluatie". 3)
1)
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Er kan, voora1l in verband met de i.Jiusi·e, die men ten opzichte van•
devaluatie bij de kleine zelfstandige ondernemers (winkeliers, schippers, eigenaars van kleine bedrijven, enz.) tracht te wekken, niet genoeg worden gewezen op' het feit, dat de s c hu .J den door devaluatie n iet verminderen.

2)

cijfers "De Telegraaf" 28-5-'35.

3)

"Ni•euwe Rotterdamsche Courant" 5-6-'35.
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Het slot van deze beschouwing (dat echter foutief de prijsstijging van de buitenlandse grondsloffen voor de exportindustrie
als nadeel, inplaats van opheffing van ,eventueel voordeel beschouwt) wijst ,er tevens op, hoe twijfelachtig het voordeel van
de devaluatie zelfs voor de industrie is. Inderdaad blijkt enerzijds naast de prijsstijging van de ingevoerde grondstoffen ook
een belangrijke prijsstijging van binnenlandse producten. 1 ) Anderzijds wordt vergrootte export bemoeilijkt door contingenterin9en in het buit,enland of door maatregelen tot beperking van
extra uitvoer, die de Belgische re9ering in het belang van de
buitenlandse handel, ter voorkoming van invoerbeperking van
Helgische producten, gedwongen was te nemen.
Het gehele voordeel van de devaluati,e blijft dus beperkt tot
de feitelijke loonsverlaging als gevolg van de stijging van de
kosten van het levensonderhoud.
Op deze basis is dan ook de vermindering van de werkloosheid
(volgens minister De Man met 30.000 2 ) tot stand gekomen,
d.w.z. op pr,ecies de zelfde basis, die de 'ergste kapitalistische
scherpslijpers ook hier wensen. De daling van de werkloosheid
na de devaluahe is geheel in overeenstemming met de liberale
theorie van loonsv,erlaging, d.i. verlaging van 'het levenspeil
van de arbeidersmassa, als herstelfactor van de kapitalistische
winst.
En de sociaal-democratische leiders hebben daarbij de treuri9e
rol 9espeeld, deze loonsverlaging, welke zij openlijk niet durven
aanvaarden, door middel van de devaluatie bewust 3 ) ,en automatisch voor a 11 e arbeiders te helpen doorvoeren.

OVER DE TAAK VAN KOMMUNISTISCHE FILMKRITIEK
OPMERKINGEN VOOR EEN DISCUSSIE
B. BOOMSMA

1. Tot onze taak om de massaas door de strijd voor konkrete
eisen te leiden tot de strijd om de macht, behoort de ontmask,ering van ,alle kontra-revolutionaire ideologische beïnvloeding
van de werk,enden door de bourgeoisie en het gebruiken van
alle beïnvloedingsmiddelen voor het voeren van de klassenstrijd.
1)

prijsstijging van electrische benodigdheden: binnenlandse producten
10-150/o, glaswerk 300/o, e!,ectromotoren 15-200/o enz. "De Telegraaf"
14-4-'35.

2)

"Het Volk' 18-5-'35.

3)

"Het Volk" van 29-4-'35 schrijft: "Het spreekt vanz;elf, dat de prijzen
nog zullen stijgen. Het komt er maar op aan, dat de stijging aanzienlijk
minder bedraagt dan 28o;o, en dat zij langzaam gebeurt, zoals de regering wenst, om het bedrijfsleven de gelegenheid te geven zich geleidelijk aan te passen.
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Tot één van de sterkst werkende beïnvloedingsmiddelen bedes te g:evaarlijker, omdat de film, buiten het denken om, direkt op de v~erbeelding werkt en zo tot e~en ongekontro!eerde
hoort de film. Dezle is in handen van 'een reactionaire klass~e
indruk leidt, in het belang van deze reactionaire klasse.
De kosten van het mlaken van films zijn zo hoog, dat het de
arbeidersklasse, waar dez,e de macht nog niet he,eft, onmogelijk
is dit middel massaal toe te passen.
Daartegenover staat, dat de massa. geregeld films ziet, en dat
de indruk, die deze maken door de filmkritiek in de pers
wordt beïnvloed. Het spreekt vani:elf, dat de filmkri-ti.ek in de
kommunistische pers, die regelmatig .aan invloed op de massa
wint, moet uitga:an van een marxistische beschouwing van de
film. Dit artikel is bedoeld .als aanleiding tot een discussie over
dit onderwerp.
2. Om te kunnen vaststellen w,at voor filmkritiek in de kommunistische pers moet worden gel·everd, hebben we te onderzoeken, welke invloed het uitdrukkingsmiddel; de film, in de
kapitalistische klassenmaatschappij {naast die onder de diktatuur
van het prolet,ariaat en in de klassenloze maatschappij) he·eft.
Het is natuurlijk onmogelijk "de invloed" v,an "de film" te
onderzoeken, omdat de film een maatschappelijk produkt is en
we niet in "de maiatschappij", maar in een bepaalde maatschappij, namelijk in de kapitalistische Klassenmaatschappij leven.
De ontwikkeling van de filmpraktijk en -teorie vertoont een
scherpe strijd over de verhouding van vorm ·en inhoud, tussen
middel en doel. Aan dez,e strijd kunnen we de maatschappelijke
faktor·en die de film bepalen, het beste begrijpen. Op grond
v:an onderzoekingen op velerlei terrein is de wetenschappelijke,
de marxistische opv.aHing over de verhouding tussen vorm en
inhoud, tuss,en .middel ·en doel, ontwikkeld. Ons onderzoek
over deze verhouding in het konkrete geval van de film is ni,et
all,een de weg tot het inzicht op dit terrein, maar moet als het
juist is - uiteraard leiden tot de algemene marxistische st,ellingen hierover; dat betekent, het moei: blijken, dat ook op dit
terrein V'orm 'en inhoud een eenheid vormen.
3. Direkt van zijn ontdekking af wordt de film een winstobjekt
voor het kapitaal. Het nieuwe uitdrukkingsmiddel, en de exploitatie ervan, zijn te duur en worden dat steeds meer voor de
individuele kunstenaar. Eerst is de film een kuriosum op zichzelf; het zien van werkelijk levende mensen op het scherm is
een sensatie. Dan gaan de ondernemers "iets" v~ertonen, en
wel de ergst denkbare kitsch. Deze produkt,en worden gemaakt
door vol!edi"ge ondeskundigen, omdat nog niemand met het
middel: film heeft geëxperimenteerd en de wetten ervan volledig onbekend z:ijn. Een a~antal kunstenaars beginnen met het
onderzoek van de wetten van de film, geheel onafhankeliik van
de produktie, di~e voortgaat alle denkbare en ondenkbare
onzin te vertonen.
Hierdoor komt , bij de officie ie burgerlijke kultuur de film
314
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in een z•eer kwade reuk. De film wordt niet .als kunst erkend.
en de zware strijd v:an de jonge filmkunstenaars en hun ideolo·:
gie gaat er om: aa:n ie tonen, dat de film een middel is om
geestelijke waarden uit te drukken, als alle bestaande kunsi:·en,
met eigen wetten, die zij aan he-t licht brengen.
Aanv:ankelijk zijn er onafhank·elijke cineasten, die zogenaamde
avant-garde films maken, als resultaten van hun vormexperimenten. Da•arnaast ontwikkelt zich een ideologie, di·e het standpunt van de "kunst om de kunst" inneemt, de film slechts
beoordeelt naar de v:brm en de produkten van de filmindustrie
na•ar deze maatstaf heftig kritiseert.
De gehele v:erdere ontwikkeling van de film is .afhankelijk van
het exploiterende grootkapitaal, dat alle technische vondsten
natuurlijk graag gebruikt, maar, in de ·eerste plaats de macht
heeft ·en gebruikt om t,e beslissen wat er Vîertoond wordt en
v-ervolgens door middel van de z.o vastgestelde inhoud een diktatuur uitoefent oVîer de vorm van het produkt.
Die cineasten, di·e zich door het filmkapitaal laten kopen, met
het plan iedere inhoud te .aksepteren ·en daarv,an "kunst" te
maken, leveren produkten af, die ook in het oog van de all-een
maar vorm-critici slecht zijn. Zij ervaren, dat vorm en inhoud
niel te scheiden z~jn, en dat hun uitdrukkingsmiddel, waarv.an
zij de wetten hebben gevonden, in handen van het kapitaal niet
in kunst maar in kitsch ve~andert. Tegelijkertijd maaikt ook de
filmteorie een reuzenzwaai, zweert het "kunst om de kunst"
standpun·t .af en gaat de films nu ook naar de inhoud beoordelen, met precies dezelfde normen als die volgens welke de
film gemaakt wordt, in het begin nog in ietwat bescha.a.fder·e
vormen.
Hierte9enover kon in de Sowjet-unie, waar het proletariaat de
macht heeft, ·een filmkunst ontstaan, die aa:n elk cineast ten
voorbeeld strekte en ook nu nog de enig'e filmindustrie is, die
inderdaad goede films maakt.
Tegelijkertijd ontwikkelden zich in kapit-alistische landen cineasten, die hun middel zuiver wilden houden en in de strijd hiervoor
door de maatschappelijke krachten na.ar het strijdende ,proletariaat werden gedreven, de macht, die die enige is, die de strijd
voert in overeenstemming met de maatschappelijke ontwikkeling
op alle gebieden en waartoe dus ieder, die op zijn gebied de
problemen zuiver stelt, komen zal. (Zie ook het artikel van
dr. F. Wolf over Joris lvens in "die neue Weltbühne" van 143-35, ook gepubliceerd in "de Tribune".
4. De inhoud van de produktiefilm komt niet tot stand volgens
bewust vastgestelde regels, maar is volledig bepaald door de
heersende kapitalistische klassenideologie bij produsent, regisseur en censuur, vertoont dan ook .alle tegenstellingen, di•e deze
ideologie in zich heeft. In het algeme,en heeft de inhoud van
de film het volgende karakter:
a. elk .algemeen probl.eem, dat zoals bekend is, sociale wortels heeft, wordt op ·een bijzondere mani.er qpgelost. ,{het arme
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meisie trouwt de rüke •en sympatieke sraaf, ieder heeft de maarschalkenstaf in de ransel, het komt maar op de persoonlijkheid
aan: als je maar flink bent kom je er wel). Op deze wijze wordt
de indruk gevestigd of het in de film behandelde geval, dat
altijd een a.lgemeen karakter draagt, i:e wijt·en is aan alledei
toevallige oorz.a.ken en door een zeker komend i!oeval is op
te lossen. Zo wordt de a:andacht afgel·eid van de werkelijke oorzaken van de heersende e.l,l,ende bij de grote massa.as van de
werkenden.
b. de film levert zogena:amde ontspanning, door de mensen
de bevrediging van hun behoeften, die ze in het dagelijkse lev·en
niet kunnen betalen, op het wiHe doek voor ogen te toveren.
De schijnbevrediging die dit blijkt te bi·eden, houdt eveneens de
mensen van de strijd tegen de heersende krachten af.
c. de film maakt direkte propaganda voor de instellingen van
het kapitalisme: er is geen journaal zonder oorlogspropaganda
en dergelijke.
Tegen de zin en de wi,l van de makers geeft de film bovendien een kijk op het ·llev•en in qe maatschappij; geeft de film
feiten-materiaal ·over de toestand in de hele wereld en e•en
betere kijk op de verhoudingen, dan men zonder het t.e zien
ooit kan krijgen.
De film blijkt dus in het algemeen een funkti·e te vervu!l.en, die
de belangen van het kapital:isme dient en de mensen ideologisch
voor de uitbuiting helpt geschikt maken.
5. Het is nu de ta:ak van de filmkritiek, om de arbeiders •erbij
te helpen di·e ·elementen in de film, waardoor z,e een betere
kijk krijgen op de kapitalistische klassenmaatschappij, op te sporen en vervolgens aHe .aan de strijd van .de werk·ende vijandige
elementen te ontmaskeren, om de problemen, die de film stelt
op kommunistische wijze op te lossen. Wat betreft het vraagstuk van de vorm, moet de kritiek uitgaan van dat inzicht in de
verhouding van vorm en inhoud, dat leert dat deze één gehe·el
vormen, en van de kell!nis van de wetten volgens welk'e de
film gernaakt wordt.
Op deze wijze is het mogelijk de kontrarevolutionaire invloed,
die de film OP: de ma,ss.a heeft om te zetten in een invloed, di·e
de strijd ten goede komt.
.1

~11 #1! ij'i#J g!1:]! t1Ji IJ~
EEN ROMAN ALS MARXISTISCH LEERBOEK
OVER BERTOLT BRECHT's DRIESTUIVERSROMAN
NICO ROST

Men hoorl de la.atst·e tijd van zeket1e zijde vaak de opvatting
verkondigen, dat het geen nut meer heeft met literaire middelen
voor een v•erandering der maatschappelijke toestanden te strij316
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den. Deze lieden vergeten, dat strijders voor de verandering der
maatschappelijke toestanden sl.echts door een juist inzicht worden gevormd (bewust proletariaat) en dat dit inzicht o.a. met
behulp van geestelijke middel·en - (dus ook literaire) - kan
worden verknegen.
Bert Bl"echt's "Driestuiversroman", die bij AJI,ert de Lange te
Amsterdam verscheen, is een werk, waarmee de schrijver het
denken zijner l·ezers wil beïnvloeden en veranderen, met het
doel, hun door eren juist inzicht tof medestr:ijders V;OOr •een verandering der maatschappelrijke toestanden te maken.
Bert Brecht, de dichter wm het Marxisme ,werd in 1898 in Augsburg als zoon van een kleine fabrikant geboren en is dus uit
een burgerlijk milieu afkomstig. Hij verenigt in z.ijn werk e·en
taaie gestrengheid en onbuigzaamheid, die soms dogmatisch-fanatisch dr·eigt te worden, met een Vleelz.ijdige productiviteit en
een b·Jjna geni.ale woordkeuze.
Tijdens de oorlog deed hij als ziekendliager dienst ~ij het Rode
Kruis. Zijn ballades en andere gedichten uit die ,periode (o.a.:
"de Legende van de dode soldaat") level'en ons het bewijs, dat
hij !"eeds in die tijd de imperialistische oorlog bestreed. Een
ja1ar na de publikatie v.a.n z.ijn e·erste gedichten werd hij in de
literaire kringen wm München "ontdekt", •en spoedig daarna
werden twee zijner drama's "Baal" en "T rommeln in der Nacht"
te Berlijn opgevoerd. Bert Brecht is in de loop der jaren - meer
dan ·een .andere West-Europese schrijv;er van ~ijn generatie, de dichterlijke Vlerkondiger van het Marxisme geworden. Zijn
ontwikkelingsgang was dan ook een heel andel'e, dan die Vian de
meeste zijner tijdgenot·en. Deze dichters schreVien immers .grotendeels lyrische Vierzen vol we·emoedig v;erlangen. Men behoeft slechts Kurt Pinthus' bekende bloeml·ezing uit de tijd van
het expressionisme te lez·en, om dit vast te stellren. Dez·e expressionisten bezongen eerst de Kosmos en de Mensheid ·en gingen
er toen noodgedwongen toe over het Proletariaat en de klassestrijd te bezingen, omdat ze behoefte kl"egen aan i·ets reëels.
Brecht's ontwikkelingsgang was een heel ,ande!"e. Men zou bijna
willen zeggen, dat al uit zijn eerste werk bl·eek, dat het zijn
bestemming was, de dichterlijke tolk v;an het Marxisme te worden. Reeds in zijn gedichten en drama's uit dez•e periode, viel
·een voorkeur voor het reëele, stoffelijke ~n konkrete vast te stellen, die ook in al zijn latere werken te vï'nden is. Brecht's stijl en
woordkeuze vormen de hoofdzakeliüke bestanddel•en van zijn
literaire persoonl;ijkheid. Hij is in de eerste plaats een dichter,
die gelooft aan de macht en de kracht van het woord. Zijn genie
schuilt \'ooral in zjjn dichterlijke uitdrukkingswijze, ·en de problemen in zijn werk dienen van hieru"t te worden benaderd.
Daar Brecht een revolutionair schr,üver is, weet hij natuurlijk
tevens, dat het woord van een dichter, di·e de waarheid verkondigt, tenslotte ook reël·e gevdgen heeft.
De overgang van dit natuurLijk, door het gevoel bepaalde materialisme. naar een marxistisch materialisme, was qij een dergel.ijke
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aanleg niet moeilïjk. Brecht's eigenlijke marxistische produkHe
begint met de "Driestuiversopera", een onverwoestbaar stuk~.
dat ·evenals Be.aumarchais' "Bruiloft van Figaro" ·een voorbode
van ·een komende !"evolutie kan worden. Hierop volgden ,"Der
Jasager", "Die Massnahme"; "Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny", "Die heilige Johanna der Schl.achthöfe" en andere werken.
Het lag natuurlijk nimmer in zijn bedoeling, met deze stukken
alle.en "kunstgenot" t·e bev~edigen.
Brecht wilde, - we komen hier nader op terug na het versch!jjnen van de nieuwe uitgave v.an z;[jn werk - de maatschappelijke
funkti·es van sommige instellingen, (o.a. v.an toneel ·en radio) V•eranderen, om ook op deze w:ijze strijders voor de veranderin9
der maatschappelijke toestanden te winnen.
Terwijl hij totnuto·e alleen gedichten •en tone·elwerk schre·ef,
waagde hij thans een eerste poging op het gebied van de roman, en bewees met de publikatie van z:ijn "Dri-estuiv·ersroman",
dat hij ook dez~e kunstvorm me·esterlijk behe•erst. Br·echt schiep
een socialistische roman, waarV'an de betekenis in de loop der
jaren steeds meer z:a] blijken, een werk dat naast lgnazio Silone's
"Fontamara" ·en André Malraux's "La Condition Humaine", een
beeld geeft van de hedendaagse kapitalistische maatschappij,
gezien door het oog van ·een revolutionair soda list. Brecht' s
"Driestuiversroman" herinnert in haar bitterheid en onverbiddelijke ironie vaak aan Swift. Als Jona~han Swift, die de revolutionaire "Brieven van een lakenhandelaar" schreef, het Marxisme
had kunnen bestuderen, zou hij hebben moeiJen schrijven als
Brecht. Tal rijke scenes uit de "Driestuiversroman" ·en de v•erg.elijkingen over kapitalistische uitbuiting, moeten klassiek worden
genoemd. Dit boek is even onwerkelijk als Guclliver, Don
Ouichotte of Dante's "Divina Comedia", maar het is even realistisch, en tev•ens het werk van een strijder voor ·e•en ni•euwe
wereld, die zich van zijn verantwoording bewust is.
M·et de "Driestuiversopera" heeft de "Dri·estuiversroman" weinig overeenkomst meer. Van het oor!jipronkelijk·e stuk zijn all·e·en
nog de namen van de hoofdfiguren overgebleven. Macheath
is thans geen gewone misdadiger, maar bezitter van een reeks
warenhuizen, een kapitalistische ondernemer van groot formaa:t;
Peachum de baas van de bedelaarsgilde, een oorlogslev•erancier,
- een soort StaV'isky - die met behulp van omgekochte hoofdambtenarer bij de verschillende ministeries lekke vrachtschepen
versjachert. De handeling speelt nu ten tijde van de Boerenoorlog. Tegen deze achtergt"ond woedt ·een hevige konkurrentiestrijd tussen Peachum ·en Macheath. Jenny, die in het stuk een
hoofdrol speelde, is in de roman bijna verdwenen1 daar het den
schrijver er thans immers niet om te doen was bijzondere representanten uit zijn ma.atschappij, maar de maatschappij zelf t·e
verbe·elden. Zo ontstond uit het romantische tone·elstuk van de
zelfkant der samenleving een marxistisch leerboek over de menselijke verhoudingen, dat hele bibliotheken staathuishoudkun318

~
I

NICO ROST

~
I

EEN ROMAN ALS MARXISTISCH LEERBOEK

dige, sociologische en historische literatuur .overbodig maakt,
daar Bert Brecht duizendmaal scherper en logischer denkt, dan
ee•n dozijn universiteitsprofessol"en. Het spreekt vanz·elf, dat
in dit boek de misdadigerssfeer van het oorspronkelijke stuk
werd over9enomen, daar het immers de bedoeling van den
schrijver was de menselijke verhoudif'!gen te schilderen: banken en ministeries, oorlogsleveranciers en woek•eraars, pers en
kerk, politie ·en leger, justitie ·en prostituti,e, politiek en beurs,
loon, prijs en winst vervullen dus hun funkti.es.
Dit literaire dokument is als het ware de spiegel van het kapitalistische tijdperk. Het werpt ·een schel licht op de gevoelens
en hartstochten van den mens~h, en l·evert het bewijs, dat de
handelingen der mensheid door winst worden bepa.ald.
Een lek schip zonder meer kan ons niet inter·esseren. Hij de·elt
ons dus mede, oo· we:lke manier, door wie .en met welk doel
het gebruikt wordt. Hij de.elt ons ~ee, waarom "fatsoenlijke"
kooplieden het leveren, waarom hooggeplaatste ambtenaren het
kopen en hoe dergelijk·e li·eden daarover denk·en. Hij deelt ons
mee, wat ·er omgaat in de hoofden der marinesoldaten, die het
moeten wegslepen ·en van de arbeiders, di•e het mo·ef.en repareren. Hij deelt ons mee, hoe het liédel,ev:en van ·een zinnelijke
meid van dergelijke dingen afhankelijk is, waarom solda:at Fe·ekowmby, die slechts één been he.eft, geen moord begaat, en
juist daarom wordt opgehangen; en waarom Coax, die ·een
praatj.esmaker is, sterft. Hij deelt ons me•e, waar vaderlandsl.i·efde
en vaste prijzen haar oorsprong vinden, waarom de terechtstelling van iemand met één been interesse·ert en waarom soldaten,
kleine lui en bedelaars haar winen bijwonen. Hij de·elt ons me·e,
waar het medelijden vandaan komt ·en de winst, ·en hoe het mogelijk is, dat blinden 9eleid worden door lieden "di·e menen dat
z.e kunnen zien."
Bert Brecht overtuigt ons steeds in zijn boek, omdat hij ons ge·en
feiten, maar de uitwerking hiervan -.en dus de waarheid - mededeelt. De "Driestuiversroman" is in ·elk opzicht een socialistisch
kunstwerk, daar het universeel is, d.w.z. onze maatschappij van
alle zijden belicht, en een universele beschouwing van maatschappelijke toestanden immers niet anders dan socialistisch zijn
kan. Er zal stellig een tijd komen, waarin dit boek in Duitsland
op de scholen als leerstof zal worden gebruikt. De j·eugd van
éen bevrija 'Duitsland zal er dan geschiedenis en slaathuishoudkunde, sociol·ogie •en psychologie uit kunnen lel"en.
Bert Brecht schrijft steeds doode·envoudige •en zuiv·ere zinnen.
In doodeenvoudige en zuiv·ere zinnen kan men sl,~chts .de
waarheid schrijven. "De Waarheid" schreef Brecht onlangs m
·een opstel "Over de taak van den schrijver in deze tijd":
"De waarheid met het inzicht waarvan we nog niet verder komen, zonder inzicht, waarvan geen andere waarheid van enig
belang kan worden gevonden, is: dat ons wel"eldde,el de barbarij
ten proo·. valt, omdat de bezitters der ,produktiemiddelen dit
bezit met geweld verdedigen. Het is moeilijk deze waarheid te
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schrijven, tot het inzicht ·er van te komen is moeilijk, deg-enen te
vinden en te bereiken, die •er iets mee kunnen beginnen, is moeilijk. Wat helpt het iets te schrijven, waaruit blijkt dat de toestand,
waarin we geraken barba,ars is {wat waar is), indien niet duidelijk
blijkt, o.m welke redenen we in dez•e toestand geraakten. w.e
moeten z·eggen, dat er g·efolterd wordt, omdat de economische
v·erhoudingen moeten gehandhaafd blijven. Als we dit schrijv·en,
V·erliezen we natuurlijk ve·el vrienden, die tegen het folter·en zijn,
omdat ze menen, dat de economische verhoudingen ook zonder
folteren kunnen gehandhaafd worden {wat niet waar is), w.e
moeten het tevens dengenen z•eg9en, di·e het me·est onder de
economische verhoudingen lijden, het meest belang hebben bij
het veranderen der maatschappelijke toestanden, den arbeiders
en dengenen, die wij hun als bondgenoten terzijde kunnen stellen,
omdat ze geen aandeel hebben aan de produkti.emiddelen zelf,
doch alleen aan de winst, die ze opleV'eren.
Zoveel wordt verlangd, als verlangd wordt, dat schrijvers de
waarheid moeten schrijven" ...
Bert Brecht heeft ook in zijn laatste werk in alle opzichten aan
deze eis voldaan.

HET DEVALUATIE-RAPPORT
van de S.D.A.P. en h·et N.V.V.
C. van den BERG

Het rapport, van de vóór- en tegenstanders uit de commissie,
welke ter bestudering van het vraagstuk der devaluatie door de
S.D.A.P. en het N.V.V. is ingesf·eld, is verschenen. De voornaamste indruk na lezing is, dat noch de voorstanders, noch de
tegenstanders bij machte zijn gebleken de theoretisch niet zeer
g·eschooldE, lez·er werkelijk inzicht in dit voor de gehele arbeidersklasse zo belangrijke vraagstuk te geven.
Opvallend is voorts de onverantwoordelijk oppervlakki_ge w,ijz·e, waarop de voorstanders een gehele r·eeks losse cijfers en
f·eiten •etaleren, welke de krasse t·egenstelling tussen de economische opleving in de devaluatie-landen en de verdere inzinking of stabilisering van de crisis in de goud-landen moeten bewijzen,
zonder dat zij echter het verband tussen deze cijfers en feiten
en de waarderv·ermindering van de munt inderdaad weten aan
te tonen.
Op de vraag, waarom en op welke wijze de devaluatie de bewuste verbetering heeft gebracht, blijft het rapport van de voorstanders het antwoord schuldig met de mededeling (blz. 41 ),
dat aan de hand van de gegeven feiten •en cijfers de f·e·ek die de theoretische ondergrond toch niet beheersen kan - in
staat is, zich ·een ·eigen oordeel te vormen.
Dit is onverantwoordelijk •en demagogisch. Onverantwoordelijk
omdat
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het gegeven losse cijfer- ·en feitenmaileriaal onvolledig en
absoluut onvoldoende is om ·een werkelijk inzicht te 9ev·en.
Demagogisch, omdat dit cijfer- ·en feitenmateriaal tendentieus
in ·eenzijdig verband is gebracht met de devaluatie,
met volkomen negatie van alle andere fadoren die met dez·e
f·eiten ·en cijfers in onmiddellijk of indirect verband staan.
De verbetering van de economische toestand in Eng.eland wordt
hier b.v. weergegeven met volkomen negatie van het feit, dat
het Britse wereldrijk - ten opzichte van de valuta nog uit,gebreid
met de tot het "pondenblok" toegetr·eden Skandinavische landen - over alle grondstoffen beschikt en dus na de devaluatie
niet n o o d zake I ij k op duurdere importen aangewezen was;
met negati·e van de conferenti.e van Ottawa en de algemene
koersverandering in de richting van een sterke bescherming van
de nationale handel en industrie;
met volkomen negati•e van de noodtoes-tand, waarin grote groepen van het proletariaat ook na de devaluatie verkel'en, enz.
Japan, Zweden en Zuid-Afrika worden als voorbeeld van devaluatie-landen met een gnustig.e economische ontwikkeling na
1930, tegenover de .9oudlanden ,gesteld met volkomen negaüe
van het feit, dat speciaa:l dez·e landen een bijzondere positi·e
innemen omdat:
Japan ten opzichte van de andere landen een geheel afwijkende
ontwikkeling vertoont als nieuw, opst!'evend kapitalisme,
dat bovendien op een buiteng·ewoon lage, van de andere landen volkomen afwijkende, levensstandaard van de arbeidersklasse is gebaseerd;
Zweden beschikt over •een reeks grondstoffen, waarnaar als
g·evolg van de toenemende bewappening een toenemende
vraag op de wereldmarkt bestaat;
Zuid-Afrika als één van de voornaamste goud producerende
landen juist in dit verband wel een zeer apparte plaats inneemt.
Het zou dan ook mogelijk zijn teg.enover deze f·eii:en en fadoren
evene•ens tendentieus •een reeks cijfers te plaatsen di·e "bewijz·en" dat de opleving in deze landen in g-e•en enkel opzicht met
de devaluatie v·erband houdt 1 ). Dit slechts als illustratie van de
onwaarde en het g-evaar van ·een zo lichtvaardig en demagogogisch toegepaste statistiek.
De geringe (tenzij demagogische) waarde van de door de voorstanders ge9even losse feiten en cjjfers bJ.ijkt pok wel uit het
f·eit, dat deze in het rapport van de tegenstander, zonder dat dit
met het ,eerste ,rapport onmiddellijk verband houdt, voor een
groot deel worden 9ecorrigeerd of we•erl·egd. Wat o'l.'erig.ens
weer sterk de onmacht van het rapport als g-ehe•el, om inzicht
en verheldering te .g-even, aantoont.

.

1)

Wie de artil~elen .,Moet de g u I den om I a a g" nauwkeurig
heeft gelezen en begrepen, weet dat wij deze fout niet maken. Het
gaat slechts om de vraag in hoeverre devaluatie een door de arbeidersklasse te aanvaarden of te verwerpen maatr•e9el is.

321

C. van den BERG

HET DEVALUATIE-RAPPORT

Typerend voor de mentaliteit, di~e bij een deel van de leiding
van de S.D.A,.P. en het N.V.V. heerst is, dat het rapport van de
voorstanders ronduit de kapitalistische propagandisten voor
loonsv,erlaging in de kaart speelt. De relai:i·ef toenemende loonfactor bij de productie in Nederland wordt hier ronduit als
"onhoudbaar" g.equalifice,erd! (blz. 19-20)
Natuurlijk l·eggen de voorstanders ons ook in dit rapport weer
uit, dat de ontvangers van gedevalueerde munt in het binnenland ten slotte ni~et minder ontvangen dan vóór de devaluatie,
terwijl op e·en ande!'e blz. als één van "de voornaamste voordelen wordt aangegeven, dat de bedrijven na devaluatie hun
vaste lasten ,en lonen met een evenredig percentage m in de r
goeder,en kunnen voldoen. (blz. 47-48). Een raadseltje, dat men
ondanks ~een wanhopige poging ook in dit rapport verder niet
op ~een bevredigende wijze vermaç:J op te lossen. Een zwakke
poging om deze tegenspraak te verklaren met het feit, dat vóór
devaluatie de lonen en .andere inkomsten re1eds >een feitelijke
waardevermindering ondergaan als gevolg van de door steunmaatregelen veroorzaakte prijsverhoging van verschillende artikelen, welke na devaluatie zou vervallen, wordt door de tegenstanders op afdoende wijze weerlegd.
Ten sl·oHe v e r z u i m e n de voorstanders er op te wijzen, dat
Nederland, wanneer het nu zou devalueren, n i e t meer - zoals
de Skandinavische l,anden destijds - in het pondenblok kan
tr·eden,
zonder de volle prUsverhogif1g voor alle irvporten in ponden
of dollars te moeten dragen.
Ook hi·ermede is de ~ernst ~en de waarde van dit rapport we~
duidelijk getekend!
Zowel' voor- als teg,enstanders verzuimen ook maar enig inzicht
in het kapitalistische karakter van het vraagstuk - dat er in der
daad de kern van vormt - te geven. De betekenis ~en de tegenstelling van aandelenkapitaal ~en obligatiekapitaal als kapitalistische bezitsvorm van de productiemiddelen wol'dt evenmin
naar vor·en gebracht, .al's de hierop gebaseerde tegenstellingen
onder de kapitalisten, welke bij het vraagstuk der devaluati<e
tot uiting komen - en die zelfs hun weerspieg~eling bij de ·reformistische leiders vinden.
Dat daarbij over het socialisme als mogelijke oplossing van de
crisis in dit gehel~e rapport met geen woord wordt .gerept, mogen wij. ~gezien de houding die de rechtse l~eiding van de
S.D.A.P. ~en het N.V.V. st·e,eds meer aanneemt, .als van zelf sprekend beschouwen.
"Wij zijn aanhang.ers van de Sovjet-democratie, de democraHe van de werkers, de meest vooruitstrev·ende democraHe van de were1ld. Maar wij
verdedi>gen 'en zuHen in de kapitalistische landen verdedig.en ieder greintje
van burg.erlijk-democr.aHsche vrijheden, waar het fascisme en de burgerlijke
reacfi.e op a<anvaH, omdat di't de be,lan9en van de klassenstrijd van het proletari,aat vereist."
o··1m1hov
· op het zeven d e W ere·ld congres.

322

DE LAATSTE VERZENBUNDEL VAN BEVERSLUIS
NICO ROST
"DE RUITENTIKKER"

Beversluis li·et bij Boekenvrienden Solidari~eit 1 ) ·e,en ni·euwe
bundel verz·en v·erschUnen: "d 'e Ru i t 'ent i k k ·er". Deze bundel - ongeveer de tiende, die deze nog jong,e dichter publiceert, is ,een mijlpaal in zijn oeuvre en kan eventueel een di·epgaande invloed uitoefenen op de ontwikkeling der revolutionaire poëzie in Holland en Vlaandel"en.
Waar schuilt haar betekenis? 4îj (schuilt vooral· in de polifi.eke
ontwikkelingsgang van den schrUver, die we natuurlijk nimmer
van zUn betekenis als dichter kunnen en mogen scheiden.
Martien Beversluis was in zijn e·erste bundels een natuurdichter,
een "zoet-gevooisde" zanger. Hij kon als zodanig zich "v•erheugen'· in ·een goede naam bij de bur9erlijke critici, talrijke
zijner dichtwerken werden herhaalde malen herdrukt en zelfs
een prijs vief hem ten deel. Een dergelijke appreciafi.e van zijn
werk door de bur9erlijke critiek is voor ons van g11oot belang,
en betekent, dat de grote dichterlijke kwaliteiten van Beversluis
ook door onze politieke tegenstanders openlijk erkend worden.
Uit wat voor soort gedichten bestaat "de Ruif.entikker" dan
eigeniUk?
Uit strijdgedichten - uit poezie, di·e een fundi·e wil vervullen in de klassenstrijd •en bij :wil dragen tot ·e·en verandering
der maatschappelijk·e toestanden.
Bucharin heeft enigen tijd geleden op het congres van revolutionaire schrijvers te Moseau over poezie spl"ekende de mening
verkondigd, dat revolutionai11e poezie socialistisch-realistiscb
moet zijn:
"Het socialistische realisme - aldus Bucharin - is een bepaalde
methode van dichterlijke productie, een bepaalde stijl van
socialistische dichtkunst, die de werkelijkheid dez·er wereld en
de wereld der menselijke gevoelens verbe.eldt - e,en stijl, die
zich van burgerlijk rea.lisme onderscheidt, zowel door de inhoud
der onderwerpen, als ook door het bijzondel"e van haar stijl".
Wanneer wij Beversluis' laatste bundel lezen, bemerken we dat
ze ·aan dez·e ·eisen voldoet. Bijna alle 9edichten: - (behalve de
"Bri·ef aan Clerie", die in deze bundel ni·et ·op zijn plaats is) zijn
realistisch-socialistische strijdgedichten: "Turftrappers", "T radoren", "Hongermars", "de Ri·etsnUders", "Bdef aan een Arbeider", "da Boeren", "Arbeiders-Morgenwijding" en vele, vele
anderen.
Zijn werk zal juist om haar socialistisch-l"ealistisch karakter
binnenkort stellig buitengewoon pGpulair onder de arbeiders
worden.
B·eversluis is i!evens 'een satiricus (b.v. in "Arbeiders-Morgenwijding) ·en bezit het tal.ent het contrast, dat hij ons wil i!onen
1)

Boekenvrienden Solidariteit, Hi·lrversum, Postbus 12. De Ruitentikker:
Prijs voo, ·l·eden van het 9i,lde, 50 cts, voor ni•et leden 75 cts.
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in direkt verband met de politieke werkelijkheid te brengen.
Hij is verder ·een uitmuntend recitator van zijn ·eigen werk, meer
zelfs: een redenaar - een redenaar van zijn eigen poezie en
herinned ·ons hierdoor aan Erich Weinert.
Hij bezit alle eigenschappen om op de duur ·een strijdbaar dichter te worden, wiens naam in één adem met die van deze groten revolutionairen Duitsen dichter kan worden genoemd.
Leest men de verschillende gedichten in "de Ruitentikker"
zorgvuldig, dan kan men in de laatste zowel een groeiend
soci;;:~istisch als ook ·een groeiend realistisch ·element ontdekken.
Dit komt wel het meest tot uiting in "Arbeiders-Morgenw)jdin_g"
en vooral in "Kerstmis 1934" - waarschijnl.ijk de sterkste ,gedichten uit deze sterke bundel. Vol verontwaardiging heeft
Beverslûis gehoord, dat men met ~erstmis j.l. den werklozen te
Scheveningen vijf varkenspaoties als Godsgeschenk he.eft geoffr·eerd:
"Men heeft iets bedacht in de ·hqge kringen
voor de lagere stand in Scheveni!]gen.
De Christenheid he·eft iets schoons besloten,
Wjlnt ·elk proleet krij_gt wat varken.spoten.
Maar waar zit het vet en waar zit het zwijn,
waarvan dez·e bloedloze poten z_ün?
Dat zit in de kerk om Gods zegen te vragen:
In mensen een welbehagen.
Beversluis behoeft vers-technisch niets te leren. Men zou zelfs
nu ·en dan willen, dat h·ij \Wat minder vaardig was en langer
na een vergelijking of beeld zou moeten zoeken, waardo.or
hij dan tevens gedwongen zou worden, zich nog meer in zijn
.onderwerpen te verdiepen.
Hij is nu in de loop ider jal"en v.an een natuurdichter een reV!QIutionair dichter van de klassestrijd geworden - een ·lal"!ge,
moeilijke ontwikkeli~g~ga11g, "die echter nog niet afgesloten ma_g
zijn. Hetge·en Bevrersluis nog nodig he·eft is dieper marxistisch
inzicht in de structuur van onze maatschappij. Naar mate hij
meer door zal dringen tot de kern van het dial,ektische materialisme zal hij minder gevaar lopen als 11evolutionair dichter tengevolge van denkfouten (gemis aan fogiek) op glibberige paden te belanden. Indien Bevrersluis de~e verdi·eping in zijn kunst
bereikt - •en ·er is geen 11eden hi·era.an ile twjj~elerJ, in tegende,e[
talr,ijke gedichten wjjz·en er op, d.at hti haar zal bereiken bezit de revolutionaire Hollandse poezie in hem e'en harer meest
talentvolle dapperste sirijders. Voor de burgerlijke kritiek zal hij
dan natuurlijk als kunstenaar afgedaan hebben.
Ook Johannes R. Becher, Henri Barbusse, Louis Aragon en
vele ande11en stierven in de ogen der bourgeoisie als kunstena.ars, toen ze overtuigde socialisten werden.
Maar de arbeiders - de klasse der toekomst - begroeten
hem met vreugde ·en voortaan zal hij een der hunnen zijn.
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Deze rubriek wil een overzicht verschaffen van de artikel·en, die op
verschillend gebied in de internationale Marxistische tijdschriften-literatuur verschijnen.
RUNDSCHAU
No. 33, 34, 35, 36, 37 en 38 van
29 Juli tot 15 Augustus.
No. 33 is een speciaa1l-nummer. Het
bevat het bekende economisch OV'erzicht van E. Varga en wel over het
eerste ha1lve jaar van 1935. Dit buitengewoon belangrijk nummer ope~t
met een ontleding van de economische toestand van Italië en Abessynië. Allereerst wordt bij de strijd, die
Italië voert om Abessynië, vastgesteld, dat Italië bij de verdeling van
de wereld te kort is gekomen. Daa,rna g.aat Varga na• de verbeterde buitenlandse pol.itieke toestand van Italië. Zoal·s wij da1t van Varga gewend
zijn, bewijst hij met een schat. van
cijfers en feiten, dat de e·conom1sche
crisis Italië dwingt tot een oorlog. Dan
wordt het object van de strijd: Abessynië ontleed. Hij gaat dan. na hoe
de imperi•alistische tegoenstelüngen
betrekkelijke politioeke onafhankeliJk.:
heid van Abessynië bepaelde. HIJ
komt dan vervol·gens tot de conclusie,
dat een zware oorlog Italië staat te
wachten. Da.arna 1legt hij er de nadruk
op, dat Italië ondanks het f~it,
dat het een uitmuntende oonlogslndustrie heeft •en een 21eer modern uitgerust leger - het ·evenals Japan economisch een zwak land is. Natuurlijk neemt het fascistische lta~~ë is zijn slot condusi•e - geen ?IJz.or;dere plaats in onder de kapitalistische .landen in dezen zin, dat ook
hier de economische
voorwaarden
voor de revolutionaire crisis in lta.lië
in sterke mate voorhanden zijn.
Het twede deel van dez•e a.fl.evering
is gewijd aan de Verenigde Staten
van Amerika en het einde van de
NIRA. Met de cijfers wordt het fal·en
van de Nira getoond. Hij gaat dan
achtereenvolgens na1 de gevolgoen van
de afschaffing der Nira en de economische en politieke perspedi·even.
Het fascistisch gevaar in de USA
zit ni·et aH·een in de vorm van •een
fascisering v.an het
staatsapparaat,
maa.r ook de snell·e stijging van een

.?e

De hieronder g.enoemde tijdschriften
zijn verkrijgbaar door bemiddeling
van de uitgev.erij en boekhandel "PEGASUS", Hemonystraat 5, Amsterdam.
fascistische massabewe·ging. Het is
de me.est dringende taak is zijn
mening van de Commun.i·stische
partij in de USA, het eenhe1dsf~ont
te organiseren van het prol·etanaat
tot afweer van het fascisme en dit
zo tijdig te doen, voordat de fa,sd~
tische beweging te grote aanhang m
de massa verkrijgt!
Het derde deel van dit nummer behandel·t de algemene economische
wereldtoestand ·en het vi·erde deel
houdt zich in het bijzonder bezig
met Duitsland, Frankrijk en Engeland.
No. 34 heeft een belangrijk artikel
van Karl Radek over Abessynië en
de toestand in Europa,, In dit nummer wordt een aanvang gemaakt met
de publicaHe van de zittingen van
het ?de wereldcongres van de Communistische Internationale. Het begint met de O:Pe~ingsrede van P·~·
Pieck, de verkl·ezmg van het presidium, de be·groetingsredevoeri.n9en en
het verslag• van het exeout1et Comitee van de Comm. Intern. me•t ah
referent Wi·lhelm Pi,eck en de daa<rop volgende discussie. In nummer
35 wordt dit verslag in een extra
nummer voortg•ezet. Het geeft. nu
de ·letterlijke tekst van de openmgsrede van Pieck, de verki.ezingo van
het presidium, de ag.enda, van het
congres en de begroeti~gsrede·voe
ringen van lsjou Ho . S.n,. Dolores
(Spanje), Sokalow, Penk1n, N.na Kamnewo, van den pioni·er Pawlenko en
Cachin. Tevens is opgenomen het
hoofdartike.l, dat ter goel•egenheid van
de opening stond in de "Prawda"
van 25 Juli· 1935.
No. 36 be·gint met eeh beschouwing
over de indruk, die de rede van
DimHrow heeft gemaakt op. het ?de
wereldcongres: Te9en fasc1sme
en
oorlog, voor de eenheid van de arbeidersklasse.
Man·oeilski heeft t·er gdegenheid van
de herdenking van de 40ste sterfdag v.an Friedrich Engels een rede
gehouden op het 7de wereldcongres,
di<e in dit nummer is weergegeven.
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Het versl·ag van dit congres wordt
vervol·gd.
Het 'extra nummer 37 geeft het V·erslag V·an p.g. Pieck en het financieel
referaat van p.g. Angaretis.
Ook no. 38 gaat voort met het versl·ag ~an het congres te Moskou.
Ui,t de afzonderlijke artikel,en noemen wij nog: Ferretti: De confer·entie der 3 mogendheden aan de vooravond van de oorlog tegen Abessynië.
Kart Radek: Moed, nauwkeuri,gheid,
rust.
J. Berlioz: de Lava.l~regering laat arbeidersbloed v!oei,en. Ook Peri schrijft
over Lava,! ais helper van de avontu~
riers.
UNTER DEM BANNER DES
MARXISMUS
AH. 1 April 1935 (uitgekomen Augustus) 121 blz.
Deze aHevering opent met een belangrijk artikel van M. Mitin over
de prol,etarische staat en de veranderingen in de grondwet van de
USSR.
"De grondsl•ag van de werkelijke
democraüe, een democratie voor
de meerderheid der bevo!king, een
democrati<e voor de
werkenden,
eist de onteigening van de kapitalisten van hun producfi.emiddel.en,
de opheffing van het privaat eigendom der productiemiddelen. Zonder zulk een onteigening, zonder
opheffing van het privaateigendom
der productiemiddden kan van e,en
werkelijke democraHe dan ook geen
sprake zijn ... "
De werkelijke kern van de dictatuur van het proletari,aat, of wat
hetz,elfde betekent, de prol,etarische
democrati,e, i·s het verzet \t<an de
uitbuiters breken, de klussen op
te heffen, het soda,lisme op te bouwen ... "
Ook het volgende, zeer uitvoerige artikel, van A. leontjew: Sociu!isme en
gelijkhe·id, i·s niet minder van bete·
keni,s.
De te,genwoordi·ge ~etappe van de
grote opbouw van het soda1lisme in
de Sowjet-Uni·e ,l,evert een rijk materi,aai voor een gehel,e reeks van
de voornaamste vraagstukken van het
socialisme waarover vel·e tientallen
jaren strijd gevoerd werd tussen het
Marxisme-Leninisme ,en de verschHIende vormen van bu~gerl,ijke en
kleinburgerlijke ideologie. Een van
de vraagstukken, die dan ook in dit
artikel aan de hand van de praktijk
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van de socialistische opbouw wordt
bekeken is het vraagstuk van de gelijkheid.
B. Ponomarew schrijft over de Zinowjew-opposiHe en haa,r contra-~e
volutionair schuim.
Het vol9ende artikel is •een referaat,
gehouden in de wetenschappelijke
afdeling van het wijsgerig instituut
van de Communistische Academie in
Juni 1934 ter gelegenheid van het
feit, dat het toen 25 jaar gel·eden
was, dat Lenin's "Materialisme en
Empiriocritici!;me" uitkwam. De titel
van deze bijdrage van E. Kolman
luidt: Het causa!iteitsvraagstuk in de
moderne physica.
Bij de herdenking van dit geniaal
boek van Lenin werden een reeks
natuurwetenschappelijke vraagstukken
behandeld in de eerste plaats vraagstukken van de natuurkunde. Dat was
het 9evolg van het feit ,dat in het
werk van Lenin, de voornaamste
vraagstukken van de wetenschappe,lijke natuurkunde zulk een grote plaats
innemen. En dit was weer een gevolg
van de verhouding, di'e het Marxisme-Leninisme vaststelt tussen de natuurwetenschap en de wijsbegeerte.
Van het lid van de Academi,e der
Wetenschappen van de USSR: A.
F. Joffe, is eveneens een referaat
gepubliceerd, gehouden ter ge,l,egenheid van bovengenoemde herdenking: De ontwikkeHng van de beschouwingen over het atoom in de
20ste eeuw.
V. Glivenko schrijft over het differentiaal begrip bij Marx en Hadamard,
dat all,een voor lezers, die met wi,skunde vertrouwt zijn, te vo!,gen is.
Deze aflevering wordt besllot·en met
een overûcht van he·t 'werk \t<an
Carl Schorlemmer (1834-1892) door
A. Maximow, een vri·end van Engeh
en Marx en ·groot natuurkundi·ge.
KOMMUNISTISCHE INTERNATIONALE
afl. 10 en 11. 20 Mei en 5 Juni.
Afl. 10 (76 blz.), opent met de publicatie van de 'rede gehouden door
Stalin op 4 Mei 1935 in het Kreml'paleis op het afscheidsfeest van de
afgestudeerden van de mi·litaire academi·e van het Rode Leger.
A. Karolski, bespreekt de wijze waarop de fasdslen proberen vaste voet
te krijgen binnen de riJen van de
arbeidersklasse. In het bijzonder ·gaat
hij de houding na van de Duitse
fascist,en, hoe zij binnendrongen in
de coöperaües en ziekenfondsen en
hun werkwijze in het "Deutsche Arbeitsfront".

Maar ondanks de ongelooflijke terreur ·en zijn uitg-ebreide nationale
en sociale demagogi.e is 't het fascisme ni•et 9elukt binnen te dringen
in belangrijke def,en van de arbeidersklasse. De grootste meerderheid
van de Duitse arbeidersklasse staat
vijandi•g te.genov•er het fascisme. Tot
slot van zijn uitvoerig artikel bespreekt de schrijver dan nog de ,.legale" mogelijkheden in het De.rde
Rijk.
G. Waletzki analyseert de 1 Mei-oproep van de 2de lnternational.e, dat
hij :een slecht opgemaakt document
noemt vol huichelarij en verwarring.
Onder de rubri·ek de .,Tribune van het
7de wereldcongres van de Comintern' behandelt B. Bronkowski onde·r
de titel ,.Le9enden en werkelijkheid"
het Poolse Chauvinisme van een grote
mogendheid.
A. Wittenberg geeft onder de titel:
.,Over de Sowj·et Uni·e", een overzicht van het plan voor de volkshuishouding voor 1935. Achtereenvolg-ens
gaat hij dan na de zware industr'e,
de opgave op het gebi·ed van de
landbouw, het transport en ni·euw te
bouwen werken. Tot slot beschouwt
hij dan nog de strijd om de verbetering van de werkende massa's.
In de boekbespreking, v'nden wij een
beschouwing van T. Motylowa over
de brochure van Heinz Roscher: De
Februari-strijd in Floridsdorf.
Hij besluit zijn artikef, met de slotwoorden aan te halen uH de brochure: ,.Wij ler·en nu van de Russische
bolsjewi·ki en hun l•eiders, hoe men in
de proletarische revof.uti.e strijdt en
overwint" om daaraan toe te voe9en:
.,De in zijn boek neer9elegde ervarin9en van de gewapende Februaristrijd 1934 zuJI,en zonder twijfel niet
afl.een ·een les zijn voor de Oostenrijkse arbeiders, maar ook voor de
proletariërs van ander·e landen".
Onder de titel: ,.Een voorbeeld, dat
navolging verdient" beschrijft A. Kar,
de wijze waa•rop de Zwitserse antifascisten een anti.-Sowjet ophitsing
hebben onthuld.
Het laatste arl•i·kel in deze aflevering
is een bespreking van het bij de uitgeveri.i ,.Genossenschaft Universumbucherei" verschenen belangrijke V•erzamelboek .,Oostenrijk e·en brandhaard van Europa", dat, zoals de
schrijver A.S. zegt, met het volste
recht genoemd kan worden een
.,groenboek" over het Oostenrijkse
fasdsme.

Afl. 11 (80 bl•z.) beg.int met ee>n voorlopi9e balans op te ma.ken ov·er de
1ste Mei ·en het e·enheidsfront.
Het vol9ende artikel behandelt de
ervaringen, resulta.ten •en naaste taken van het anti-militairistische we.rk
in Oostenrijk. Nadat eerst is vastge•steld, dat ook Oostenrijk de o·orlog
en de bur9eroorl·og tegemoet gaa.t,
wordt het anti-milita·iristisch werk in
Oostenrijk beschouwd tot aan de
Februaristrijd. Daarna een ontleding
van deze Februaristrijd en zijn r·e·sultaten voor het anti-militairistisch werk
en de verandering di·e na deze strijd
plaats vond. Een vol9end deel van
dit zeer uitvoeri·g artikel van .,A-n''
gaat de propaganda na, di•e met de
.,Rote soldat" in het bondsl•eg.er werd
9evoerd. Dan krijg-en wij het werk
en de revoluNonai.re agitati<e in de
fascistische org.anisaties en het agitatiewerk onder poli\i.e en g.endarmes
en onder SA en SS. Tot slot komt
dan nog in behandeling het g.eheime
werk in de milit.aire dienst en de houding van de Sociaal-democrati·e. De
uitvoerige ·en belangrijke beschouwingen, dat biUkt reeds uit de korte opsomming. van de inhoud, worden besloten met de vol•gende woorden:
.,Oostenrijk is een brandhaard van
het kapitalistische Europa. Niet in de
laatste plaats zal het afhangen van
het anti-mililairistisch werk van de
K.P.Oe, of het zal worden tot een
haard van de proletarische revolutie",
Onder de rubriek .,Tribune van het
7de W·ereldcongres van de Comintern," schrijft R. Palme Dutt een artikel over ·eni9e probl•emen van het
fascisme. All•er·eerst geeft hij een definiti·e van het f.a.scisme, daa.ma beschouwin9en over het karakter van
doe fascistische beweging, di·e ons niet
in aJf,e opzi.chten juist toeschijnen.
E. Jaroslawski, geeft ·een herdenkingsartikel ter herinnering .a.an de 30ste
verjaa.rdag de r·evoluti·e van 1905. Hij
schetst de historische betekenis van 't
3de partijcongr. van de Russische SDAP
(bof,sjewiki) op 25 April 1905: "Het
30 jari9 jubileum van het 3de partijcongres van de RSDAP ·is een buiten9ewoon belangrijke mijlpaal •in de gehel•e ·international1e arbeidersbeweging".
Behandeld wordt het hansport in de
Sowjet-Uni.e, da.ama het staatsplan
Het vol9ende a•rti~el is getiteld: "15
ja•a.r na de Pool·se V·eldtocht tegen de
Sowjet-Unie" door G-2, wa.a.rin hij
na9aat de strijd van het Duitse proletari.a.at teg.en de anti·-Sowjet inl!erven~
He 9edur·ende de Pool·s-Sowj.et-Russi~
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HET CONGRES VAN DE WORDENDE
EENHEID DER ARBEIDERSKLASSE
Mr. A. S. DE LEEUW

Van 25 Juli tol 20 Äl!gustus van dit jaar is het Zevende Wereldcongres van de Communistische International-e "bijeen ,geweest;
en niemand,,.die aan de beraadsla,gingen he·eft deetgenomen,
of de beslui~en bestude•ert, die niet iot de slotsom zal komen,
dat dit congres het belangrijksta was van alle voorgaande, sinds
in 1919 en 1920 onder !leiding van Lenin de grondslasen vo.or
de politiek en de tacHek van het wereldcommunisme werden
CJel'egd.
t
Het congres is voorbereid door de disoussie in de partijpers
van de meest v·erschiHende landen, z·owel .als in het tijdschr:ift
van de lnternationalte zèlf - het is bovendien voorbereid door
de gebeurtenissen, door de ontwikkeHng van de klassenstrijd,
in twee landen bovenal: in Duitsland en in Frankrijk! Een levende partij l·eerl van de f-eiten en leert van de massaas, feneinde
hun ~eiding te kunnen gev·en; de Communistische W·ereldpartij
heeft op dit congres ,grond~g, radicaal' en zonder weifeling de
nodige condusies g_etrokken uit de .,geweldige gebeurtenissen
van de taatste iaren.
Het congres we·erl1egde het domme gepra·at van onz·e tegenstanders, dat er .in de· Commtunistische lnternationalle een "dictafluur" zou heers•en, en dat .al~·.es van boven .af zou worderli
opg·el'egd door de l·eiding van één p;a.rtij. Vi~er weken van de
ruimste en meest onbieperkte discussi•e, en van onbeschroomde
kritiek en z•eHkritiek bewezen het teg•ende-el. Wij mogen er op
wijzen, dat de deliegatie van de Hollan<:lse Communistische
Partij; in de redevoeringen van Schallker, de Groot en de
Leeuw, 'en de Indonesische communisten bij monde van Roesbam
Effendi ten voHe aan de~e discussi·e hebben de,elgenomen om
de vraagstukken te stelil,en, die voor o.nz·e strüd van bijzonder·e
betek•enis zijn. Wij noemden dit congres het congres van de
e e n h •e i d. Dat was het, in v,el'e opzichten!
De politiek•e •e•enheid van de communisten in de eerste pl!élats.
Terecht kon Dimitrof het z•egg.en, in zün sl:otwoord na de discussie over de vragen v.an fascisme en •e·enheldsfront: "Op
geen van de voori<Jfgaande kongnessen vlan de Communistische
lnternational1e kwam •er zulk 'een gesloten ideëel-politieke een-
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heid aan den dag, al!s thans. De voHe ·eensgezindheid van het
congres getuigt •ervan, d,at in onze rij,en. het bewustzijn tot
rijpheid is gekomen, dat het noodzli'l~el 1ijk is onze poliHek en
taktiek om te s+eHen in ov,ereenst•emmj'ng met de situatie, op de
grondslag vlan de bijzonder rijk·e •en l,e·errijke ervaring van de
l•aatste jaren."
Op dit congres was het nie•t noo:dz.akelrijk de sirijd te voere1ri
tegen qan he·t communisme vijandi9e fracties of opposiiies,
zoal's op de vorige nog nodig w.:~,s gewe.est.
Maar oo'k de e·enheid tuss,en de arbeiders, die strijden in de
kapitalistjsche wereld, .en de arbe.iders van 'de Sowjet-Unie, di1e
het •kapitalisme o.verwonn.en hebben, werd op dit congres opnieuw bez,egeld. Wij wi!l.en opnieuw Dimitrof citeren, in de
woorden, waarmee hij dit grootse congres besloot:
"Dit congres is een congres van de vol'ledige triomf V~an de
eenheid tussen het prolietari,aat van het land van het ovlerwinnende socialisme - de Sowj·et-Unie - en het voor zijn bevrijding veç:htende prol1etari,aat der gehele wereld.
De wereld-historische •ov.erwinning van het soci.alisme in de
So~jet-Unie roept .e.en machtige beweging voor het social·isme
in alle f.anden te voorschijn ... De •eenheid der krachten van het
proletariaat der Sowj·et-Unie met de strijdkrachten van het proletariaal en van all·e werkers in de kapitalistische landen, bergt
grote perspectiev.en van de nade11ende ine·enstorting van hei
kapitalisme, en de waa•rborg van de overwinning van het socialisme in de g·ehele wereld in zich."
De strijders voor het socialisme in en buiten de grenzen v,an
de Sowjet-Unie zijn één, en ni·ets i.s in sta:at, deze eenheid ie
breken. In de Sowjetuni·e heeft het sociaHsme voor goed
overwonnen; hi·er voHrekt zich •een socialistische opbouw met
zul•k een snelheid, dat ·er niet meer df)n 10-15 jaar van vreedzame .arbeid voor nodig zullen zijn, opdat de Sowjet-Unie de
economische macht •en rij.kdom van de Verenigde Staten op
het toppunt van hun .iqapiia'listi'sche ontwikkeling zal kunnen
evenaren .en ov·ertreff.en. D,at zouden so'Cia'listische Verenigde
Staten zijn, die in EuroHa liggen ... Het zi·et er niet naar uit,
dat zulk een periode v:an vr.eedzame opbouw de Sowjet-Unie
en de wereld beschoren zal zijn. Wellicht, waarschijnlijk zelfs,
zal het voordien 1al tot grote oorlogen komen. Maar wie kan
er a:an twijfelen, dat zul,k een ontwikkeling de ondergang van
het kapita'lisme zou verhaasten, ·en de betekenis van het bondgenootschap tussen de ,arbeiders van de Sowjetunie en van de
kapita'listische landen nog zou verhogen?
Maar de leiders van de S.D.A.P. g.even .er nog steeds de VlOorkeur a,an, in blinde wrok ·en verbiltering hun ogen te sluiten
voor zó gewichtige feiten ...
Omdat dit congres de •eenheid der communist.en onderling en
de ·eenheid van de Sowjet-Uni.e met de wel'eldbeweging van het
proletariaat bez·egelde, da.arom kon het tegelijk ook de erenheid
van de gehel·e arbeidersbeweging voorbel'eiden. Hier was ener-
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zijds de ervaring in Duitsland - waar het fascisme kon overwinnen, omdat de ·eenheid van adie, door de schuld der sociaal-democratie niet tot stand kwam - en anderzijds de g•eschiedenis
van Frankrijk in de ·Jaalste jaren, w:aar onze ·Communistische
Partij aan de communisten van andere landen een v o o r b ·e eI d
heeft gegev.en, hoe men voor de ·eenheid v1an het proletpriaat
tegen fascisme en oorlog vechten moet. Wij willen weer Dimitrot laten spreken: "Ons congres legt het int·ernational·e proletariaa-l als gewichtigste taak op, de politieke en organisatorische aaneensluiting zijner kárchten, het overwinnen van het isolement, waartoe de politiek der sodaal-democratie leidde, het
tesamen brengen van de wer:kers rondom de arbeidersklasse in
een breed volksfront tegen de aanvallen vian het kapitaal en van
de reactie, tegen fascisme en oorlogsgevaar in elk afzonderlijk
land en in de internationale arena. Wij hebben dez·e taak niet
uitgedacht. Zij werd ons gesteld door de ervaring van de int•ernationale arbeidersbeweging en voor alles door de ·ervaring v:an
het Franse proletariaat. Aan de Comm. Partij van Frankrijk komt
de verdienste toe, dat zij juist begreep, wat heden gedaan moet
worden. Zij luisterde niet naar de sedariërs, die de Partij wilden
verhinderen ,om het ·eenheidsfront tegen het fascisme te v·erwerkelijken4 maar bereidde mo;edig de overe·enkomst met de
Socialistische Partij beh;effende gemeenschappelijke acties voor,
daarmede op bolsjewistische wijze de grondslag leggend voor
het eenheidsfront, waaruit het Volksfront van de strijd tl1,_gen het
fascisme ontstond .
. . . :De Franse Communistische Partij en het Franse proletarîaat
kqmt de verdienste toe, dat zij in de pradische strijd, in he·t
eendrachtige proletarische front tegen het fascisme hielpen, de
bes,luiten van ons congres voor te bereiden, die vlan zo geweldige betekenis zijn voor de arbeiders van alle landen."
Wij kunnen slechts enkele grepen doen uit de overvloed vtan
materiaal. Het eerste referaat, van pg. P i e c k, en de daarop
vdgende discussi·e, droegen vooral het karakter v:an een versJ<'!g, zowel over de werkzaamheden van de ExecutieVla als van
de verschill-ende partijen, sinds het Z·esde congres. Deze dïscussie gaf een duidelijk beeld, hoezeer de communistische partijen
sinds 1928~ ondanks aJI·e, openlijk aangetoonde zwakheden1
gegroeid en innerlijk geconsolideerd zijn. Van de geo·efende
z·eHkritiek, zowel ten opzichte van de pairtijen als van de Executieve. spreekt het vierde punt vtan de oq_1 ·Augustus aangenomen resolutie, dat luidt: .. Het z,evende Konores stelt vast, dat
de arbetid van een aantaJ sekties van de Kommunistische lnternational·e .ernstig•e gebrteken toont: een te late doorvoering van
de .e,enheidsfronttaktiek - onvermog-en, de massaas voor gedeeltelijke eisen, zowel van economische als van politieke aard
te mobilise11en - het niet begrijpen van de noodzakelijkheid,
de str.üd te voeren tot V•erdedi_gil}g y!an de resten der burg·erJjjke
demokratie, •en van de noodzak·elükheid, in de koloniën en afhankelijke landen het anti-imperialistische volksfront te vormen
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- geringschatting van het werk in de ~eformistische en fascistische vakver•enigingen ;en in de, door de burg.er.lijke partij<en
gestichte massa-organisati·es der we11kers - onderschatting van
de arbeid onder de w,e11kende vrouwen, onder de boel'en ·en de
massaas van de kleine burgerij in de steden - en stelt tev•ens
vast, dat deze sékties d,e politieke hulp van de kant vtan het
Ex·ecutief ·comitee 'ile laat hebben ontvangen."
..Daarme.e ziln in 1korte woorden de voornaamste zwàkheden
aang-egev.en, die de communistische partijen tot ellke prijs
mo.eten ov.erwinnen. D.at v.erandert niets aan het feit, dat de
p,artijen in de l:aatste jaren zowel politie!k rijper als zelfst.apdiger _geworden zijn - waardoor het congres dan oolk (lan het
E~ecutief Comité !kon opdr;ag•en "het zwaartepunt van zijn
werkzaamheid te !:eggen op de uitwerking van de fundamentele
pol'iti·e!ke •en taktische lijnen van de international·e arbeidersbeweging ,bij de beantwoording van aHe vrag.en uit te gaan van
de concrete V·erhoudingen en bijzonderheden van elk land, ·en in
de regel .een onmiddelliJk ingrijpen in de inteme organisatorische aangaliegenheden van de communistische partij.en te vermijden."
Ov·er het schiite!'ende referaat van Ge orgie Dim i trof wHHen wij weinig z•eggen, omdat de voornaamste punten omtr•ent het •eenheidsfront, het vollksfront, de strijd teg.en het fascisme en voor de verdediging vtan de burgerlijke democratie,
de dr.agelijkheid van •een regering van het proletarische e.enheidsfront of v,an het anti-fascistisch vo~ksfront, 11e·eds in het
l;.Drig.e nummer v.an dit tUdschriH door Ko S.euzemaiker werden
besproken, •en omdat de rede zeH volledig in Nederlands·e vertaling zal V•erschijnen. Het zal niet overdl"eVIen zijn, naar aanleiding van dit r·eferaat van •e·en Viernjeuwin_g van onze tadieik te
so11eken 1). Ook hi·er l•everden het COI)gres en zijn besluiten
het bewjjs, hoe dw.aas de g.angbare praatjes over het "dogmatische" Marxisme z.ijn. Al's l·e·er van de l"evolutionai're :klass·enstrijd, geleid door zijn dialektische denkwijz.e, is het Marxisme juist in staat, de gehele ervaring in zich op te nemen, en
zich telkens te vernieuwen, :Jonder ook maar het geringste van
zijn beproefde beginselen op te gev·en.
Nooit was een congres zo weini·g dogmatisch als dit. Het aarz·elde ni•et, de taktiek van onze partijen .aan ·een gewijzig;de
situatie a,an te passen. In de woorden van Marx, die Dimitnof
citeerde: "De dingen nemen zoals zij zijn - dat betekent de
belangen van de revolutie met aan de vlerandet"de omstandig.heden aangepaste middelen te doen gelden."
Waaruit bestaan dez•e "v•eranderde omstandigheden?"
Het e•erste en gewichtigste feit is de definiti,ev·~, onhert"oepe·lijk·e
1)
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Des te ona.ang.enamer moest het treffen, dat de .,Arbeiderspers" bij
ons van dez-e schitt-erende redevoeringen niets anders bracht dan
het 'v'ervalste v.ersl.a.g van het Duitsche persburo van . . . Goebbels!
Hoewel de volledige verslagen tot haar beschikking stonden ..
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ov•erwinning van het socialisme in de Sowjetunie - een oVIerwinning van wereldhistorische betekenis!
H·et twede is de economische crisis, die in 1929 begonnen is en
noa .steeds voortduurt - de di·epste en langdurigste crisis in de
geschiedenis van het kapitalisme.
Wat betreft de •economische vooruitzichten, stelde het cong11es
vast: ,;Ondanks de stijging, van "de produkti·e der industrie in
·een aantal landen en de toeneming van de winsten der finanti·e,..
Ie magnaten, is het de internationale bourgeoisie in het alg•emeen niet gelukt, uit de krisis en de depressi•e te g1eraken, en
evenmin om de verdere vierscherping van de te;g,enstel.lingen
van het kapitalisme te voorkomen. In enige landen (Frankrijk,
Bel:çië e.a.) houdt de krisis ook verder aän, in andere is zlj in
de toestand va\n de depressie overgegaan, en in di·e l:an:den~
waa•r de produktie de stand van voor de krisis heeft oVIerschreden, ontwikkel•en zich nieuwe ekonomische schokken." Het is
niet moeilijk vast te stellen, dat Nederland tot de landen behoort, waar de crisis ook verder .aanhoudt. Het derde feit is de:
aanval van het fascisme, de machtsgreep vlan de fascisten in<
Duitsland ·en het toenemende geva,ar van ·e·en ni.euwe imperialistische wereldoorlog en van ·een overvia,l op de Sowj·etunie.
Op deze grondslag ontwikkelt zich de politieke krisis, di:e in
de gewapende strijd van de Oostenrijkse en Spaanse arbeiders
tot uitdrukking is gekomen - de machtige anti-fascistische beweging in Frankrijk - en de revolutienering van de ,arbeidende
massa,as in de gehelle kapitalistische wereld. "De machti,:g•e dran.9
van de internationale arbeide·rsklasse tot eenheid van actie
neemt toe. De revol'utionaire beweging. in de kolonia~·e l.anden,
en de Sowjetrevolutie in China breiden zich uit. De verhouding
van de klassekrachten op wereldschaal wijzigt zich steeds meer
in de richting van de groei van de krachten der revoluti·e."
In deze situatie nu, enerzijds dus .gekenmerkt door de overwinninq vaR het socialisme in de Sowjet-Unie.. anderzUds doordat
de bourgeoisie der kapitalistische l.anden steeds me•er haar toevlucht neemt tot het fascisme._ he·eft het Zevende Con,_qres •een'
wijziging in onze taktiek getrokken, die met de omgroepering
van .een l·eger verg.elijkba,ar is, en waarovler in het vorige num,_
mer van ons tijdschrift reeds bericht we~d. Wij willlen thaps
no•g de passage over het .anti-imperialistische volksfront in de
kolonial·e landen .aanhalen, die voor onze Indonesische kamera.den zo belangrijk is:
)n de koloniale en half-koloni.ale landen bestaat de_gewichtlgste
taak v.an de kommunisten in de vorming v/an een anti-imperi:ailistisch volksfront. Daartoe is het noodzakelijk, de breeds{e rnassaas te betrekken in de nationale bevrijdingsbeweging tegen de
toenemende imperialistische uitbuitin,.3, te,gen de wrede verslaving, voor de verjaging van de imperialisten en de onafhankelijkheid van het land; aktief deel te nemen aan de door de naftionaal-reformisten gel•eide .anti-imperialistische massa-bewegingen en op grond van e·en konkreet anti-imperialistisch platvorm
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te streven naar g-emeenschappelijke akties met de nationaal-revolutionair-e en nationaal-r-eformistische organisati•es."
Nauwelijks van minder g·ewicht was de discussie bij het derde
punt van de agenda over de taak Vlan de Komm. Int. in verband
met de voorber·eiding van een nieuwe wereldoorlo_g door de
imperialisten, wa.arbij de l·eider van de ltalia.anse parl::U, E rco I i,
het ref·eraat hi·eld. Ook hier •een overvloed vlan ni·euwe feiten,
di·e het noodzakdijk ma.akt, a 11 •e punten van onze taktiek in de
strijd tegen de oorlog o_pni·euw onder het oog te zi·en. Eerste
feit: de ni•euwe her-verdeling van de weneld is feitelijk reeds
begonnen. Het Japanse imperi-alisme heeft daarmee door de
veroveringen vlan Mandsjoerije en Noord-China, het be_gin gemaakt. Het verdr.ag van Washin,gton vlan 1922 dat de imoerialistische betrekkingen in de Stille Oceaan re_gélde., is practisch geannul-eerd.
"'ifan ·het verdrag van V.ersailles Is niets anders ovterge6lev•en,
dan d'9 sta.atsgrenz•en •en de verdeling der koloniën. De oorlogsschulden-regeling ·en het verbod der Duitse bewapening zijn
vernietigd.
De Duitse fascisien zijn de voornaamste oorl.ogs-brandstichters.
Zij streven naar de opperheerschappU in Europa, en naar de
vernietiging van de Sowjetunie.
Het congres st·elde vast, dat het Italiaanse imperia.lisme onverwijld tol de verov•ering V!an Abessynië ov-erga.at - de gebeurtenissen van de la.atst•e weken hebben dit maar al te Z!eer bev-estigd!
Deze ganse situati·e heeft tot gevolg dat de bewapenings-wedstrijd ongekende vormen aanneemt, aangevuld als hij is door
de opvoeding •en de propaganda in de geest van het grofste
chauvinisme en de rassenwaan.
In deze situali·e doet zich .een hoogst belangrijke scheiding in
de politiek van de verschill.ende imperialistische staten voor:
"Op een og·enblik, waarop in het bijzonder de fascistische staten (Duitsland, Polen, Hongarije, Japan) openlijk werken voor
de her-verdeling van de wereld en de wijziging ytan de Europese grenz•en, bestaat .er bij een reeks van andere staten de tendenz, de tegenwoordig-e toestand (de status quo) in stand te
houden. Dez,e tendenz wordt tegenwoordig op wereldschaal
door de Verenigde Staten1 en in Europa vooral door FrankrUk
vertegenwoord[gd, waarbij het streven v;an deze beide leidenr
de imperialistische staten tot instandhouding van de status quo
door een reeks van kleine staten (de Kleine Entente en de Balkan-Entente. enige Oost-zeestaten), wier onafhankelijkheid door
een nieuwe imperialistische oorlog in gevaar komt, wordt ondersteund."
Zo is het in de huidige situatie, van het standpunt van hat behoud van de vrede •en de strijd tegen het fascisme, niet juist
de politiek van all-e imperialistische staten over één kam te
scheren,
De strijd voor de vrede kan thans op geheel andere wUze ge-
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voerd worden door de definitieve OV[erwinning van het socialisme in de Sowj·etunie ·en door haar toenemende macht. "De
fundamentele tegenstelling tussen de socialistische en de kapitalistische wereld is nog scherper geworden. Maar dank zij
haar toenemende macht is de Sowjetunie in staat g.ewe,est, de
reeds voorbereide overv:al van de imperialistische machten en
hun Viazallen af te wenden en een konsekwente Vl"edespolitiek
tegen :alle oorlogsdrijvers te vo·eren. Daardoor is zij tot e·en
aantrekkingskracht .9eworden niet alleen voor de klassebewuste •arbeiders maar ook voor het g·ehele vredeliev:ende volk
in de kapitalistische •en koloniale landen, Daarbij he·eft de
vredespolitiek v:an de Sowjetunie ni·et alleen de plannen der
imperialisten, di·e op haar isolering g-ericht waren, verhinderd,
maar ook de grondslagen g·elegd voor haar samenwerking tot
behoud van de vrede met de kl·eine staten, voor wi,e de oorlog,
die hun onafhankelijkheid bedreigt een bijzonder gevaar vormt,
benevens met die staten, die op het g-egeven ogenblik belang
hebben bij het behoud van de vrede."
In dez~ situati·e is voor ons de central·e l·euz,e: "De strijd voor
de vrede."
Daartoe moeten wij werken voor 'het eenheidsfront van allen,
c:lie hel,ang hebben bij het behoud van de vrede" waarbjj op
elk ogenblik de strijd moet worden geconcentre·erd tegen de
ergste oorlogsdrijvers. "Van beslissende betekenis in de strjjd
teg·en de oorlog en tegen de fascistische oorlogsdrijvers is in
.all·e landen de vorming van het eenheidsfront met de sociaaldemokr:atische ·en reformistische organisaties (partij.en, vakverenigingen, coöperati.es, sport-cultuur- en opvoedingsorganisati·es) :en met de m;assa van hun ·l·eden, evenals met de massaorganisaHes van de national•e bevrijdingsbeweging, en de r.eligi~
eus-demockratische ·en pacifistische massa-org-anisaties en hen
,aanhangers."
Dat zijn de algemene richt[ijnen. Maar het ,.,e~eraat, de discussi·es en besluiten over dit punt ontlenen nqg ,e,en l~ijzondere
betek·enis iaan de con c r·e te behandelin:g van diverse V!rage'1,
di·e in de v•erschill·ende landen op onderscheiden wijze gesteld
zijn. W:at ons land betreft verwachten wij, dat in het bijzonder
de diepgaande discussie en de bestuiten inzake de taak der
communisten V:an de "zwakke staten die door imperialistische
machten bedreigd worden", de grootste belangstelling zullen
trekken.
Zij zijn dan ook, niet sl'echts voor de Nederlandse communisten,
maar voor de gehel·e Nederlands·e arbeidersklasse, van een
betek.enis, di·e ni·et overschat kan worden. Wij zullen, in het
November-nummer van "Kommunisme", ·een specia.al· artikel
wijden aan de uitwerking voor Nederl.and van de besluiten vtan
het congres ten opzicht.e van de strijd t·egen de oorlqg.
Wjj mog·en ook b_ij dit korte ov•erzicht niei nalaten, de schitterende rede te vermelden, die pg. Man u i Is k i uitsprak ier
•ering van de v•eertigste sterfdag Vlan Fri·edrich Engels, en waarin
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hij aantoonde, hoe onz·e partij, onder leiding van Lenin en Stalin, het, werk van Marx en Engels niet .alleen heeft hersteld van
r·eformistische v•erdraaiingen ·en verdedigd, maar ook in het
nieuwe tijdperk, ·en in de geest van het Marxisme dit werk
z,elfstandig heeft voortgezet en verder ontwikkeld.
Manuilski was het ook, die 11ef·er·eerde over de overwinning van
het socialisme in de Sowjet.unie en de wereldhistorische betek·enis daarvan.
De socialistische industrialisati,e is tot werkelijkheid geworden op het land werd ,e,en geweldige revolutie, in de gedaante
van de kollektiviseering, tot stand g·ebracht - de materiele en
cul·turele toestand van de werkers van de Sowjoet-Unie is in ontZC!~glijke mate verbeterd, de werkloosheid is verdwenen. Het
gevolg ·is een geweldige politieke versterking v:an de Staat van
de diktatuur van het prol,etariaat1 di·e zich met vaste schreden
V•erder ontwikkelt in de richting v.an de steeds v!OIIediger toepassmg van de Sowjet-demokratie.
En met trots kon het congnes vaststellen: de ov.erwinning Vlan
het socialisme in de Sowj·et-Unie verwekt een di·epgaande omwenteling in het bewustzijn van de werkers van alle landen zij overtuigt de bne·edste massaas van sociaal-democratische arbeiders 'en arbeiders van andere richtingen van 'de noodzake·lijkheid van de gezamenlijke strijd voor het socialisme en VIOrmt
een beslissende faktor b.;ij de vorming van de strijd-eenheid van
het prol'etariaat.
"Met de ov.erwinning van het socialisme is de Sowjetunie tot
een machtige, staats-politieke, ·economische en kulturele kracht
geworden, di.e inwerkt op de werelrdpolifi.ek, en geworden is
tot het punt van aantrekking ,en verzameling van a.lle volkeren,,
landen en z,elfs staten, die belang hebben bU het behoud van
de international'e vr·ede - is zij geworden tot het bolwerk van
d~ werkers van al'le l.anden tegen het oorlogsgevaar, tot het
machtigste instrument voor de aaneensluiting van de werkers
van de gehel·e wereld te;gen de wereldrea'ktie."
Dit betekent "een nieuwe g,eweldige v·erschuiving in de verhouding der klassen in de gehele wereld ten gunste van het
s9cialisme, ten nad~Je van het kapitalisme, h~t be,gin van een
ni•euwe •etappe in de ontwikkeling van de proletarische wereldrevolutie."
En daaruit leidde het congres de verplichting af "uit alle kracht
·en met al!.e middelen de versterking van de Sowjetunie te bevorderen r'en haar vijanden te bestrijden."
Zowel in tijd van vrede als van een oorlog tegen de Sowjetunie vallen de belangen van de Sowjetunie, v:an de versterking van haar macht ·en de v.erz·ekering v:an 'haar overwinning
op ·elk g~ebi:ed •en elk onderdeel van de strijd geheel en onv•erdeeld samen met de belangoen van de werkers v:an de
:g.ehrele wereld in hun strijd tegen de uitbuit·ers, met de belat;~gen van de tegen het i~perialisme strijdende koloniale
,en onderdrukte vo'lkeret:J" liggen ~ij ten <grondsl~g aan, en
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bevordiel"en zij de overwinning van de prol,etarische wel"e'ld-nevolutie."
Nog nooit he:eft 'een congres van de Communistische lnternationa'le zo .alg!emeen de aandacht getrokken. Nog noa,it
he1eft hei ook zdz,eer de woede opgewekt van a'll·e reactiona.iren
en fascis~en! Men herinnert zich de protesten van de Amerikaanse 1en Japans·e regeringen - die de l"egering van de Sowjet-Unie kalm naast zich neer heeft gelgd. Men herinnert zich
het Nazi-kongres te Neurenberg, dat één wilde ophitsing
tegen het communisme was - het fascisiische aniwoord op
net cong11es te iVIoskou. De heeren HiHer en Goebbels kennen i
ge,en ergere vijand op de gehel.e wer·eld, dan de Communis-·
tische ln~ernaiionaf.e; laten alle anti-fascisten daaruii hun con-'
Clusies il"ekken!
Het congl"es he·eft ·~en nieuwe l·eiding voor de lnternaiional·e
_g~koz,en van hen, "di·e niet alleen uit discipline de juiste personen op de juiste plaats zullen zijn, maar die er di·ep vari
overtuigd zijn, dat de nieuwe methodes 'en besluiten V·an
het congres moeten worden uitgevoerd en daartoe ook in siaat
zijn." Ook in de samenstelling van deze l·eiding kwam de organisatorische ;en ideologische groei van de communistische partijen buiten de Sowj·et-Unie ten voll.e tot uitdrukking.
Wij wijzen 'erop, dat de C.P. Holland, sinds het zesde congres in de Ex·ecuti·eve door e.en candidaat-lid venegenwoordigd, thans v·erlegenwoordigd is door L. de Visser als lid van de
Ex·ecutiev•e, ·en door Schalkar als candidaat. Het plenum van het
ni·euw gekozen E.K.K.I. koos met alg.emene stemmen onder gejuich Dimitrof tot algemeen sekr.eiaris. Hij verpersoonlijkt voor
ons de strijd tegen het fascisme. Hij bezit de li·efde en het onbegr·ensde vertrouwen van all.e communisten. Zijn naam is voor alle
arbeiders, voor alle teg.enstanders van het fascisme onaantastbaar.
Wie kan het verg.eten, hoe Dimitrot hei wasJ die in de donkerste dagen van de fascistische dwing:elandij in Duitslanc:f, alle•en ·en zonder vrees het hoofd g.eboden he.eft aan Goering• en
zijn beul·en, die het licht van de hoop •en het v·ertmuwen op
de ov•erwinning van het socialisme opnieuw he·eft ontstoken in
hoofd en hart van millioenen arbeiders?
Wie, die daarbij tegenwoord.~9 wasJ zal ooit de heusenis v•erliezen aan de openingszi~tin_g, toen St a I in, de opvolqer van
Lenin, de geniale leider van de Sowjetstaat, van de arbeide•rs
van de Sowjet-Unie ·en van de g.ehele ,wel"eld, naast de ander.e
vertegenwoordigers van de Bolsj·ewistische Partij, aan de arbeid
van het kongres deelnam? Dat was een demonstrati<e van het
verbond tussen de Sowj·et-Unie ·en de strijders voor het socialisme in de gehele wel"eld - een v·erbond, dat geen macht
ter aarde kan breken!
Met zulke, tegelijk realistische en revolutionair·e besluiten als het
congres genomen heét - onder zulk een leiding, zal de Communistische Internationale, in de g.eweldige s-trijd die ons te
wachten staat, overwinnen!
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DE INTERNATIONAAL-POLITIEKE SITUATIE
HET HEDEN EN WAT ERAAN VOORAF GING

G. J. VAN MUNSTER

In het April-nummer van "Kommunisme" is het laatsi·e ini·emationaal- politieke overzicht g•epubliceerd. Bjj het uiteenzetten
van de huidige situatie ·en wat •eraan vooraf ging, komen dus
mede voorvallen van het laatste halfjaar ter sprake. SteHen we
de hoofdzaak van thans voorop.
Italië-Abessinië. - De mobilisatie van feger ·en vroot in Italië
en de troepenverschepingen naar Abessinië - 200.000 man zijn bij het samensteHen van dit overzicht in een stadium zoals
onmiddellijk aan het intreden van de oorlogstoestand vooraf
gaat. In RomE' is bekendgemaakt, dat de kerkelijke autoriteiten
hebben goedgevonden, dat voor de a.s. algemene opmep tot
mobilisatie van een millioen soldaten en tien millioen burgers
ook de klokken van alle kerken zullen worden geluid bij wijze
van signaal.
De Italiaans-fascistisch-imperialistische oorlogsvulkaan siaat op
uitbarsten. Tegenkrachten doen zich in toenemende mate gelden. We komen hierop terug, zonder op de gebeurtenissen
vooruit te lopen, die als dit overzicht den l.ezer onder ogen
komt mogelijk door een beslissend stadium heen ~ijn.
Behalve die welke op uitbarsten staat, zijn er nog andere oorlogsvulkanen, wier explosieve kracht toeneemt. De samenhang
tussen de werking van de een en die van de anderen is onmiskenbaar.
In het óók ·fascistisch-imperialistisch geregeerde Duitsland is de
oorlogsvoo'rbereiding in 'een vergevorderd stadium. Hoe het
Hitierbewind als wilvoltrekker van het Duitse imQerialisme zich
de toekomstige grenzen van het "Derde Rijk" voorstelt, is algemeen bekend. In het Zuiden tot de Brennerpas, in het Oosten, het koloniale gebied inbegrepen, tot de Wolga of daaromtrent, en overal ·elders, dus ook Westwaarts, al naar de "strategische noodzaak" het vereist.
In net Verre Oosten heeft het Japanse imperialisme, nadat het
zijn militaire macht over Mantsjoerije had uitgebreid de geweld,
dadige afbrokkeling van het Chinese Rijk voortgezet door de
kern van het Oude China aan zijn heerschappij te onderwerpen,
,en thans is het zover, dat daar in Tokio den minisi.er van oorlog,
ook al is hij als uitvoerder van de wil van het Japanse imperialisme in geen enkel opzicht te kort geschoien.; het afleggen
moet te9en de ultra-imperialisiische militaire kliek di·e zich
toelegt op oorlogsprovocaHe tegen de Sowjet-Unie.
Nog andere oorlogsvulkanen zijn er wier werking met die van
de drie genoemde toeneemt. Bepalen we ons, zonder die .anderen over het hoofd te zi·en, tot deze drie en laten we hetge•en
thans het zwaarst weegt ook het meest gelden: Mussol in i staat
op het punt de oorlog te ontketenen. Mussolini is na Japan
degene die metterdaad De herverdeling van de wereld (rechtstreekse machts9ebi·eden en invloedssferen) aan de orde stelt.
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Abessinië _is tot heden onafhankel_ük, ~eker, en in zoverre gaat
het om een van de spaarzame nog i[Üet verdeelde resten der
wereld. Met mededinging van andere imperialistische machten die met een Abessinische conoessi·e op zal lopen. Maar er
zijn belangen mee gemoeid, die zich over een veel groter de·el
van de wereld uitstrekk·en: het hele gebied rondom de Rode
Zee •en het Suez-kanaal. En veel meer dan dat. Niet slechts de
overze·ese verbinding van Europa en het Verre Oosten en
Australië ·enz., maar de kolonial·e belangen in alle gebieden
waarheen di·e overz·eese verbinding leidt.
Daarom is niets te veel gezegd met: strijd om de herv•erdeling
van de wereld.
Di·e Leninistische waarheid is thans niet meer te ontkennen.
Da.armee is •een van de voornaamste grondstellingen van de
politiek der Komintern (Communistische Internationale) volkomen bevestigd.
In de Volkenbondszittingen, begin September, sprak·en achtereenvolg•ens Litwinof, Sir Samuel Hoare ·en Laval zich uit voor
onvoorwaardelijke handhaving van het Volkenbondspakt, met
als konsekwentie: desnoods sancties tegen dengene die de oorlog begint. Lav.al heeft eerst uiteindelijk daartoe kunnen besluiten, ·en niet dan met een benepen hart. De door Litwinof
aangevoerde motieven zijn die van de anti-imperialistische
strijdmacht, dus geheel ,andere dan die welke Hoare •en die
welke Lav.al er toe dreven zich in die zin uit te spl"éken.
Toen Litwinof in de VolkenbondsziHing opnieuw aan het woord
kwam, op 13 September heeft hij er op aangedrongen, dat de
in de loop der 'jaren door de Sowjet-Unie ingediende voorstel~en tot bestrijding van de oorlog, met inbe_gr~p van die welke op de ontwapening betrekkin,g hebben,, opnieuw aan de
orde worden gesteld. Daarbij heeft hij geconstate•erd dat de
politiek van de Hitlerregering, die van de billaterale verdrag•en (verdragen die zich tot twee staten beper~en) ·er op gericht
is, de door de Sowjet-Unie voorgestane enig mogelijke vredespolitiek van de "ondeelbaarheid van de wede" te torpederen.
Daartegen is de Poolse afgevaardigde minister Beek verwoed
opgekomen, en toen aan Litwinof de gelegenheid gegeven werd
een en ander recht te zetten, verli,et Beek demonstratief de
zitting.
·
Met hel bovenstaande i.s in hei: kort de hoofdzaak van thans
vooropgesteld. Meer el"over aan het slot. Eerst hetgeen •er
aan vooraf ging. Feiten die betrekki•ng hebben op het antiimperialistische front, dus vooral ook de een h ·ei d van a !cti •e inbegrepen. Naar tijdsorde zijn de hoofdzak·en de volgende, waarbij we in herinnering brengen, dat het vori·ge overoverzicht liep tot 16 Maart '35, de datum van het decre·et der
Hifl.erregering inzake het op de been brengen van een legermacht van 3 divisi•es, zijnde 12 legerkorpsen, elk van 40.000, dus
totaal 480.000 man.
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3 Mei '35: VoHedige publicatie in de pers van het de da..9 te
voren door de vertt~genwoordigers van de Sowjet-Uni,e en di·e
van Frankrijk ondertekende verdrag van Parijs met daarbij behorend potocel Inzake wederkerige bijstand in geval van een
g·ewapende overval op een der beide landen.
Voor de Hitlerpers levert dit stof tot v,ersterking van ha.ar
campagne tegen de Sowjet-Unie en het communisme; voor
alle schakering·en van de bestrijders van de eenheid van adie
hier in Nederland idem.
5 Mei '35: Geme•enteraadsv·erki·ezingen in eerste termijn in
Frankrijk. De verki,ezingsuitslag staat geheel en al in het teken
van de schittel'ende overwinning der Frans·e Communistische
Partij. De Franse Sociaal-Democratische Partij handhaaft in
het algemeen haar positie. Daarmee staat r·eeds bij dez·e verki.ezing in ,e·erste termijn de overwinning van het rode eenheidsfront vast.
12 Mei '35: Het anti-fascistische strijdfront in Frankrijk (de
Comm. Partij, de Soc. Dem. Partij met hier en daar buiten
partijv,erband optr.edende radicaal-burgerlijke anti-fasCisten)
b!"engt bij de gemeenteraadsverkiezingen in twede termijn het
fasci.sme .en de overige reactie een gevoelige nederlaag toe.
15 Mei '35: Door publicatie in de pers wordt het resultaat der
van 13 tot 15 Mei door Lava! met Stalin, Malatof ·en Litwinof
te Moseau gevo,erde besprekingen in zake het op 2 Mei door
de Sowj.et-Unie •en Frankrijk gesloten verdrag bekend gemaakt. Voor wat de HiHerpers •en alle schakeri~gen der bestrijders van de •eenheid van actie hier in Holland betreft:
commentaar als bov,en onder 3 Mei '35.
19 Mei. '35: •Het rode e.enheidsfront in Frankrijk, dat zich
meer ·en meer verbreedt tot ·een Volksfront, maakt de Commune-herdenking te Parijs tot ·e•en in de Franse geschi,edenis
ongekend massal,e en begeester·ende demonstrati·e. De r·eacfi.e stelt daar haar zwo•el-mystieke Jeanne d' Arc-herdenking
tegenover.
21 Mei '35: HiHer houdt te Berlijn zijn Kroll-Opera-rede te midden van de figuratie die trots alf.es nog alt,ijd "Rijksdag" heet.
Hier treedl Hitier in dri-e creaties op. Als huil>ebalk t·egenover
de .ex-geallieerden die op Duitsland het "W,ee den overwonnene!" toepasten, - als vredesengel tegenov•er de kapitalistische
wereld, -!en tot slot in zijn ware g'edaante: als agitator tegen
de Sowjet-Unie ·en het communisme. Commentaar v·erderop!
25 Mei '35: Kantonale verkiezir:'gen in eerste termiin in het
Seine-Departement, waartoe de "rode gordel" van Parijs behoort.
Uitslag in •eerste termijn: aantal communistische stemmen gesf,egen van rond 80.000 in 1929 tot rond 143.000 thans.
2 Juni '35: Kantonale verkiezingen in twede termijn in het $eine-Departement. Het eindresultaat is als volgt: Communistische
mandaten vroeger 10, thans 29. Sociaal'-democratische mandaten
vroeger 8, thans 7. Feiteliijk 1 winst, daar de weggelopen néosocialisten (type Boekman) met 2 van de vroegere zijn gaan
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strijken. Het aantal mandaten van het Rode Eenheidsfront is
dus verdubbeld (van 18 op 36). De overige 14 zijn over
'6 partijen verdeeld.
Medio Juni: Publicatie van het Engelse Witboek waarin de bri•etwisseling tussen de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Sir
Samuel Hoare. ~n Hitler's qevolmachtigde Ribbentrof-is afg,edrukt en het tot stand komen van de Engel!s-Duitse 'vlootoverkomst wordt medegedee1:d. Daarmee v~erbre,ekt de Britse regering de door haar tot twee keer toe (eerst te Str;esa, daarna te
Londen) tegenover Frankrijk afgel,'e;gde belofte, het ni·et achterbaks met Berlijn op een accoordje te zullen gooi,en. Ontsteltenis
en verontwaardiging in de Franse pers.
Eind Juni '35: Te Budapest (Hongarije) Rakosi na 8 ja,ar folterende kêrkerstraf in hoogste instanÜe ~pnieuw tot levenslange
tuchthuisstraf veroordeeld. !De voorgeschiedenis ervan is medegedeeld in het overzicht in het April-nummer).
14 Juli '35: Opmars van het Volksfront in Frankrijk; Opmars van
de fascistische "Vuurkruizen" te Parijs.
De laatste was weer een dril-demonstr.alie, tegen de opmars
van het Volksfront gericht (aanleiding: het ontsteken van de
vlam op het graf van den onbekenden soldaat), slechts enkele
tienduizenden fascisten sterk, maar van niet te onderschatten
gevechtswaarde, gezien de wapenvoorraden waaroV'er z,e beschikken
·
Aantal deelnemers aan de opmars van het Volksfront: te Parijs
meer dan 500.000, te Marseille honderdduizend; te Toulouse
zestigduizend, te Bordeau, Toulon, St. Etienne en Ni mes ieder
20.000 ~enz. enz. Aanleiding: herdenking van de bestorming der
Bastill·e.
Vanaf Juli '35: In Frankrijk gaat de strijd van het Volksfront
verder: tegen het fascisme, tegen de noodverordenin9en, dus
tegen de reacti~e, en tegen de ·roofoverval van Mussolini op
Abessinië, De leus "Weg met Lava I!" die het Volksfront sinds
dien aanhiet had zowel op het een als op het andere betrekking.
Na tal var chicanes heeft Laval dan eindelijk op 13 Sept. in de
Volkenbondszitting toegeze;gc\, met de dood in het hart1 dat de
Franse regering mee het Volkenhondshandvest zal handhaven,
hoe dan ook. Maar de noodverordeningen zijn nog van kracht.
En dat Lava! oogluikend toelaat, dat in de hogere legerleiding
en bij de politi·emacht in de top het fascisme voortwoekert, is
gebleken door de provocatie te Brest op 6 Aug. ~en die te Toulon op 8 Aug., waarbij een bbedbad werd aangericht dat aan
vi·er arbeiders het leven kostte, terwijl honderden, deels ernstige,
verwondingen opliepen. De fascisten hadden hun handlangers
onder de menigte d}e tot geweld en plundering aanspoorden.
Het doelw.a~; het Volksfront in paniek te brengen. De toel,eg
is .mislûkt, en het succes van de actie der zeeli·eden te Le Havre
is een voorbeel'd van ·en een aansporing tot de strijd die de·
communisten voorstaan en aan het proletariaat bijbrengen.
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Het streven naar het verwezenlijk·en van de vakv,eren_[gingseenheid maakt in Frankrijk goede vorderingen.
25 Juli tot 20 Aug.: ?de Wereldkongres der Komintern te Moscou. De hoofdstrekking van de inhoud ervan in een paar woorden saamgevat i.s: Beraadslagil")g en het nemen van besluiten
inzak~e de vraag: Ho·e aan de verdeeldheid .in de rijen van het
oroletariaal een eind t·e maken om zo tot de qrootstmoqel·ijke
machtsconcentratie in de strjjd teg·en fascisme, oorl.og en reactie te geraken. In een .artikel, in dit nummer afg·edrukt, wordt
daar~p nader in ,gegaan.
Medio Aug. '35: Het Bur·eau der Soc. Arb. Int. (2e lnternational~e) he~eft in de te Brussel gehouden zitting zich opni·euw met de
vraag van de door de Komintern en haar l,andelijke partijen aan
de orde gestelde eenheid van actie bezig gehouden.
Er werd als volgt besloten. Fritz Adler als al'gemeen secretaris
is belast met het opstellen van een rapport Inzake de eenheid
van actie naar aanleiding van de discussie en resoluhes van het
?de Wereldcongres der Komintern. In de vOlgende zitting van
het Uitvoel"end Comité der S.A.I., in November a.s., komt dit
rapport in bespreking. Dit besluit is met é.én stem tegen ,genomen. (In die zitting vertegenwoordigden Albarda en Vorrink de
SOAP}. Verder is nog het navolgende besloten. De sociaaldemocratische en de communistische partij van Italië bel"eiden
·een gemeenschappelijk congres voor tot versterking van de
gemeenschappelijke ache tegen de roofovervàl van Mussolini
op Abessinië. De S.A.I. zal zich op dat congres laten vertegenwoordigen. De aanvraag van de Franse néo-socialistische partij
(richting Boekman} om tot de S.A.I. te worden toegelaten, is
afgewez·en.
2 Sept. en volgende da;gen: Het 67e Britse Vakveren_igi~gscon
gres is te Ma~gate qijeen. De ene brandende kwesti·e is daar die
van de "Zwarte Lijst". (Het decreet van de leiding tot uïtsluiting van de communisten). Ditmaa'l is het de f.eiding nog op
het kantje ,af g~eiukt op dit decreet de sancti~e van het c.ongt'1es
te verkrijgen. 1.869.000 tegen 1.427.000 stemmen 1 ). En hoe!
Bevin van de transportarbeiders wi·erp 600.000 stemmen in de
schaal di~e de doorslag gaven, terwijl zijn ~eigen bond zich tegen de "Zwarte Lijst" uitgesproken heeft! Dat is dus nog erger
dan ~een Pyrrhus-overwinning!
Nog ~een brandende kwestie: voor of tegen sancties, ook militaire als het niet anders kan, om de roofoverval van Mussolini
op Abessinië te v,erhinderen. Het congl"es heeft zich er voor
uitg·esprok_en.
.
.
K e a n, de voorzitter, en Citrine, de algemene secrefaris hebben
er hartstochtelijk voor gepleit, ·echter ... geen woord critiek op
"hun" minister-president Baldwin en op Sir Samuel Hoar·e di.e
bij het sluiten van het Brits-Duits vlootverdrag en bij tal van
1)
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andere g·elegenheden hun ware .aard, dat wil zeggen: die van
het Britse imperialisme, getoond hebben. Het Brits-Duits·e vlootverdrag heeft heel veel in Europa op losse schroeven gez·et en
heel veel lot de verhoogde werkin,g van de oorlogsvulkanen
bijgedré!gen.
En het Hollandse imp·erialisme vaart daarbij in het kielzo_g van
het Britse. Daarov•er thans met e·en enk·el woord.
I

I

I

Het Nederlandse imperialisme kiest, waar zijn belang het meebrengt ,bewust partij voor .andere imperialistische machten
die het terdege als oorlogsgevaarlijk onderkent en het spant
bewust samen met die anderen tegen de poliüek der Sow}et..;
Unie die het terdege .als vredespolitiek onderkent. Een bewering zonder meer? We zull·en het onze tegenstanders z.elf laten
z•eggen. Nogal omslachtig, want bij stukj•es en be·etjes. Maar
ze zegg·en het uit de aard der zaak nu eenmaal niet in één
adem. Nemen we b.v. het "Algemeen Handelsblad".
De volgende citaten zijn uit de buitenlandse overzicht·en in het
avondblad van het "Alg. Hbl." van resp. 29 Maart '35, 21 Juni
'35, 24 Juni '35, en 19 Juni '35.
"De Sawjets weten thans waaraan ze toe zijn, ·en ofschoon ze
door Europa (lees: het kapitalistische Europa. - Red. "Komm.")
nog niet bepaald g·eliefd zijn, zoo kunnen z.e voor de naaste
toekomst de verantwoordelijkheid voor het verstoren van de
vrede met alle moreele recht aan hun zijde op Duitschland afwentelen".
" ... dat het Duitsche gevaar allesbehalve denkbeeldig is, en
dat Rusland's bezorgheid ten deze alleszins gegrond was te
achten".
" ... dat Groot-Brittanië traditioneel g·ewend is zijn politiek
gewicht in de weegschaal te verplaatsen al naar dat goeddunkt".
"Groot BriHanië. . . kon nauwelijks gedoogen, dat een staat
waarvan het in politieken zin de meest uitgesproken vijand is
(de Sowjetstaat - Red. "Kom.") de reeds labiele constellatie
van Europa (lees: de imperialistische machten van Europa. Red. "Kom.") nog kwetsbaarder zou maken, evenmin als dat
het voortaan zelf •een rol op het tweede plan zou moeten spelen,
waartoe de roemruchte historie van Groot-Brittanië zich niet
leent",
en als conclusie:
"Voor de positie van Nederlan·d (lees: de Nederlandscha bourgeoisie. - Red. "Kom."), dat ten nauwste betrokken is bij de
politi·eke verhouding tusschen Groot-Brittanië en Duitschland,
is deze gang van zaken stellig verheugend".
"Een ontwikkeling welke ook van beteekenis is voor NederlandJ
dat er belang bij heeft, ,dat in het verre Oosten de orde (lees:
de huidige imperialistische "orde". - Red. "Komm.") en het
evenwicht gehandhaafd blijven."
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Samenvatting (aan de hand van het bovenstaande te controleren):
De politiek der Sowjet-Unie is vredespolitiek. De poliiiek van
Berlijn is oorlogspolitiek. De politiek van Engeland is onberekenbaar. Het Britse imperialisme is in politieke zin de meest uitge~proken xjjand van de Sowjet-Unie. Vóór alles wil het z·elf
een rol 09 het ·eerste plan spel·en, vandaar het Brits-Duitse vlootverdrag. Voor Nederland is deze 9ang van zaken stellig verheugend. Want: het behoud van de ko'loniale heerschappij in
Indonesië gaat boven all.
En vandaar ook, dat in het avondbllad van "Het Volk" van 23
Mei '35 in het buiten11ands overzicht het volgende camentaar op
HiVIer's Kroii-Opera-11ede 9eleverd werd ,(toen Hitf.er tegen de
Sowjet-Unie bra1nende, aan het kapitalistische Europa vrede en
vriendschap voorsloeg):
"Niet de vraag welke politieke bedoeling in Hitler's onlwapeningspfan ("Ontwapeningsp'lan"! - R~ed. "Komm.") ver•
scholen ligt1 is de hoofdzaak. Het is de vraag of het kan dienen a'ls uit_gangspunt voor de strijd te_gen de oorlqg. De discussie hierov,er is geopend".
Hitl~r's "ontwapening~plan" als "uitgangspunt voor de st_rjjd
teQen de oorlog"! Kan het _g~ijzer?!
lnmidde'ls is de situatie geheel veranderd. Dat plan van Hitier
staat thans voorlopig op het twede p1an .. Op het eerste _plan
staat de verwezen'lijking van Mussolini's plan als direct gevaar.
Litwinof, Sir Samue1 Floare, Laval, de Nederlandse minister
van Buitenlandse Zak·en, Jhr. De Graeff e.a. hebben zich, ieder
op hun wijze, daartegen ui\ge~proken. Desnoods sancties!
Onder deze omstandigheden dient het pro'letariaat internatienaaf
zich bewust te ziLn van teen dode'lijk gevaar dat op de loer staat.
Het _gevaar,
dat de.._OlQiie.vten van die andere klassevijandige machten in d~
ri ien van het oro1tetariaat g·edraqen worden. Dat aetracht
wordt, de eig•en motieven van het pro'ltetariaat uit te schakelen
·en de maliteven van die klassevijandige macht(en) in te schaketl·en.
Voor dat geval stelt "Het Volk" onze sociaal-democratische klassegenoten, waar het in het buiten'lands overzicht in het avondb'lad van 13 Sept. '35 - onder opschrift: "Sa n ct i 'es - Neder'land mag zich niet onttrekken" - het volgende commentaar
levert op de volkenbandsverklaring van Jhr. De Graeff:
"Nederland in het bijzonder wordt door zijn band met Indonesië thans voor grote Vlerantwoorde}ijkheid gesteld. ~ij Nederlandse sociaal-democraten streven naar de veranderif)g der
koloniale overheersing van de overzeese _,gewesten door een
vrijwillige band van wederz,Uds goede verhoudingen. Een
gewelddadJ.ge verbreking van de bestaande band zou echter
il"'!gaan te_gen aHes wat mensel_ijkheid gebiedt. Welnu, het onder zijn huidig bewind tot a He ~geweld ,geneigde Italië als een
machtig koloniaal rijk gevesti_gd aan de Rede Zee, de weg

344

It
I

~

I

'

1 '

G. J. VAN MUNSTER

It
I

I

INTERNATIONAAL-POLITIEKE SITUATIE

tussen Nederland !en Indonesië, zou inhouden de dreigin_g
dier gewelddadige v·erbreking van de band, ook voor de inheem~e bevolking noodlottig. Daar komt bij het uiterst ernstige gevaar, waarop de Abessijn~e vertegenwoordi9er te
Genève zinspeelde, dat overme·estering van den Negus door
Mussolini toelaten, zou l·eiden tot een bloedige oorlog van
de gezamenlijke blanke kolonisatoren. Een wereldbloedbad,
een w•ereidchaos.
Het is om al dez•e redenen, dat wij ons aansluiten bij den Nederlandsen minister van buitenlandse zaken, die te Genève "in
deze uren van de di·epste ·ernst" de vaste wil verkondigde om
de verplichtingen die het Volkenbandsverdrag aan zijn leden
oplegt, "ten vof!.e na te komen". Ten volle, dus ook, indien
niet alsnog te 'keren, door deelneming aan de militaire verplichtingen."
En dit zijn op een haar de motieven van het Nederlandse imperialisme. De pil is v•erguld met het klatergoud van het ontkolonisèrings-:getheoreliseer. Indonesië zelfstandig, maar ni·et vóór
Sint Juttemis. Zie hoe sinds het construeren van die "theori·e"
de situatie in Indonesië zich ontwikkeld heeft! De Indonesiërs
stormen de "ontkolonis·ering" tegemoet precies zoals voor kort
een sociaal-democratisch vakverenigingsbureaukraat over Helland sprekende, buiten zich z·elf vari geestdrift uitriep: "We
stormen het socialisme tegemoet!"
Aan het juiste stellingnemen van het proletariaat ·en aan dat
van da Sowjet-Uni·e teg•en Mussoi!ni's roofoverval op Abessinië
ligt het motief t·en grondslqg dat door Litwinof in zjjn Volkenbandsrede van 5 Sept. '35 als volgt werd onder woorden gebracht:
Pqe Volkenbond moet het principe verdedigen, dat ge,en
rechtvaardiging van krijgsoperaties recht van bestaan heeft. De door mij vertegenwqordigde staat is eerst voor een jaar
tot de Volkenbond toegetreden met het ·eni9e doel en de enide belofte in ieder opzicht samen te werken met de andere~
naties inzake de garantie van de ondeelbare vrede. En alle·en
door dat doel en di·e belofte laat ik mij ook thans leiden".
In de periode waarover dit overzicht loopt, waren in Indonesië
de politieke vervolgingen - justitione,el en langs administratieve weg (interneringen) - niet van de lucht. Volkomen te11echt
constateerde Musserl in zijn 11edevoering di.e hij bij zijn rondreis
door Indonesië, op een aantal plaatsen hi·eld, dat het in Indonesië naar fascistische maatstat dik in orde is met het "autoritaire bewind". Vooral in de kringen der blanken en van
de Indo's (gemengdbloedig•en in alle schakeringen van blank
tot bruin) vindt het fascisme daar een welige voedingsbodem, dus ook in de top van de Indonesische bureaucratie
en al wat daarmee samenklit Voorop stellende dat Jhr.
De Jonge bij zijn voHe besef is, staat het vast, dat hij 'er zich
volkomen van bewust was, dat de particuliere audiënties die ~.Ü
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Musserf voor en nÇl verleende zich zeer ten ,gunste van de
N.S.B. zoudem -~itwer~en. Wat daar achter steekt, onttrekt zich
aan de publieke controle.
In Holland hebben de gemeenteraadsverki·ezingen in Juni j.l.
in een aantal ,.Plaatsen ·een situaiie gesché!pen die de mqge[ijkheid bood van een "arbeidersmeerderheid" met daaraan beantwoordend 'bestuurscoHeae. De C.P.H. heeft zeer ernsiig _getracht dit te verwezenlijken. De leidin,g van de S.D.A.P. he·eft
zeer energi·ek de in die partij ten gunste van di·e samenwerking
opkomende stemming onderdrukt. Nog slechts bij hoge uitzondering spreekt in leidende kringen der S.D.A.P. het besefJ
dat hiermee slechts de reactie, du's odk het 'fascisme, g<ediend
is. Dien ten g•evolge is in Amsterdam, waar van de 45 zetels de
SDAP •er 17 en de CPH 7 bez,et, ·een bestuurscolleg•e gevormd
dat voor de helft uit sociaal-democraten, en verder uit vert~
g<enwoordigers van de drie derical·e partijen bestaat, een van
de partij van Colijn inbegrepen. De door de leidif)g der SDAP in
practijk gèbrachte politi·ek van samenwerkin,g met de partljen
der eig·en bout:geoisie •en verbe~en i'elle strijd tegen de eenheid
van adie, met aTs ,,gevolg, dat ze bij het bepalen van haar st'and'Oum ten opz1chte van •een internationale oorlqossituatie de
motieven der ·eigen bourgeoisie tot de hare maakt, voldoet de
eigen bourg·eoisi·e nog slechts ten dele. Die bourgeoisi·e eist
namelijk bovendien, dat ze b11e,ekt met de Soc. Arb. Int. Daartoe draagt de 1eidin:g der SDAP thans in de geme•ensch9p der
int~rnationale democrati•e de conflictstof aan. Het volg.ende is
typerend, In "Het Vol'k" van 16 Sept. (avondblad) wordt het volg<ende mede,gedee1'd. Boekman had op verzoek der Belgische
Werkliedenpartij toegezegd, als spreker op een vredesmetin_g
te Brussel op le treden. Hij is daar op teruggekomen toen hem
bleek, dat op die meting naast sociaaf~democraten ocik communisten als spreker optreden.
·
T·e Peiz·e •en Marum is de samenwerking v.an socia,al-democraten
en communisten met daaraan beantwoordend bestuurscolle.g·e
tot stand gekomen. In Finst·erwolde is de meet"derheid van de
gemeenteraad communistisch.
Vooral onder de druk van de werkenden van stad en land die de
massabasis van de Rooms-Kath. St.-PartU vormen, is de 2eKamer-fractie van die partij in een dwangsituatie gekomen di·e
tot een kabinetscrisis g·eJ:eid heeft, waarbij hetzelfde kabinet
in bijna deze.lfde samenstelling onder •een .andere naam zich
weer present meldde. Teg.enstelling,en tussen fracti·es der Neterlandse bourgeoisi·e zijn hier mede in het spel.
Met uitzondering van .de communistische kamerfractie nam
het hele parl•ement •er genoegen mee dat het bij het uitbreken
der kabinetscrisis met vacanti.e gestuurd werd. Een uiteenzetting van de huidige parlementaire situatie valt buiten het bestek
van dit ov·erzicht, dat afgesloten wordt aan de vooravond van
de derde Dinsdag in September. Wat daarop volgt biedt stof
voor •een volgend nummer van dit maandschrift.
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De zo uitmuntend in organisatorische banen g'S;leide "wilde"(!)
staking van nagenoeg het he:le t·extielproletariaat te Tilburg,
waarv.an de afloop bij het afsluiten van dit overzicht nog niet
te voorzien is, is een zo belang~ij'ke épisode in de geschiedenis
van de klasseslrijd, en wel een die zo ~enmer~end is voor de
huidige periode, dat in ·een van de valigende nummers v.an dit
maandblad er de v,olle aandacht aan g.ewijd zal worden.
I

lI

Washington, Londen en ·e·en aantal medeleggers van het Amerikaanse en het Britse imperialisme hebben langs dfici:ele weg
ertegen g.epr.otesteerd, dat voor zover de strijd tegen het imperialisme op ieder van hen betr.ekking heeft, op Sowj•etgebied
beraadslaagd werd over het voeren van die strijd, met name,
door het Kominterncongres te Moscou.
Hitier heeft op 15 Sept. in zijn 11ede di·e het hoogtepunt vormt
van het Nazi-"Kongresz" te Neurenberg, waarbij evenals bij
zijn Kroll-Opera-rede op 21 Mei '35 de "Rijksdag" figureerde,
op die protesien de Nazi-strUdl·eus van gelij~e strekki!]:g lat·en volgen. Die rede was opgebouwd uit de drie el·ementen der
Kroll-Opera-rede met nog twee .andere:
- dat van het de-kat-uit-de-boom-kijken inzake de door Mussolini te weeg g.ebrachte oorlogssituatie (de smoes van het ni•et
ge-ïnteresseerd zijn) en de aankondigin,g van •een finale oplos-·
sing der Jodenkwestie, desnoods door een aHes afdoende antisemitische pogrom. Zo kr~en ook dii:maal het buitenland en
het "Derde Rijk" voor zich ieder hun deel. In verband met de'
verkiezingen in het Memelqebied deed HiHer in zijn rede ·e·en
aanval op L_itauen, die •een oorlogsbed!"elging inhoudt welke de
vrede in Oost-Europa in g:evaar brengt.
De daarna in die "Rijksdag"-zitting a~gekondigde ,"wet tot bescherming van Duits bloed •en Duitse eer", waarbij slechts aan
een deel der "Ariërs" het Rijksburgerschap wordt toeg.e~end,
is als ·een mokersl~g qp de wig di·e het fascisme in het Duitse
volk gedreven he•eft.
De radeloosheid waarme'e Hitier over de strijd der Nazi's tegen<
hel Communisme sprak, is een hevesti.,gif1g van het feii, dat we•l
de Thaelfman,s maar niet de g•eest die hen bezield te ker~eren is.
De ware menselijkheid en beschaving •g·edenkt met gevoelens
die een befofte inhouden het verscheiden op 30 Aug. '35 van
den groten dichter, den communistischen agitator en vooraanstaand organisator van de strijd tegen o,prlqg •en fascisme,
H en r i Ba r b 'U ss e, <die ;bezield was door die geest der
mensheid, welke door de mond van Heine sprak:
Ik ben het zwaard, - ik ben de vlam,
Ik heb U verlicht in de duisternis,
en toen de strijd begon,
vocht ik vooraan in de voorste rijen.
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Het volgende ontlenen wij uit een hoofdartikel van het
Russische tijdschrift "Onder de vaan van het Marxisme".
WU plaatsen het, omdat het ,een _goed idee geeft van de
hog·e culturele rol van de communistische beweging en
haar voorpost: de Sowjet-Unie
De uitspraken van Stalin over de mensen1 - zij die de gehele
wereld voeden en kleden, - over de werkers die de fe1telijk,e
helden en scheppers zijn van het nieuwe leven, - zijn woÓrd,
dat van alle waardevolle kapitalen die op de wereld voorkomen,
het meest waardevoHe en het meesi doorslaggevende de
mensen zijn, het kader, - zijn eis over de zorgvuldige, liefderijke zorg voor de mensen, 9etuigt van 'een snelle aniwikkeling van de socialis-tische verhoudingen ·en duidt de groei en
de vormgeving aan van de nieuwe, socialistische mens.
Deze uitingen voeren tot ·een v•erdel"e Vierdieping en ontwikkeling van de principes van het proletarische socialistische
humanisme, dat geformuleerd is door Marx, En9els en 'Lenin in
hun uitspraken over de mens.
'
Aan dit vraa_gstuk, - evenals in zovele andere vraagstukken,
-heeft Stafin iets nieuws toegevoegd in het geheel van he~
Marxisme-Leninisme in vergelijking tot datgene, wat reeds gegeven is (en ook kon worden ge_geV"enJ door Mar~, Engèls en
Lenin. Daarbij steunt dit nieuwe volledig op de beginselen van
het Marxisme-Leninisme ·en vormt daarvan e·en verde11e ontwikkeling toegepast op de nieuwe processen van onze socialistische werkelijkheid.
ledere dag wordt nog duidelijker de volledige tegengesteldheid van socialisme en kapitalisme; met ieder uur wordt nog
wijder de afgrond, die ons scheidt van de imperialistische
heerschappij van ontaarding en duisternis.
Op de achtergrond van de be·estachti9e ontaarding en onmenselijke gewelddadigheden van het fascisme wordt de rede
van Stalin 1 ) en de zorg voor de mens in de Sawiet-Unie nog'
meer hel symbool voor de b:evrijding van de mensheid.
De Sovjet-Unie - is het vaderland geworden van de wereldcultuur, het voorspel van de lichtende toekomst van de gehele
bevrijde mensheid. De Sovjet-Unie heft hoog ov:er de g·ehele
wereld de fakkel van het proletarische socialistische humanisme.
Het vroegere, burg,erlijke humanisme ontstond als ·een brede
beschavingsbeweging In de veertiende tot de zestiende eeuw,
als een resultaat van de snelle ontwikkelin;_g der productiekrachten in de nieuwe burg'erlijke verhoudin9en, die ni•et alleen
de economie, maar ook de gehele beschavifl-.3 van het feodalisme tot ontbinding bracht.
De groei van het handwerk, van de handel, de grote en vele
1)

Zie de brochure "Ni.euwe mensen", door Stal in; Uitgave kleine bibliotheek V.V.S.U. 1935.
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wereldreiz·en, de wetenschappelijke ontdekkingen, de ongekende bloei van de kunst, dichtkunst, wijsbegeerte, de wending
tot de klassieke oudheid van Griekenland en Rome, de "ontdekking" van de mens betekenen de ondergang van de ouda
feodale begin~elen in de econo'mie en in de ideologie. De
middel-eeuws·e dogma's van de kerk over de zondigheid van
het vlees, het geloof in het erfelijke !"eèhi van de .aristocrati~,
in de onaantastbaarheid van .eeuwenoude tradities werden terzijde geworpen als onnuHe ballast.
..
In _olaats hiervan werd de taak 9'~s"l€ld, de bevrijding v:an de
menselijke persoonlijkheid uit de economische en geestelijke
beknelling der middel·eeuwen. De kunst en wetenschap van
die tijd gedraagt zich met ,grote aandacht tot alles, wat de
mens aangaat: zijn gedachten, zijn lotgevallen, zijn streven,
gevoel·ens •en ontwikkeling. De verhoogde belangs~elling in
al het "menselijke" (humanus), het onbeperkte geloof in het
persoonlijke talent en het initi.atief, in de kracht van de menselijke geest, in de kracht v.an de wil :en de universaliteit van
de alzijdig geestelijk en lichamelijk ontwikkelde vrUdenkende
mensen is de inhoud van het humanisme van dit t_Ljdperk van
"Renaissance" {wedergeboorte)
"Dit was de grootste progressi·eve toenemende omwentel·ing,
die de mensheid tot op dat ogenblik beleefd had, - schreef
En_gels in de oude voorrede tot de "Dialektiek v.an de natuur" - een tijdperk dat tit.anen nodig had en dat titanen
schiep, wat k~acht van gedacht.e, mo-ed en karakter betreft,
alzijdi·g en deskundLg. De mensen, die de teg•enwoordig·e
heerschappij v.an de bou~goeoisie hebben .9~grondves~, zijn
wat ge maar wilt, maar zeker niet burgerlijk-beperkt. Integendeel; zij waren min of meer .aangetast door het avontuurlijke karakter van deze tijd. Er was bijna geen groot man
of hij had verre reizen volbr.acht, hij sprak in vier of vijf
talen, hij schitterde in •enig•e gebieden van de scheppende
geest {ni·et al!.e1en op theoretisch :gebieci, .111aar ook in de
praktijk); Leonarda da Vinci was niet alleen ·een groot kunstenaar, maar ook een groot wiskundige, werktuigkundig:e en
ingenieur ... Albrecht Dürer was 1een schilder, grav•eur, beeldhouwer, bouwme•ester .en vond bovendien •e·en stel'sel van
fortificaties uit, Macciavelli was staatsman, historicus •en dichter ... De mensen van dez·e tijd waren nog geen slachtoffer
van de arbeidsverdeling, waarvan we de begrensende, beperkende werking zo dikwijls bij hun opvolgers waamemen.
Maar in het bijzonder is voor hen karakteristi•ek, dat zij bijna
allen middenin de belangenstrijd van hun dagen staan, ley·endig deelnemen aan de praktische strijd aan de zijde staan
van een of .andere partij •en strijden - dan met het woord
en de pen, dan met het zwaard en dan weer met beiden tegelijk. Vandaar die volheid en kracht van karakter die hen
tot volle mensen maakt".
Behalve deze opmerking van EQ;gels is het vóldoende te wij-
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zen op de verhouding van Marx tot zulke grote humanisten
als Dante, Shakespeare, Bacon, om duidelijk te zien, hoe hoog
de grondvesters van het Marxisme de opbloei van de beschaving en de alzijdige ontwikkeling van de persoonlijkheid schatten, die nog niet ontaard was door de burgerl.ijke arbeidsverdelin.9 gedurende de RenaissanoeJ en waarom Engels de mensen, die
de burgerlijke heerschappij hebben gegrondvest, tegenover de
huidige burgerlijk,e nazaten stelde.
Terwijl Marx en Eng'els de waarde van het vro,eg-burgerlijket
humanisme naar waarde schaHen, onderstneepten ze echter
steeds zijn historische ·en klassenbeperktheid, die voortkwam
uit hel lage peil der pr-oductiekrachten en van het productiestelsel, ·en dal derhalve in de v,erde~e ontwikkeling der productiekrachten zou moeten worden verni.etigd.
Het tijdperk, dat de leuze van de humanis~en over de vrije en
alzîjdige ontwikkeling van de mens deed gebor:en worden, was
ter zelfde tijd een tjjdper:k van heftige klassenstr,Ud, ·een tijd
waarin zonder erbarmen duizenden mensenlevens werden vernietigd. Het was de tijd van de z·ogenaamde oorspronkelijke
accumulatie van het kaoitaal, toen de ontwortelde handwerkers
en de boeren zonder" gro-nd in geweldig•e massaas van de
ene landstreek naar de ander,e zwi,erver.:, overgeleverd aan
hongersnood of voorbestemd voor de galg.
"De onteigening van de direde voortbl"engers voltrekt zich
met ·onbarmhartig vanda.lisme - schr:eef Marx in .,Het Kapi~aal" zijn drjjfveren zijn de meest ·harteloze.., smerige,
áfschuwwekkende en .aagste driften".
Dit was de keerzijde van het vroeg-burgerl_ijke humanisme.
In de klassenloz·e socialistische maatschappij, die bewust door
de mensen zelf wordt bestuurd, wor:dt pas een Nol!.edige
en alzijdige ontwikkeling van de mens mqge!ijk en wordt deze
•Ontwikkeli1'"]9 van een id.eaal de praktjjk.
In geen van de maatschappijv·ormen, berustend op uitbuiting
en verscheurd door klassentegenstellingen_, kan e•en werkelijke
humë;~nitische alzijdige ontwikkelin,g van het individu plaats vinden ,in de •eerste plaats al hierom ni,et om dat door de arbeidsverdeling •en het privaat •eigendom "a(J.e successen van de _geest
tot nu toe success~en waren ten nadele van de grot~e massa der
mensheid, die in voorldurend onmenselijker verhoudingen geraken."
Het tijdperk der sfavern_ij, het feodàlisme en het kapitalisme pijnigde en martelde duiz·enden werk,ers. dwong hen tot ontberingen, honger, te vroege dood. De bl,adzijden van Marx' kapitaal zijn een akte van beschuldigin_g van onweersprekelijk!e
kracht tegen de roofbouw door de ondernemers op de .arbeidskracht gepleegd, in .allerlei vormen - van de meest grovte en
openlijke tot de meest ..9eraffineerde en verborgene.
Het kat?italistische st.elsel - is de openlijke ontk~enning van
de menselijke natuur v.an de arbeider. De arbeider wordt door

ti

i

Ir.

A.

STRUIK

PROLET ARISCH

HUMANISME

de bourgeoisie_ beschouwd als een .aanhangsel van de machine.
De mens wordt ni.et a.Tleen het v·ervuHen van menselijk·e behoeften ontz,egd, hij kan zelfs zijn behoeften als levend wezen;,
als di·er niet v.ervullen!
f.édere seconde van het f,even van e.en arbeider wordt door
de kapitalist als tijd beschouwd dat di·enen moet om het kapitaal te reproduceeren, om meerwaarde i>e scheppen.
"Wat de tijd betr.eft, nodig voor de opvoeding v:an de mens,
voor zijn intellektuele ontwikkeling, voor de vervulling van
zijn sociale funktie, voor kameraadschappe1ijke omgang, voor
het vrije spel van lichamelijke ·en intellektuele krachten. - al
dit is één f.ege kl.etspraat" aldus karakteriseert Marx de opvatting v.an kapitalisten over arbeiders.
·
Alle arbeids- ~en l.evensverhoudingen onder het kapitalisme vormen e.en volledig·e ·ontkenning van de menselijke ontwikkeling
der arbeiders, zuigen hun krachten we·g en verkorten hun
leven. De kapitalistische productiewjjz·e leidt tot een da9eiUkse, wettige, koelbloedige moord op honderdduizende menselijke l·evens. De gedachtenloz·e, mechanische arbeid als een
gevol.g van de kapitalistische arbeidsverdeling, die de taak voor
de arbeiders is geworden, is in zich zelf de volledi.ge ontkenning van de vrjje menselijke ontwikkeling.
"Hoe me·er de arbeider ontwikkeld is, hoe menselijker hij
is, des te meer zal hij zijn werk haten", schrijft Engels, des
te me~er zal hij in opstand komen tegen de onmenselijke verhoudingen van zijn bestaan.
In de "Hei·lig·e familie" tonen Marx en En.gels aan, hoe in de
burge,.,lijke maatschappij zowel de klasse der onderdrukten als
de klasse der onderdrukkers de mogeljjkheid tot ·e~en werkelijk
menselijke ontwikkeling is afgesneden •en hoe dus ·e~en werk~elijk
humanisme en ~een vriJe ontwikkeling van de persoonlijkheid
slechts mogelijk is na de vernietiging dez·er maatschappij.
De diepe .li.efde tot de onderdruk-be mensheid1 het ..g·eloof in de
scheppende revolutionaifle ener,gie van de massa der werker~1
in hun heldhaftigheid en het menselijk zelfvertrouwen van de
revolutionaire beweging vormt ~een duidelijke uitdrukking van
het werk~elijk humanisme van de marxistisch-leninistische wereldbeschouwing.
(wordt vervolgd.)
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Het is moeilijk om kort na zijn sterven in een paar woorden het
gigantische lev·enswerk van den groten schrijver Henri Barbusse
te karakteriseren. Hij is een der weinige schrijvers van dez·e tijd
die aan de meest verschillende fronten van de !'evolutionaire
klassestrijd vocht en ti·entallen jaren ononderbrQken al zijn
krachten besteedde aan de verwerkelijking van het socialisme.
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In hem ver·eenigden zich de moed om de waarheid te bekennen
en voor het socialisme te strijden met het genie, hetge·en hij zag
en bel·eefd had ,en waarvan hij de consequenties had aanvaard,
als kunstenaar te v·erbeelden.
Geen verl:es kan voor alle anti-fascisten t·er wereld o~ het ogen-
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blik, dat in Abessinië een oorlog dreigt uit i:e breken, wreeder
en droeviger zijn dan de dood van Henri Barbusse.
In het ziekenhuis van het Kremlin te Moseau is hij gestorven en
plotseling, nu we dit bericht vernemen, beseffen we wederom
dat deze man ·een der grote revolutionair,e leiders van onz·e tijd
was. Er zijn sinds Barbusse zijn eerste grote daad verrichtte:
de publicatie van "Ie Feu" meer dan twintig jaren vers-treken,
tijd genoeg om met zekerheid te kunnen consta-teren, dat dit
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werk ste·eds tot de klass.ieke boeken der wereldliteratuur zal blijven behoren. Toen de wereldoorlog woedde, belgische, duitse,
franse, engelse, ·en russ.ische arbeiders een w11ede dood stierven
ten gunste van ·een misdadige 'expansie-politi,ek klonk uil de
franse loopgraven :een stem, die boven het gedreun der kanonnen en het geknetter der mii:railleurs uitklonk: de stem van
Henri Barbusse. Zijn roman "le Feu" gaf uiting aan de instinctieve gevoelens van honderdduiz·enden ·en verkondigde de saamhorigheid van de arbeiders aller landen en 'hun gemeenschappelijke belangen tegen de general,en der hel·e wereld en hun lastgevers. Honderdduizenden arbeiders werden door het vuur, dat
Barbusse in hun harten met zijn roman "le Feu" had ontstok,en
en door de roep: "Broed,er Liebknecht", die hij in
zijn roman Franse soldaten Hel aanheffen, tegensi:.ander der imperialistische oorlog.
Henri Barbusse stelde :er zich echter niet mee tevreden een boek
tegen de oorlog te schrijven. Hij kwam tot het inzicht dat wij,
will.en wij in het vervolg een imperialistische oorlog onmogelijk
mak,en - haar oorzaken: - het kapitalistische systeem moelen
vernietigen, Henri Barbusse, de strijder tegen de imperialisi:ische
oorlog werd e·en strijder tegen het kapitalistische systeem, werd
een revolutionai11e socialist. Hij had intussen enige ander:e romans laten verschijnen en daarmee stormenderhand de harten
der vernederden en bedrukten gewonnen. Hel kon niet anders
of de burgerlijke literaire kritiek keurde deze werken af. Talrjj'ke
Franse critici meenden te moeten verkondigen dat z,ijn romans
- voorai "Ciarté" en zijn later werk aan literair·e waarde hadden
verloren. Men schreef over den talentvollen schrijver Henri
Barbusse, die helaas al te vroeg aan de kunst werd ontrukt,
Is men als literator in de ogen der burgerlijke kritiek gesi:orven,
als men zich met politi·ek bemoeit? Ne·en - we denken slechts
aan Charles Maurras en Leon Daudet.
Men ontvalt alleen al te vroeg aan de kunsi:, als men voor hei:
socialisme op de bt"es staal. Jarenlang, l.anger dan één ander
schrijver - heeft Henri Barbusse voor het socialisme op de
bres gestaan. Hij was een der :eerste schrijvers ,en socialisi:isèhe
strijders, die zich aan de zijde van SovJet-Rusland schaard~"
zich met haar solidair verklaarde en het proletariaai: i:rouw bleef
tot zijn dood.
Hoevele congressen heeft hij niet georganiseerd, hoevele steunacties niet op touw gezet, hoevele :enquetes niet ingesteld.
Barbusse was een der organisatoren van het "Congres tegen
koloniaal-imperialisme ·en nationale onderdrukking", dat in het
voorjaar van 1927 in het Palais Egmond te Brussel werd gehouden en wi~e er aan deel ne·eft genomen, zal zijn openil")gSrede nimmer ve~geten. Tal rijke buitenlandse studie-!"eizen in het
belang van het r~evolutionaire. proletariaat heeft hij ondernomen:
naar de Balkan, naar Hongarije, Roemenië, Polen en ander·e landen en telkens verschenen als resultaat hiervan reportages ove'r
de onderdrukking der arbeiders in deze landen van fascistische
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will-ekeur, die ·een f.ell.e aanklacht tegen het bestaande r:egiem
waren. Barbusse werd - de grootste eer, die ,e,en revolutionair
schrijver te beurt kan vallen - de schrik van alle kapitalistische
regeringen en natuurlijk haastte de Hollandse regering zich hem
de toegang tot Indonesië, waar hij anders ook wel ·enig onrecht
had kunnen ontdekken - te verbieden.
Hij was een l"eporter van het Menselijk geweten en zijn boek
"les Bourreaux" is 'een tragisch document van de barbaarse
behandeling •en mishandeling der proletarische gevangenen op
de Balkan. Onvermo·eibaar en onbuigzaam nam hij steeds de
lasten van zijn grote organisatorische taak op zich. Hij was de
zi.el van het "Amsterdamse Wereldcongres teg•en Oorlog en
Imperialisme", dat •een wereldecho vond.
Een strijder als Barbusse is meer waard dan een heel l·egercorps.
Zijn naam verdient in het Pantheon der Revolutie te worden
vermeld, bij de namen der •eregarde van Lenin, als van e•en dergenen, die vel·e zware veldslagen hebben gestl"eden om de
mensheid uit de verschrikkelijke chaos te redden waarin z•e
dreigde te v·erzinken en om een socialistische maatschappij te
stichten.
Zijn grote monographie ov·er Zo I a, ·enkele jaren geleden verschenen, neemt onder de Zala-literatuur een ereplaats in.
Zijn laatste werk was •een bo,ek over Stalin, zijn laatste daad
een oproep voor het Comité voor ·de Verdediging van het
Ethiopische Volk en de laatste leuze, die alle anii-fascisten t•er
wereld geestdriftig tot d~ hunne maa'kt·en: "Wij moeten Thälmann winnen .als •e•en veldslag".
Een paar maanden geleden in Parijs, op het Schrijverscol")gres
hebben wij zjjn stem nog kunnen hor•en, maar een nog di,epel"e
indruk hebben •enkele korte medeling·en op me ,gemaakt, die
een van zijn vri•enden me over hem de·ed. Henri Barbusse woonde in Zuid 'Frankrijk. Onmogelijk kon hij in een grote stad wonen, hij had buitenlucht nodig om zich nog met zijn laatste
'krachten te kunnen wer•en tegen de sl.epende ziektel die hij in
de loopgraven van het kaoitalisme had op9edaan. HU moest
zich zoveel mog·erijk rust gunnen en zich stipt aan de voorschriften der medici houden. Maar vóór deze man van zestig
jaar zijn dagtaak begon - vóór hij 's morgens aan ~ijn schr.ijftaf.el gil")g zitten - studeerde hij een paar Ut"en· in de werken
van Marx en Lenin. Hij wilde ni.et all.een e.en beroemd socialistisch schrijver zijn, di,e voor de vernederden en bedrukben
op de bres stond, hij wilde ook de structuur van de maatschappij, die hij bestl"eed tot in de laatst·e finesses kennen, de
strijdmethodes, di·e nodig zijn om het socialisme tot stan:d te
brengen l•er·en hanteren, doordringen in het di.alectisch en historiscn materialisme als zijn grot·e l·eerme·esters.
Niemand kon dan ook met meer recht dan Henri Barbusse op
het Schrijv,erscongl"es toen hem de vraag werd gesileld: "W,eet
men dan aan welk•e kant de waarheid is?" - antwoorden: "Ja,
dat weel men, ja, men zi,et de waarheid - voor zoverre ni•et
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sprake is van een ·bovenzinnelijke waarheid over het wezen
der dingen, maar om de social:e vooruitgang, di·e in een even
schel Ïicht staat als de 11esultaten der praktische wetenschappen".
Deze onwet·endheid, deze onz·ek·erheid1 deze onrust, die een
der ge•estelijk·e ziekten van onze ljjd is __,,bljjkt vooral een crisis
der onwetendheid". En nog herinner ik me de laatste woorden
van zijn rede:
"Wij schrijvers kunnen de cultuur ni·et aHeen verdedigen. Men
kan niet overwinn-en met een av.ant-garde, zoals •een groot
organisator heeft gezegd. Wjj moeten ons verbinden met
de arbeidersmassaasJ omdat zij een nieuwe maatschappij willen bouwen op de fundamenten van gelijkheid en l"echtvaardigheid en ze dez·e grootse .taak stellig zullen volbrengen.
Wij schrijvers moeten ons bij hen aansluiten, omdat zij aHeen
de bevrijders zullen z_ijn".
Henri Barbusse was •een der fel-ste verdedigers van de cultuur der mensheid. omdat hij e•en hartstochtelijk r·evolutionair was. Zijn dood betekent e·en groot verlies voor de cultuur en voor de strijd voor het socialisme.
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Het was, men kan daaruit aHeen reeds afleiden hóe lang 9eleden, - in de dagen dat Koos Varrink nog links was ·en met
A. M. de Jong en Ary Pleysier als gelijk9ezinden "de jon9e
stem" redlgeerde die zich kantte t·egen de bu~ger[ijke verstarring der bonzen. Met de gebruikelijke Nederlandse .achterstand
van ongeve·er tien jaar werd destijds, midden in de oorlogsdagen, B.arbusse's "Hel" in Nederl.and bekend, voornamelijk,
vrezen wij, door de hofjesz·edelijkheid van e·en offici-er v:an
justitie die het boek in bes.lag had laten nemen. Toen het weer
vrij kwam werd het, bij karr·envol, op het Rembrandplein verkocht, zenuwachtig zochten brave burgers met bevende vingers naar viezigheld en wreekten zic:h over hun telteurstellir:t.9
door moreel V•erontwaardigde stukken over zo iets onzedelijks
in 'de kranten te schrijven. Varrink die destUds .als "jeugdige
grijsaard" reeds zijn toekomst voorvoe.lde vtond desondanks
de moed Barbusse's boek vurig te verdedigen als een noodzakelijk inslaan v.an ruiten waarachter de stank der Calvinistische
moraal zich al te verpestend opg·ehoopt had. Voor ons, jongeren, was dat boek meer dan literatuur, was het een daad, het
was de e•erste openlijke ·erkenning en .aanvaardin.9 van het sexuele in •een maatschappij waarin Calvinistisch puritanisme tot di~..P
in de rijen der arbeidersbeweging verpestend was doorg.edrongen. Individualistisch geschr.even vo·elden w.U het boek desondanks als revolutionair aan en pas jar.en later, bij het l-ez-en van
marxistische psycho·l·ogen .als R·eich en P.arell zou het ons volkomen duidelijk worden hoe juist dit ..9evoel was.
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Het volgende boek dat tot Holland doordrong was, eveneens
nog in de oorl-ogsdagen: "het vuur",
Vijftien jaar •later, op het congr·es der Sowjetschrijvers, maakte
Radek de balans der burgerlijke literatuur op tUdens de wereldoorlog. "De gehele literatuur stelde bij het eerste schot
haar wapens in dienst van het imperia'lisme om de oorlog te
verdedigen ·en te v·erheerlijken. Geen •enk·ele der _grote literaioren van die dagen durfde· tegen de oorlqg te schr:ijven. De
wereld literatuur hi·eld zich bezig met de _productie van illusies
en de v·erfijnste aestheten leverden even bruikbare waren voor
de oorlogsdrijvers als de munitiearbeidster aan haar draaibank".
Dan echter, nadat hij ·even de onverzoenl_ijke antioorl~gshou
ding van Gorki, Nexö en Romain RoHand geciteerd heeft, Baat
Radek onmiddellijk ov.er tot Barbusse :en zUn boek "dat Lenin
:en wij allen die destUds in Zwitserland leefden, onmiddellijk begrepen als de uitdrukkin_g van het beginnende protest der
massa's t~gen de oorl~g". Het :eerste menschelijk·e woord, samen met Latzko's "Mensen in de oorlog", het eerste vurig<e
protest tegen de vo·lkerenmoord, dat was inderdaad voor ons
ook "het Vuur", een daad in de volste bet.ekenis van het woord,
die zich onmiddellijk tot het geweten richHe ~en ons dwong
stelling te nemen. En al was ook "het Vuur", zoals Radek t.erecht opmerkt, nqg geen revolutionair boek in dien zin dat het
de massa's tot de r·evo·lutie opriep, en .al zijn .er later misschien
door Theedor Plivier, door Hemmingway ·en John dos Passas
dieper·e ·en grootse!'e werken tegen de oorle;g geschreven, ge,en
der honderden ·later verschenen anti-oorlogsboeken he.eft de
indruk kunnen uitwissen van dit protest dat letterlijk uit de
loopgraven zelf, te midden van de waanzin tot ons uit_ging.
Radek bepaa·lde op het congres der sowjetschrijvers ons standpunt tegenover de literatuur als volqt:
"Drie _'deweldige historische gebeurtenissen der laatste 20 jaar
vormen voor ons de criteria waaraan wij inhoud en richting der wereldliteratuut toetsen. Deze drie g•ebeurtenissen zijn: de wereldoorlog, de Oktoberrevolutie en het vercvel'en der macht in verschillende landen door de fascisten. Den aestheten zal dit wellicht vreemd toeschijnen. Hoe kan men de literatuur beoordelen
door haar te toetsen aan historische gebeurtenissen inplaats van
aan aesthetische normen? Maar in onz.e kringen valt er niet over
te twisten dat, wanneer de literatuur een uitdrukking is van het
maatschappelijk leven, zU ook gemeten moet worden volgens
de positie die zij inneemt tegenover zulke belangrUke faktoren der historische ontwikkeling als de oorlog, de Oktoberrevolutie en het fascisme zijn."
Ten opzichte van de oorlog kennen wij Barbusse's instelling.
Zij sprak niet slechts uit "hel vuur", zij is •even sterk en misschien
nog zuiverder te vinden in "Faits divers" ·en "het liedje van den
soldaat."
Ten opzichte van het fascisme was Barbusse een der e.ersten die
ons in zijn boek "de beulen", voor wat het balkanfascisme aan-
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gaat, de volle .a.fschuwèiijkheid toonde van dit nieuwe barbarendom.
Ten opzichte van de Oktoberrevolutie liet Barbusse' s houding
geen twijfel 'toe, was 11eeds in 1928 zijn boek "Rusland", het
werk van ·een o\'ertuigd communist, nog positi·ever en wellicht
nog moediger is in dit opzicht zijn laatste werk "Stalin". Ni.et
slechts dat Barbusse In dit werk trachtte de opdracht uit te
vc;>el'~n welke het sowj.etcongres aan onze ,genera'tie van schrijV·ers gesteld heeft# n.'l. den f?Ositieven lield te tekenen op grond
der r·eeds voorhanden werkelijkheid, maar door dit openlijk en
volledig stelling nemen naast den leider der wereldrevoluti·e
toonde hij tevens ni·et bang t·e zijn voor hen die niet het woord
"Stalinlak.eien" of "kudde intell·ektuelen", tegenwoordi_g zo kwistig weten te strooien.
f.~der van die boeken was, en door zijn inhoud, en door de
datum van zijn v·erschijnen, •en door de voorbehoudsloosheid
van zjjn standpunt ·een daad die 11ek·enschap en verantwoording
eiste van ieder·en lezer, zij alleen reeds zouden voldoende
geweest zijn om Barbu.sse een ereplaats te bezorgen In het
revolutionair Panthéon der mensheid.
En desondanks is het niet als schrijv·er, maar als mens dat de
figuur van Barbusse in de eerste plaats voortleeft m onze gedachten.
Omdat zijn schrijver zijn van zijn mens zijn slechts een der
kanten was, omdat hij een geweten had dat van ieder g•eschl'even woord de consequenti·es eiste en een energie die niet rustte
tot de geest van zijn boeken zich als maatschappelijke, orga.nisatorische werkelijkheid gerealiseerd had.
Geen schandelijker, huichelachti9er !€n minderwaardiger" verering" van Barbusse dan die welke, met miskennin,g der zuivere
·eenheid van zijn wezen, woorden en daden van dezen mens
trachten te scheiden. Barbusse was niet slechts •een idealist die,
op een heuv·el staande, met prot.etischen arm ·ae richti~ naar
de toekomst aanwees. Hij wees, maar daalde daarna, onbevreesd voor kl·eerscheuren, z·elf af in het kreupelhout en bouwde
mede aan de weg. Hij was een mens met twee benen en op
de weg die hJj bouwde lag naast de stalen lijn van zijn geda1c!hten en gedichten, de twede stalen rails die door Monde.~ het
Congres van Amsterdam, in de zaal Pleyel, het internationale•
congres der schrijvers en .het Abessijnse comité, gevormd
wordt. En juist omdat er twee railsen liggen kan onze tr·ein
rijden naar de toekomst.
Barbusse is niet slechts de man die de vl'ede wil, hij is tevens
de man die niet rust voor hij de weg naar de vrede heeft gewezen. Die weg voor hem, was altijd de •eenheid. Eenheid van
wil bij arbeiders en intellektuelen, eenheid van blanken •en _gekleurden eenheid van alle schrijvers tegen het fascisme. Eenheid
van gedachten ·en daad kenmerkt zl.in lev.en. Fransman door
en door ,met diepe li·efde voor zijn vaderland is hij tegeltik

357

JEF LAST

AFSCHEID AAN BARBUSSE

de internati.onalist bij uitstek omdat hij erfg.enaam •en voorz-etter is dier grote Franse revoluiie die !"eeds de ki·emen van
de wereldrevoluti·e bevatte. Het is z·ijn g•e·est die l·e·eft in het
eenheidstront van FrankrUk zoals het zijn geest was die
het machtige congres der schrijv.ers in P.arijs beûelde.
Z.ijn "testament", noemde Monde dat congres, zijn laatste
overwinning.
En inderdaad, het was de bekroning van z·ijn l·even, daar naast
elkaar ie zien e.en André Gide .en •een André Malraux, een Huxley, Heinrich Mann, FeuchtwanqerJ Nexö, een B·enda en e·en
Michael Gold, persoonlijk door smaak en inzicht duizendvoud[g
g.escheiden, maar voortaan verenigd door de vaste wil gemeenschappelijk te st~C,ijden te_gen het fascisme.
Er zijn ·er die bewet"en dat Barbusse als schrijver, onder het ile
grote gewichl der dagel-ijkse .agitatie heeft geleden. En inderdaad, hoewel een grool sclirijv·er en een groot denk·er, -hoewel de vonk van het geni·e ov:eral zichtbaar is, behoort hij als
schrijver niet tot de gl"ootsten.
Doch wij die weten dat h_ij een der grootsten had kunnen zijn
zien hem daardoor als mens slechts nog groter. In deze tijd
waarin zovelen te weinig doen deed hij te veel. f-!ij oHer:dle·
niet slechts zijn wank·ele gezondheid, hij offerde aan wat hem
eenvoudig plicht to.escheen, het hoogste wat een kunstenaar
geven kan, zUn kunst.
Doch niet alleen door kunst, werkt de kunstenaar op zijn tijd
in. Meer dan naar literaire prestatie vr:a~gt ·e·en nieuwe ,generatie naar karakter. Ook Rudolf Binding, di•e het gevlellgelde
woord sprak: "lch bin ·ein Deutscher, was brauche ich da
noc:;h edel zu sein", was een kunstenaar maar door dat ~ne1
woord is alles wat hij geschreven heeft leger en betekenislozer
dan wind voor ons geworden. De daden ·echter van Barbusse
werken voort •en het zaad dat hij in Amsterè:Jam en zaal Pleyell
gestrooid he·eft ontkiemt nog dagelijks in de harten van nieuwe
strijders. Ook zijn testament, de opbouw van een ~aarachtige
internationale van schrijvers ter verdédigi11g der kultuur zulfen
wii uitvoeren. Het vaandel dat Barbusse gedragen heeft is niet;
met z.ijn dood gevaHen. Het is overg_egaan in andere, even
waardige handen, het zal ,stralend rood voor ons uitgaan midden
in de strijd tot op de dag dat het eindelUk wapperen zal boven
een bevrijde aarde.

OVER DE TAAK VAN DE KOMMUNISTISCHE FILMKRITIEK
I;

DISCUSSIE
HANS CRAMER
Na.ar aanl·eiding van een a•rti:kel in het September-nummer van dit tijdschrift.

Het is juist, niet van de film, in abstrakte zin, te spreken, maar
deze konkrete waarde te geven, afhanke'lijk van de bepaalde
maatschappij waarvan zij een produkt is.
i;
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Maar dan nog blijft het een abstraktie te spreken van "de"
kapitalistische film en "de" proletarische film zonder meer en
dez·en als onv•eranderlijke grootten tegenover •elkander te stellen.
Het doel ·en de waarde van de proletarische film, an daarmee
van haar kritiek, verandert voortdurend in nauw verband met
de steeds wisselende vormen van de klassestrijd. Dezelfde proletarische film, in andere verhoudingen gezien, kan zijn waarde
verliez·en of z·elfs in tegengesielde waarde omslaan. In de S.-U.
waren op het ene moment revolutionair de films, met de Oktober-revoluti·e als thema ,in het andere moment de films, die
de industriële opbouw of de kolleklivisatie der landbouw behandelden. Dezelfde "onschuldige" amusementsfilms, di,e in de
burg·erlijke maatschappij ·en in veel periodes van de proletarische diktatuur de arbeiders een 'l.'erlammende schijnbevrediging brengen, kunnen b.v. nu, i,n de S.-U. werkelijke ver-.
strooiïng geven, d.w.z. stimul·ering van de energ:ie, weike de
opbouw ten goede komt; kontra-revolutionair zou dus de kri,tiek zijn, die dan ~n dez·e films .alleen verwerpelijke kleinburgelijkheid zie~, zelfs ~ndien deze aanwezig is.
Van haar kant voert de bour9eoisie1 per film, haar klassestrijd
op duizenden, steeds verande11ende manie11en, dite wij op de
voet moeten volgen en, zoals kameraad B. zegt, hebben ie
ontmaskeren.
Het is echter onvoldoende, om alleen maar te ontmasket"en en
de vele omstandigheden, waaruit groot !"evolutionair profijt
te trekken is over het hoofd te zien.
Wij wijzen allereerst op de tegenst·elling in staatkundige vormen van het huidige kapitalisme, die ook in de film tot uiting
komt: demokratie-fascisme. Wij hebben toi taak in dit konflikt partij te trekken voor de demokratie, omdat wU hierin
een steunpunt voor verde11e revoluti.onai!1e on-twikkeling vinden.
Wij zouden b.v. op het moment het fascisme een grote dienst
bewijzen door de "Dr·eigroschenoper" of "A neus la Liberté"
te bestrijden, hoe half- of onmarxistisch hun strekking ook zij.
Wij hoeven daarbij niet de geva11en te verzwijgen, di·e dergelijk·e films voor de arbeidersklasse met zich meebrengen, echter valt i n deze gevallen het zwaartepunt op de demokratische
faktor.
In Amerika zien wij bovendien, vervlochten met de tegenst-elling demokratie - fascisme, een konflikt tussen de materiële en
ideële belangen der grote filmproduktie. De radikalisatie der
Amerikaanse massaas dwingt Hollywood, teneinde zUn publi·ek te houden, tot grote koncessies naar links en voor e·en
deel te breken met de misselijke produdi·e uit de tijd van de
Hays-code. Films als Viva Villa, l'm a fugitive of a Chaingang,
Boys of the Raad, President Phantome ·e.a. hebben wij in de
eerste plaats te begroeten als revolutionaire doorbraken in het
front der burgerlijke ideologie en als aanwüz.igin,_g tot de aanaanwezigheid, in Hollywood, van geweldige revolutionaire kracht·en, die door de proletarische revoluiie tot volledige ontplooi-
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ing gebracht zullen worden. In de twede plaais pas kunnen wij
gaan ontmask•eren, n.f. de pogingen der producenten om de
burgerlijke ideologie l:e redden door de revolutionaire faktoren
uit hun verband te rukken oJ in verkeerde konklusies te verstikken. De taak der ko.mmunistische kriiiek is dan deze fakioren
naar vo.ren té hal·en, verder ie ontwikkel•en en aan de massa
te brengen. Aan de hand daarvan tevens aantonen, dat voor
werkelijk•e konsekwentie en harmonie geen _ge~e.genheid wordt
geboden aan kunsbenaars, in dienst der bourgeoisie.

I

DIMITROFF - BRIEFE UNO AUFZEICHNUNGEN AUS DER
ZEil DER HAFT UNO DES LEIPZIGER PROZESSES
Uitgave: V·erl.a.gsgen. Ausländischen Arbeiter in der Ud.S.S.R. MoskouLening rad 1935.
GERARD VANTER

Georgi Dimitroff is e·en van onze beproefde leiders. Daarom
is hij op het jongste W·ereldcongres, der Communistische lnierternationale aan de spiis van dez·e Internationale geplaatst. Hij
werd de alg•emeene secretaris van de Communistische Internationale, waarvan hij overigens, zoals hij zelf in de stukken verklaart, reeds sinds jaren een der verantwoordelijke l·eiders, namelijk lid der Ex•ecutieve, was. Als men nu dit boek leest, de
meer dan vijftig tot nu toe niet gepubliceerde documenten van
de hand van Georgi Dimitroff - zorgvuldig uiigekozen uii hei
grote aantal zijner bri•even, aantekeningen en "verzoekschriften"
uit de tijd van zijn gevangenschap, dan herl·even voor onz.e
ogen weer de bewogen dagen van het proces van Leipzig. De
met potlood me•egekrabbelde aaniekeningen, door Dimiiroff,
die vijf maanden lang met geboeide handen moest wachten voor
hij zelf kon meespreken in het grote proces, dat ov·er zijn loi
besliste, deze aantekeningen worden tot kosibare documenten
van menschelijk·e grootheid, van onwankelbare trouw en van
onvergelijkelijke geestkracht.
Dimitroff, de kameraad van alle strijders tegen oorlog ·en
fascisme, is voor ons ge•en gecompliceerde figuur, geen psychologisch probleem! Voor burgerlijke journalisten, die over hem
moesten schrijv·en, was hij ·een Balkan figuur, een roverhoofdman, een comitadsji". Voor ons echter is zijn wezen duidelijk
en klaar als glas. Dimitroff is een communist, die, zoals hij trois
voor de rechter verklaarde, het program der Communistische
Internationale als het enige weiboek erkeni en als hoogste
rechterlijke instantie de controle-commissie van de Ex·ecutieve der
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Camintern! Zo'n man is Dimitroff, zo kennen en begrijpen wîj
hem allen, ·een man, een communist, één van onze leiders. W·e
hebben •er nog meer!
Alle pose is Dimitroff vreemd. Die heeft hij niet nodig, hij staat
volkomen oprecht tegenover zichzelf, tegenover de arbeidersklasse in wier di·enst hij zijn leven stelde en zelfs tegenover zijn
rechters. Eén der treffendste documenten uit de rijke verzameling is dan ook wel het blaadj·e uit zijn notitieboek met een citaat uit Shakespeare's "Ham!et", het werk, dat hij voor zijn studie der Engelse taal uit de gevangenisbibliotheek had verkregen:
"Th is above all: to thine ownsself be treu
and, it must foHow as the night the day,
Tho canst not then be false to any man, .. " 1 )
Dimitroff had deze regels vertaald, en als bewijs welk een grote
betek·enis hij er aan toekende geldt wel de aani·ekening: "dit
heb ik -tot lijfspreuk goenomen !"
Van de aanvang af verklaarde Dimitroff, dat alleen een gek of
vijanden van het communisme de hand in het drama van de
Rijksdagbrand konden hebben. De aantekeningen geven inderdaad "een blik in de werkplaats" van den groten strijder, en
werpen s~ellig voor ve!en een nieuw licht op de figuur van dezen
befaamden revolutionair. Men kan zeggen: uit elk woord der
brieven spreekt de superioriteit van dez·en man, die door
Goebbels ".een kleine communistische agitator" werd genoemd,
op wi·ens persoonlijke leven de abnormale smeerpijpen uit het
kamp der nazi's vergeefs een smet probe·erde te werpen, en
die, geheel alleen in de eenzaamheid van zijn cel, zich nochtans
nimmer verla~en voelde of geïsole·erd van de proletarische massaas.
Ontroerend, maar ni•et in de zin van enige sentimen-taliteit,
zijn de briev•en waarin Georgi Dimitroff van het di·epe respect
getuigt voor Pa~askewa Dimitroff, zijn oude Moeder.
"Ik ben ·op onze Moeder, op haar edel karakter, haar standvastigheid en haar opofferende liefde altijd trots geweest en
ik ben het thans nog meer", schrijft hij ov•er deze vrouw, di.e
harerzijds van hem, haar dapperen zoon, getuigt, dat hij "gelijk de apostel Paulus" zijn last met moed, geduld en standvasstigheid zal weten te d~agen.
Zo bi·edt dit boek ons vele kostbare bijzonderheden, tet'1e, persoonlijke trekk·en •en kenmerken, die voor ons het beeld van
Dimitroff, - zoals we hem ons voorstelden, hem zagen, hoorden sprek•en, •en de hand drukten, - in al zijn grote menselijkheid doen oprijzen.
Het me·est indrukwekkende document is .•echter naar onz·e
mening het stuk dat de .aantekeninQen bevat, de uitgewerkte
punten, van zijn grote V~erdedigingsrede. Uit deze punten blijkt,
dát Dimitroff élk woord in dez•e rede had afgewogen:
1)

"En bovenal: wees oprecht tegen u zelf; en zo zeker als de nacht
vol.gt op de dag, dan zult ge tegen niemand onoprecht kunnen zUn".
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Mijn taal is een tamelijk harde taal. Ja, mijn leven en m.ijn sirijd
zijn óók z·eer hard gteweest. Maar dez·e taal· is ·een openlijke
•en oprech~e taa1L Ik noem de dingen bij hun naam. Men vergete ook ni·et, dat ik ge,en .advocaai ben, die zijn cliënten
verdedigt omdat het nu eenmaal zijn plicht is.
ik v e r de d i g mijn ·eig·en persoon als aa11,9·eklaa_gde communist;
i k v •e r de d i g mijn eigen communisiische, revo;lutionaire
·eer;
i k v ·er de d i g m.ijn ideeëfl, m_ijn communistische b~Jginse:len;
i k ver de di g de zin en de inhoud van mijn l·even! Daarom
is ·elke zin di•e hier door mU voor h~t Rijk~geflecht wordt gesproken, om zo te zeggen bloed van mijn bloed, en vlees
van mijn vlees.
Elk woord is de uitdrukking van mijn di~pste verontwa.ardi~gi~g ov·er de valse aanklacht., over het feit, dat een anti-com>munistische misdaad op rek1ening der communisten wordt
geschoven!! ... "
En voorts hei woord waarmee hij zijn eig•en Bulgaarse volk verdedigt te:g•en de Hitl.er-fascisien.
De politiek•e betekenis van dit woord van nation a Ie ver ded i g i n .g tegen de fascistische oorlogsd~ijv•ers, ook voor de
Nederlands•e arbeidende massa, kan, in het huidige tijdsgewricht ,niet te hoog worden aangeslagen!
"Ik ben niet aHeen rijkelijk door de pers uitgescholden dat is mij onverschillig - maar hier werd ook mijn Bulgaars
volk als "rabiaat" en "barbaars" gekwalificeerd en daar kan
ik niet over zwijgten.
Het is waar, dat het Bulgaarse fascisme zeer rabiaat en barbaars is, wat men eig<enlijk ook van het fascisme in andere
landen kan zeg.g•en.
De Bulgaa.rse .arbeidende bevolking echter en de boeren, de
Bulgaarse met het volk samengaande intelleciuelen, zijn in
het minst niet rabiaat en barbaars.
De materi•ele cultuur op de Balkan is stellig niet zo hoog als
in andere Europese landen, maar geestelijk en politiek staan
onze volksmassaas niet op lag•er peil dan de massa in andere
Europese landen.
Het Bulgaarse volk heeft gedurende 500 jaren van vreemde
onderdruKking zijn nationaliteit •en zijn taaf niet verforen, en
het he·eft al di·e tijd voor zijn bevrijding g·esireden. Ik heb
niet de minste reden me te schamen, dat ik •e•en Bul.gaar ben.
Ik ben er trots op, dat ik een zoon hen van de Bulgaarse arbeidersklass•e, die zo dapper tegen het fascisme en voor
het communisme strijdt!"
Men !komt in de v•erleiding nog veel meer citaten te geven.
Vooral ooik die documenten, uit de tijd, dat hij, vrijgesproken,
niettemin nog werd 9evangen gehouden. En la't.er toen hij, terug in het proTelarische Vaderland, daar "weer thuis" was temidden z. Uner kameraden •en strijdgenoten. En vooral hoe hij,
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dan "uit de volheid van zijn strijdershart" de eerste bri.ef
schrijft aan R o m a i n R o 11 a n d ·en aan den man, wi•ens dood
het wel'eldproletariaat dezer dag•en heeft 9eiroffen als een
slag, aan H·enri B.ar'busse ...
En waarover schrijft hij?
Over de bevrijding van Er n st Th ä I ma n n, dien Duitsen Dimitroff!, - de gedachte aan de noodzakelijkheid van een wewereldomvattende bevrijdingsadie voor de gekerkerde .antifascisten verlaat hem geen moment.
Dit boek, waarvan, naar wij vernemen, een Hollandse V·ertaling
verschijnt bij de "Nederlandse Keurboek·erij" te Amsterdam,
bevat de bouwstoff.en waaruit onze proletarische schrijvers en
dichters, onz·e toneel- .en filmkunstenaars kunnen pui:ten als ze
de Nieuwe Mens gaan uitbeelden, de figuur van e·en strijder,
een held, een communist!

Deze rubriek wil een overzicht verschaffen van de artikel·en, die op
verschillend gebied in de internationale Marxistische tUdschriften-literatuur verschUnen.

De Rundschau v.an 17 Aug. No. 39
b~eng•t ah extra: nummer de groie
rede van Dimitrof op het 7de Kongres
der Komintern over "De aanval van
het Fasci-sme ·en de taak van de
Kommuni·stische lntemationa•l•e in de
strUd voor de eenhéd der arbeidersklasse legoen het f.asci·sme."
No. 40 van 20 Aug. bevat als extra
numme.r de rede van Manoeilski op
het 7e We~eldkong.r·e•s naar aanleidino
van de 40ste ste·rfda•g van F·ied6ch
Engoels.
In No. 41 van 22 Aug. is zeer -lezenswaard een artiokel van Radek ov•er
Duifsland. HU onderzoekt hi•erin de
ondergrond van de moeilijkheden van
het Nazi-regiem, die tot uiting zUn
gekomen •in:
de opheffing van de Stahl-helm,
de vervo!9i•ng der Rooms-Katholi·eken,
de afzetting van de chef der BerI·Unse poli•tioe, het verscherpte anti-semi•tiosme, enz. Deze onderg.rond is
van zuiver ekonom:i,sche aard: de
enorme werkloosheid (er zUn in werkei·Ukheid 5 mi·ljoen werklozen inplaats van de oHideel opgegeven 1.8
miljoen!) de prUsstij.g•ing •en de ge-

De hieronder genoemde tUdschriften
zUn verkrijgbaa.r door bemiddeling
van de uitgeverU ·en boekhandel "PEGASUS", Hemonystraat 5, Amsterdam.
weldi9e sommen, ui•tgegev·en aan arbe•idsdi·enst en oorl·ogsvoo.rbeneiding
(15-17 milJard in 21/2 jaar legoen 10
mHjard in 14 jaar door de Weimar-republ,i·ek). Schacht i·s degeen, die duidel·ijk ziet, hoe het hele 9ebouw van
't Duitse krediet in de lucht hangt!
De •l,eiders V'an het monopol·i·e-kapita,al
trachten zkh ~eeds te dekken te•gen
de dre•i•gende katastrof.e en zUn 9ekant te9en de Naz:i-exoess.en, di·e
Duitsl.and in het buitenland blameert
(goe•tu:igoe de geru:chtmak•ende rede van
Schacht!). De uitvoerders van hun
oppermachli9e wi·l zijn Schacht en
de RUksweer~l.eiders: dezen goebruiken
de nat-soc. partU als 'n soort agitprop-appa•ra.at. De RUksweer is thans
reeds de eni9e ernshg gewapende
macht •in Duitsland. Het kl·einbur·g·erdom komt nu tegen dez·e ma.chten in
verzet (ke·rkstrijdJ en de arbe,ide'rskl.asse komt .in deze 'gisting ev·eneens
'in beweging (stakingen). Vanda.ar de
zenuwachti•gheid bij de Nazi-l,eiding,
waarvan de kern en de endengrond
·i·s: de gce'lt'a,arl·ijke ekonomische toestand V'an Duitsl.and.
In hetz.elfde no. komt voor een brief
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uit Duitsland, die eveneens getuigt
van de toenemende
ekonomische
moeHijkheden van het HiHer-reg:,em
en di,e uiHatin9en van Schacht publ,i,ceert, wa.arin deze ekonomische
diktator zijn misnoe9en ui·t over de
exoess•en tegen Joden en KathoJ,j,eken
en nog verdere loonsv·erlaging en
be•l,astingverhoging aankondigt, benevens aantasting der gelden van de
kl,eine spaarders!
Verder bev.at di·! be!angrijke no. de
schitterende rede van Dimitrof ter
sl,uiting \'an het Kominl·ern-kongr·es,
de rede van Manoeihki op dit congres ov•er de resultaten van het
soda.J.i,sme in de S.-U. en het refe~a.at
van Erool,i met de diskussi·es erover.
Ten slotte de ·gewone rubri<eken: internationaal• overzi,cht en berichten
uit de v•erschi:llende landen.
No. 42 9eeft als extra numme·r de
redevoering·en van afgevaardigden
der ve•rschHiende landen op het 7e
Kom:ntern-kongres.
No. 43 van 29 Augustus staat geheel
in het teken van de dre:9ende oorlog Italië-Abessinië, zowel het internationaal overzicht als de berichten
ui·! de verschHI·ende landen. Een
artikel van David onde·rzoekt de po~iti<eke en ekonomische toestand van
Duitsland en de vraag, waarin het
verschi·l li.g.t tussen de huidi.g.e toestand en die van 30 Juni '34, het beruchte bloedbad. Zijn g.egevens omtrent loondaling, V'erleng·ing van de
arbe:dsdag, prijsstij•ging sinds het bestaan van het Derde Rijk verhog.en
nog de aktude beteken:s van dit artikel.

'I

'·'

Voorts e•en g.edokumenl•ee.rd art'kel
over de Volksschool in het Derde
Rijk, waarin met talrijke feiten wordt
aangetoond, hoe de school er i·s
omg.evormd tot een
voorbereiding
van de kazerne. Krasse staal<tj<es l·ezen
we van terugkeer tot barbaarsheid
en kultuurloosheid. Ook bezuini·ging
woedt er, talloze scholen worden opgeheven en de 'inrichHng verwaa·rloosd. En bij dit all<es zijn de oudercommissi•es opg.eheV'en, de ouders
hebben hun mond te houden
en
slechts hun kinderen te leveren als
toekomstig kanonnenvoer. Zeer lezenswaard ·is v·erder e<en overzi,cht
van het lntarn. Slra§recht-kongres in
Berlijn, waar de Nazi's soms duchbg
in een hoek werden ·ged~eV'en ondanks hun brutal·iteit. En eni·ge belangrijke stukken uit de rede van
Kaganowitsj over de aktuele taak
van het spoorwegtransport in de S.U.
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Die Kommunistbchc Internationale no.
13 van 5 Jul·i• opent met een oproep
van de vooma,amste komm. partijen
tot vorming. van het international,e
eenheidstront ter V'erdedi•ging van de
vrede. Hi<erop vo!.g·t een artikel, waarin de omstandi·gheden, waaronde.r het
7e KongrES der Kom:ntetn bij,eenkomt,
en de hi<eru<it voortv!oei,ende taak van
dit Kongres worden g.eanailli•se,erd. Van
groot bdang dus voor i~eder, di·e ernshg bel,angstelt in de re\'olutiona,ir·e
strijd van het wereldp~l·eta,riaat.
Onder de "Tribune van het ],e Wereldkong.res" komt ·een z•eer belangrijke diskussie voor tussen pg. A. S.
de Leeuw ·en Paime Dut! naar aanleiding van het boek van dez•e Engelse pg. "Fascisme and Soda! Revolution". Het g.aa! over het volg-ende: Dutt kri.fiseert terecht de soc.
dem. opvatt:ng, a:ls zou het fascisme
naar zijn k!,assekarakter kl·e:nbur9erlijk,
een revo'uHe der middenklass·en zijn
een opvatting, d:·e bovendi·en
hoog.st geva.adijk voor de ant:fascistische st~ijd i·s. Maar de hi·ermee verband houdende stelling: overwinnend
fascisme betek·ent V•emi·eliging van
produküemiddel·en, V'erval v. d. wereldmarkt, ondergang zowel van bourg-eoisi·e als van prol·etariaat, terugkeer tot dui·stere midddeeuwen deze wordt door Dutt m:nder konsekwent bestreden. En hiertegen komt
de Leeuw op: hii ziet in D's opvatting
als zou het fascisme de produktiekrachlen vernietigen en hiiermee de
voorwaarden van de ov·erwinning van
het kommunisme een voor de strijd
gevaarl.jjke opvatting, en hij bewijst
me.t de feiten, dat het fasoi,sme niet
·laat zi.en abSJo!,ute stagnatï.e, ge·en terugkeer naar v~egene toestanden als
uitwe•g, maar 'integendeel ve,rdere
verscherping der hu1idi9e tegenstell·ingen, bemoeWjking en tevens versnelfing der revolutionaire ontwikke.Jing. Ook met uitspraken van Marx,
Lenin ·en Stal·in toont hij aan, dat in
het kapitaHsme de tendenz naar technische ontwikkeling en technisch verval voortdurend samengaan en de
eindoverwinning van het soóa·lisme
onvermijdelijk is. Een adikel dus, dat
overwaard is om 9elezen te worden,
evenals het antwoord hierop van Palme Dut!, in hetzelfde nummer.
Tevens vinden we in dit No. een uitvoerig·e beschrijving van de operaties
van het Roda Leger in China en de
6e Ve'ldlocht van Tsjang Kai Sjek, die
door een ·los bij9evoegd kaartje van
dit .gedeelte van China zeer wordt
verduidelijkt. Voeg hierbij een be-

schouwing ove,r de verdra.g.en tussen
Frank~ijk en de Sow}et-Unie en Tsjecho-Siovakije ·en de S.-U. bet~effende
wederzijdse hulpvedening•, plus twee
stukje·s over de Moskouse ondergrondspoor en over de Sowjet-Russische staatshuishouding, dan hebben
we hier st.eHi·g een zeer belangrijk
no. van de K.l. voor ons.
Kommunistische lnternaiiona!e no. 14
van 20 Juli· be9int met een herinnering aan de door het HiHierfascisme
dood 9emartelde en te.rechtg•estelde
p~l,etarische strijders: men vindt hier
aangrijpende bizonderheden ve.rme11d.
Dan een beschouwing van Bela Kun
over de mogelijkheid van de vorming van een •eenheidsfront tegen de
oorlog, naar aanl·e.iding van de internationale antioorlogsdag op 1 Aug.
Hierop vol.g.en a,rtikelen over de Engels Duitse vlootovere.enkomst wa,a,rin
waardevoll-e gegev·ens over de Duitse
bewapening zowel te l.and a.l,s ter
zee
voorkomen
en
aangetoond
wordt, dat dit verdraog. tot 9evolg
zal
hebben e·en versnelde
vlootuitb~elding zowel ïn Engeland a.ls
in Dui.tsl·and, terwijl deze stap van
En9el•and .a,ldus verklaard wordt, dat
het Bdtse weretldrijk bezi·g is, zich
in Europa in de rug te dekken, om
zich ·in de StHie Oceaan geheel zeker
te kunnen voel·en, en over de buitenlandse politiek van het fascistische
Polen, terwijl hi·erbij aanslui·t e•en aardlg•e historische terugblik naar aanleiding van het f.eit, dat 15 jaar geleden de aanval van Polen op Sowjet-Rusland plaats had. (in di·e oorlog
kwam de solida~iteit van het internationa,le prol·etari·aat met het Sowjet-land zo prachtig tot uiting in
de weigering wapens en munitie
naar Polen te vervoeren!) Ten slotte
wordt onder de "Tribune van het
7e We~eldkongres" door WiiM.am Fester besproken de poli·ti.eke grondsla•g
voor een Labour Party in de Ve.rStaten, terwijl onder Bibliografie een
bespreking voorkomt van de als brochure uit.g.egeven protokoHen der van
zo ·groot belanÇI zijnde onderhandelingen tussen de lle en llle lntema.tiona,le over een gezamenlijke ondersteuning van de Spaanse Strijders,
en •een van het nu ah aparte uitgave
ve•rschenen filosofische hoofdwe.nk van
Lenin "Materialismus und Empirio-1kritizismus.'

INTERNATIONALE LITERATUR
Sde Jaar.gang no. 2, 3, 4, 5, ·en 6.
De eerste zes nummers van dit tijdsschrift, dat dit jaar als maandblad

ultkómt, zijn nu ve,rschenen. No. 1
is re.eds besprok·en ·in het Juni' nummer van "Kommunisme.''
Lenin en de literatuur door A. Loen'a~sj.arski is het begin van de 2de
af,l·evering• •en het slot van het artikel,
dat in n.o. 1 begon. In dit uitvoerig
artikel wordt de mening van Lenin
weerg.egeven ove.r enkel·e Russische
schrijvers.
Lenin heeft betrekkelijk weinig over
zijn tijdg•enot.en gesch~even. Zijn aàndaocht 9ing echter uit Mar de kolossa.l·e 9estalte van Maxim G.orki. Lenin
erk·ende in hem een grote schrijv•er,
die door de onderwerpen die hij
koos vóór aH•es ·e·en prol·e•tarische
schrijver was.
., ... Gorki •is on.g.etwijfeld een g•rote
V•erteg.enwoordig.er van de proletarische kunst, die daarvoor reeds ~ee·r
ve,ef hee.ft tot stand gebracht en nog
meer tot stand kan brengen.'' (Lenin
,in "Notiti·es van een publicist", verzamelde werken, deel XIV, blz. 298)
"Groot-SI•em" door Boris Pilnjak is
de eerste l.iterair·e btidra·ge.
"Uit de roman van André Malraux:
;,La Condition Humaine" i•s de scene
ov•er de dood van Katow ov•er9'enom.en.
"Dr. Schnierwind" is ontl.eend aan de
roman van Ba!der Alden:
"Roman e·ines Nazi". Het gee.ft in
romantische V'Orm een ka,rakterisHek
van de Naz•i-leider. Dan volgen
"De poloiti·esfion", een vertelling van
Wilh Brede en "Honga,a,rse i·dy!l.e"
van S. Gergefy.
Onder het hoofd: Stemmen van de
ille.g.alen, worden 9edichten gepubl'ceerd van Olga Heli. Dez·e 9edichten
zijn het vorig- jaar 9emaakt in de
gevang.en:is na de Weense Februaristrijd.
Over romantiek en heroism•e. Onder
dez.e tit·el worden over dit onderwerp
door de redactie verschillende meningen na.ar voren gebracht van Shdanow, Boecharin, Loenatsjarski, Gork',
Pogodin, Leonow en Nikoel'n.
"Wii hebben romans, novellen en
g·edichten nodi·g, di·e klinken als triomfmarsen van de strijd •en overwinning. Wij hebben nodi·g boeken, die
de g.eest oproeri•g maken, zoals de
"Marseill,,a.i,se" deed. Off.ers zuHen no&g zijn en zuHen in de toekomst
nog moeten worden geb~acht, wij
weten, dat de r·evol•uti.e een zwaar
werk i·s. Maar alleen. de mensen van
de revoluti•e zijn toch de mnesen
van de toekomst. En ov·er een z·esde
deel van de we~eld waait toch de
zegevi·erende rode vaan. De toekomst
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hoort ons, omdat wij de overwinnaars
van het heden zijn."
Om deze redenen heeft de redadie
de mening van de boveng.enoemde
schrijvers naar voren gebracht, omdat zij over!ui9d ·is, dat de W·est-Europese schrijv•ers van de Russische
moelen l·ezen. Een Sowje.tschrijve·r van
be•te~enis, di·e meestal in W·est-Europa leeft, heeft geze.gd: ..Onze revolutionai•re schrijvers in het Westen,
schrijven al te 9ewoon over de re\.Ooluti•e. Dat ·is een 9root gebrek.''
Vandaar deze oproep voor romantiek
en heldendom.
.,Di·e Prüfing" (De vuurdoop, zoals
deze roman nu in ver!al·ing verschijnt
in De Tribune), WHii Bredel's roman
ui·t het Concen!rabekamp, wordt uitvoeri-g besproken door Emst Attwallt,
Het slot van deze af!eve6ng· word!
ingenomen door een gei·llustre.erd artikel van de tekena.ar D. Moor: .,Zelf
karakteri•sti·ek''
No. 3 opent met een artikel van
Theedor Batk over Egon Erwin Kisch
en de r·eportag.e, naar aanleiding van
de vijftigste verjaardag van Kisch.
De >literaire bijdrag.en bestaan ui·t een
vertelling. van Vera lnbcr: De misdaad van Nor-Pibi·. Een verte·lling
over de bevrijdin9 der vrouw in het
Oosten.
Kirjoesja, .,de 9eranselde", is ontleend aan een \.Oertelling van I. Katajew: .,de beje9ening."
In de afdeling .,reporta9e" schrijft
A. Nowik.ow, aantekeningen van een
Rood-armi·st: "pa.!roui:leril" en l·ester
Cohen over Amer:kaanse schrijvers,
die naar de mijnw·erkers 9aan. Het
\.Oerslag van het e·ersf.e collecfi.e•f van
Ame•rikaanse schrijV"ers. L. Cohen is
lid van dit collecüef waartoe ook
behoren Dr.eiser, Dos Passos, Ornitz
en Walker.
No. 4 heeft bijdragen van Henri Barbusse {waarvan het schrilven in facsimi•le is weerg.e.geven" Romain Rol-

land,

Michael

Go!d,

S.

Tretjakow,

Konstantin Fedin, Al·exander Fadej•ew,
Michae•l Kolzow, Lion Feuchtwang·er,
Bert Brecht, Erwin Piscator en vde
ande·ren naar aanleiding van de 50st·e
geboortedag van Egon Erwin Kisch.
BoV"endi·en vel•e uitvoeri9e bijdragen
ove·r zijn werk en persoon o.a. van
Hug·o Huppert. Niet minder dan 30
bl·z. van deze aflevering ·is a1an deze
be·groetin9en en bijdragen gewijd.
.,Liefde" ·is de eerste l·iteraire bijdrage, die ontl.eend is aan het werk van
Michaei Sosjtsjenko .,Het blauwe
boek."
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bijd~a.ge .,Ki.rs·chkern"(kersepit)
De volg.ende bijdrage is van August
Cesare.e 'n hoofdstuk, dat ontnomen is
uit de roman .,De ·gouden jon9ehng'
en i·s 9e!i.teld .,Scene in de avond" ..
De roman .,De ·gouden jongel·ing" in he-t Kroahsch .,MI.atni maldic" speelt in de ·eerste jaren na de wet
te-gen het oommuni,sme in ··Joe·goSiaviè. Het laat zi.en het begin van
het zogenaamde Joegfascisme. Het
terrein van de hande·l·ing is het Kro·atische dorp met zijn republ·i,ke·ins gezinde boeren en zijn kl·e•inburgers,
verteg·enwoordi.gt door de
familie
Smutsch. De held van de roman, de
, 1gouden jong-eling" iiS de fasdstische
student Pankratz. Zijn tegenstander
i.s de voornaamste fi.guur in het werk,
een typi,sche inteHedue·e!, die door
innerlijke cris.i~S tot het communisme
komt.
Karl door Kurt Kläbar is de vedelling
van een van de dapperste strijders
van de Februari·strijd der Oostenrijkse
arbeiders.
Verder is nog opgenomen de rede
van Jean Richard Bloch, di·e hij heeft
gehouden naar a.anl•eiding van het
congres van de Sowjet-schrijvers.
Het hoofdstuk .,Theorie en Krifi.ek"
heeft een bijdrag.e van S. '-'udkiewicz
over radi-cal•e en revo!utionai,;·,e literatuur in het huidi·ge Pol•en, terwijl
Trude Ri-chter schrijft over de gel,jjkges.chakelde Fal!ada, naar aanl,eiding
van het verschijnen van zijn ni·e·uwste
roman.
Uiivoe.rig wordt tot slot in deze aflevering beschouwingen 9e9ev·en over
de fi.lm. Zo schrijft Leo Kassei over
de aankomst van de nieuwe Gulli,ver,
waarbij eni.ge i·llustraües zijn toe9evoe·gd. De vo:•gende bijdrag.e is van
S. Dinamow: De arHsüeke ervaring.en
van de buitenl•andse fi.lmkunst. De
·l·aatste bijdrage en het sl·ot van deze
aflevering is van W. P·oedowkin over
regisseur,. toneelspeler en de schrijver van het draaiboek.
Aflevering no. 5 opent met de pucahe van de rede van J. Sta!in, di,e
hij op 4 'Mei j..l. heeft ·gehouden voor
de afgestudeerde van de academie
van het Rode Le9er. (lnmidde,ls in
het Nederl,ands uit he·t Russisch verta;::.!d uitgegeven door de Uitg.everij
van de V.V.S.-U. 10 ct.)
De twede bijdrage is evene•ens een
rede en we•l die van Georgi Dimitrof,
we·lke hij heeft g.ehouden op de antifascistische avond in het Moskouse
Jl,uis van de· Sowjet-schrijvers en getiteld: De revolutionaire lit.eratum in

J. Olescha geeft e•en

de strijd te9en het fascisme.
De eerste literai·re bijd~a9e is een
uitvoeri·g hoofdstuk: "Barthobmeusnacht" uit de roman "De Jeugd van
Koning Henri de IVde" van Heinrich

Mann.
De twede bijdrage is een hoofdstuk
uit de roman van Wl. lidin "De
g.rote o~ stille Oceaa~," en g>etiteld:
"Aan meuwe oevers.
Van den jongen r·evo!•utionairen Japansen schrijver Simagi K·ensakae i•s
een bijdrage opgenomen: "De blinde".
"De Sl,aap" l·uidt de ti~el van een korte schets van Val;entin Katajew.
Drie .gedi,chten worden gepubli.oeerd
van Ondra Lysohorsky.
Van dezen dichter verscheen in 1934
in Praag een bundel 9edi,chten, die
in Tsjecho-S!owakiJe ·gmot opzi>en hebben .gebaard: Ten eerste., omdat hier
v·oor de eerste ~eer in de Lachi,sche
taal werd .gedicht, di'e de· Tsjechen,
me·t behulp van korte woordenlijst
gemakkel,jjk kunnen begrijpen, hoewe·! het Lachisch tot dusver voor
hen een vre•emde en ze>Hs onbekende taa,l was en ten twede omdat dez·e
.gedichten door een arbeider, door
iemand di'e staat op de bodem van
de kl:assenstrijd zijn 'gemaakt.
De Lachische (ook wel Morawi>Sche)
taal wordt door niet minder dan 2
mil•joen mensen gesprok.en. Het gebied ,l,oopt deels door Tsjecho-Siowakije en deds door Polen.
Van de vo!9ende bijdr.a>gen ·in deze
af,J,evering noemen wij: E·en bri>ef uit
Amerika a1an president Roosev.eH, door
John L. Spivak.
Uon Feuch~wanger: De schrijver L. F.
zijn we,reld en zijn tijd.
Walt Carmon: Spivak, de lachende
Ame·rikaanse reporter.
Hans Günther, onder de rubri·ek theorie en criiiek: Lion Feuchtwang.er,
een stuk nieuwe Duitse Hteratuurg.eschi·edeni.s.

Sehi Sano en Hidsihato schrijven over
de Japanse ,l,i·teratuur in handen van
de mi·litaire kliek.
Loe Sin heeft het OV•er monsterachti·gheden van de Chinese ,l,i,teratuur.
Het slot van deze aflevering i's geiHustreerde bespreking van he,t werk
van de schi·lder Sergej Gerassimow
door S. Rasoemowskaja.
AHavering 6 'opent met een ui:tvoeri:g
hoofdstuk u:it he.t werk: De, oorlog,
van Jean Guéhenno: Het dagboek
van een man van veertig jaar.
De twede bijdrage is van Th·eodor
P!ivier, een toneelstuk.
De zeesl,ag voor het Sk.ag.erak, dat
gewijd is aan de 9576 doden van de
slag in het Skagerak, dat 31 Mei 1916
pl,aats vond.
"De tij.g·er" een ver!e:lling van W.
Borachwostow is de vol9ende l~itera:ilre
bijdrage. Daarna vol,gt nog:
Abert Ma!tz: De man op de weg.
Gedichten van Stefan Heyn.
Onder reportage i·s een artikel van
S. M. Ter-Gabrieljon, voorzi>Uer van
de raad van volkscommi·ssari·ssen van
Armenië: Sowjet-Anmenië, naar aanleiding van het 14 jari'g bestaan van
deze republ·i·ek.
Van Romain Rolland zijn er autobiog>rafische notities.
Julian Zugasagoilia schrijft uit de gevangenis te Madrid.
Bodo Uhse .geeft >e•en korte autobiognaHe.
In de a:fde,!·ing> theorie en cri•üek is
op9enomen een studi·e van A. Loenatsjarski over het noodlot van Hölderlin. Ook Georg lukacs schrijft
over deZ!en dichter.
In deze afl<evering. is ook we·er een
bijdrag.e over beeldende kunst van
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werk van Vio!,a Günther-Schai,lhoff.
Het slot ·i·s een Mosk>Ouse bri'e'f van
W. Dmitrewsky.
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DE WERELDHISTORISCHE BETEKENIS
VAN DE SOVJET-UNIE
Ir. S. J. RUTGERS

Het belangrijkste f.eit, dat in zijn g'eweld[g.e wereldhistorische
betekenis op het Zevende W·ereldcongres der Kommunistische
lnternational·e kon worden vastg-esteld is zeker wel de volledjge
en onherroepelijk·e OV'erwinning van het Socialisme in de Sowjetunie. Het gaat nu niet lan9er om het l·eggen van e•en soliede
fundament voor het Socialisme, maar we v•erheugen ons nu
ov•er de voltooide daad van het vestigen van de socialistische
maatschappij op e·en zesde deel der aarde. De vraag: "wi·e zal
ov•erwinnen" is voor Sowjet-Rusland e·ens en voor altijd beslist.
Vandaar dat 9eweldig.e enthousiasme, di'e ge•en einde nemende
toejuiching.en ,die eensg•ezinde vastbeslotenheid, di.e het zevende kongres kenmerkte.
De Duitse bourgeoisi·e he·eft een g•root de•el van de arbeidersklasse verrast door haar fascistische aanval met de meest barbaarse middelen, de me•est brutale demag.ogi·e, 9esteund op
openlijk grof 9eweld, in een moment van alg·emene ontevredenheid met de burg•erlijk,e en de social•e demokrati'e onder de .arbeiders, die ge,en uitweg zagen uit de v•erhoogde .ellende van de
wereldcrisis. De ni•euwe kracht van het grootkapitaal le·ek zo
9eweldig, zo zelfbewust, dat het vel·en niet duidelijk was, dat
dit ov•erboord gooi·en van de demokrati.e, dit grijpen naar het
naakte g·eweld in z·ek.ere zin een bewijs was van zwakte der
bour9eoisi·e, die het ni.et meer afkon met de oude middelen en
zocht naar •e·en laatste, al was het dan maar tijdelijk, redmiddel
~e9en het communisme.
Er ontstond •e•en og·enblik 9evaar door deze nieuwste vorm van
het Hitler-fascisme. All•e organisaties met vernietigin_g bedreigd
en •een veldtocht voor de volledig·e fysi·ek·e uitroeiing, niet
aHeen van de communisten, maar van aHe revolutionairen, van
alle opposanten, van .alle "v•erdachten", joden en anderen. Zouden de revolutionairen onder deze terreur standhouden, zouden zij nieuwe massaas om zich kunnen verzamelen? Di·e vraag
die velen met angst vervulde is r.eeds door de 9eschi·edenis beantwoord. Dimitroff is van _deze overwinning het levende symbool.
Maar het reactionaire finantiële kapitaal, 'dat Hitier voorultschoof,
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beleefde nog een n'.'e,ede mis11ekening. Het Duitse grootKapiiaal,
dat achver Hitier staat, rekende erop aan de spits van dé ver,enigde Europese bourgeoisie de Socialistische Sowjet-11epubfiek
te kunnen vernietigen en zo zich nieuwe "ruimte" te verschaHen
·en n;euwe Imperialistische buit. Het dubbel'e plan van vernietiging van de inwendige vijand en van het buitenlandse bolwerk
van die vijand kon alleen bij gelijktijdige vervulling van beide
delen succes hebben en heide delen leden schipbreuk.
Dat bei:ekent natuurTijk geenszins, dat de strijd teneinde is. Maar
vast staat wel, en dat wordt ook door onze vijanden erkend,
dat het communisme en de revdutionaire arbeidersbeweging in
Duitsland ni·et kunnen worden uitgeroeid en ev,enzeer, dat het
bolwerk van het socialisme niet zal worden verni,etigd.
Toen HiHer met de vervulling van de opdracht van Krupp en
konsorten begon, was het eerste vijfjaarplan in de Sowjetunie
nauwe:ijks tot een goed einde gebracht. De industrie stond reeds
vast op zijn benen, maar de coHectivisatie was nog niet b.evesti9d. Het Rode Leg•er was re,eds ,e,en machtig wapen, maar de
a:ger1efe mechanisering en de vliegtuig~echniek waren toch pas
in het begin. Niet aHe .9rote productiemachines werden reeds in
de U.S.S.R. vervaardigd en de onafhankef'ijkheid van het buit·enfand was nog ni,et volledig.
He't is hier niet het doel' om na te gaan, waarom het HiHer en
Göring niet is ,gerukt, snel ~een geconcentreerde aanval op de
Sowjetunie te v,erwezenl1ijken. Sowj:et-Rusland was reeds machtig 'en voerde ,een consequeni:e vredespolitiek, hei internationale
prdetari.aat liet er zich niei onder krijgen ,en de imperi.alistische
tegenstei'lingen deden de rest.
Maar nu heeft inmiddel's het Socialisme in de Sowjet-Uni,e O'Jier
de gehele linie gezeg:evierd!
De laatste burgerlijke steunpunten, de koelakken en de partikuliet"e kl·eine boerenbedrijven, waaruit naar het woord van Lenin
het kapitalisme zich ste,eds we,er ontwikkelen kan, zijn praktisch
verdwenen ~en de landbouw berust op kollektieve grootbedrijven.
En deze taatsten zijn thans, zoals uil de zaad- ~en O<?.gsfcampagnes van 1935 overduiderijk is gebleken, vast geo~ganiseerd en
van bolsjewistische _ge,est doortrokken. De dorpsellende en de
dorpsafg·eslotenheid ,en kultuurloosheid worden overwonnen en
de boerenmassa ov,ertuigd, dat zij door hun kalehos op weg zijn
om welvarend te worden~ zoals Stalin hen dat he,eft ,gele•erd. Het
nieuwe kol'chosstatuut, de onvervre,emdbaarheid van he1 kalehosbezit aan grond ~en productiemiddel:en, de ni,euwe arbeidsmetheden en de verdel'ing van de opbrengst naar de V'errichi.1e
arbeid, naast e,en hel,e reeks van sociale en kulturel,e ma.atregel!en hebben de kalehossen die vastheid gegeVIen, die het land
onoverwinnel'ijk maakt.. Het Rode Leger is nu de voorhoede van
de gewapende 'en 9'epantserde vol'kse:enheid der Sovtet-Uni,e.
Nu de boeren in het front van de ~~emeenscha_ppel'ijke, planmatig,~, socialistische .arbeid zijn opg:enomen1 ontbr:e,eikt er g,e,en
enkel'e scha~el me,er en is het socialisme ge'Jiestigd.
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Maletof we·es er 11ereds in zijn bericht aan het ze'.'ende Sovjetkongt'les in Januari 1935 OPt, dat sl'echts 0.1 °/o van de gehele bevolking tot de bourgeoisie (voornamelijk korel.akken) kon worden
gerekend. De 22.5°/o kfeine particuliere boeren, di·e sedert 1934
nog weer zijn verminderd tot ongreveer 10°/o spel'en in het economische !'even r·e•eds ge·en rol van betekenis me•er en de colleküefboeren, die de hel'ft van de gehele bevolking van de Sowj·et-republ'iek uitmaken, zijn voor goed in het leger van de socialistische opbouw opgenomen.
Daardoor werd het mogelijk, de l·evensmiddelenkaarten af te
schaHen, de prijzen zowel' v.an de levensmiddelen als van de
industriële produckten te verlag•en en te r•egel•en en het gehele
systeem van verdei:ing •en "handel" nieuw te organiseren. De
betekenis van de coopet"atie werd daarbij voor het pl'aHeland
nog v·erhoogd en op een sol'i,ede massabasis ·en onder controle
der massaas gesteld, terwijl de verdeling in het groot onder
voll.edige controle van de desbetreHende staatsorganen ,geschiedt. Daarmede is de planmati.9heid ook op dit g·ebi·ed voll-edig verzekerd.
Wat er nog aan verspreide r•esten van burgerl·ijk•e elrementen,
spionnen, provokateurs e.d. in de Sowj·etunie r·ondloopt, kan
door de algemene waakzaamheid 11eeds weinig gevaar meer ~p
leveren. De voornaamste binnenlandse vijand is nu nog: gre•
brek aan cul·tuur, gebrek aan scholing, de geestel)jke overblijfselen van het ver!·eden en tegen die vjjand wo~dt e·en .g·eweidi9'e, moei'iijke, maar succesvoU.e strijd 9evoerd over de gehele
linie, onder de leuz·e van Stalin ,.,de mens, het kader, bo.>fis·t
a'~es."

Vandaar ook de gewe'l:dirge toename van uitgaven voor ontwikkeling en opvoeding.
Vandaar de groobe, ni.et diJ'lekt produklieve werken, die t•en
dele uitgevoerd worden met ontwortelde anti-sociale elementen,
die op deze V(ijze weer in het alg•emene kader worden o:'genomen: het Ba'itisch-Witlezee-kanaal, het Wolga-Moskwa-kanaa!,
de Metro, de 9ewe'!:dlge ombou""fplannen van een Groot-Moskou •en van andere steden, de bouw van s·~e·eds me.er ni·euwe
schoTen (in 1935 voor Mos·~;u aileen 72) en van talrijke inrichtingen van hoger onderw;ijs ·en wetenschap. Vandaar de fevensbiUheid voora'l van de jeugd en de overmaat van ·energie, die steeds
nieuwe records doet maken, steeds nieuwe heldendaden doet
v·errichten, ste.eds nieuwe vormen van wedijver en zélfkritiek
doet vinden.
Wie dit bruisende 'leve;, van dichtbij me·emaakt weet, dat het
Socia'iisme heeft g.ezeg.evierd, dat dit onoverwinnelijk is ,en dagelijks nog sterker wordt en zich vaster in de mens•en veranklert.
We 'leven in de Sovjetunie nog niet in lux·e, al hebben we alles
wat nodig is; de kwaliteit van arbeid 'en .arbeidsprodukt la.at
nog vaak ~e wensen over,. al kunnen we a!l.es, ook de ing.ewikkel'dste en fijnste werktuigen in onberi~elük·e uilvoerin,g maken;
maar wat hindel'en die tekortkomingen voor wie weien al deze
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gebreken •en moeii:Ukheden ~e zuU.en ov·erwinnen en wel uit
ehgen kracht en in de korstmo,ge'l·ijke tijd. door g·ezamelijk werken, door gezame'['ijke strijd, onder de beproefde leidin~ van
de Leninistische partU met Stal:in aan het hoofd.
Het zevende kongres der Komintern stond onder deze indruk.
De grote rede van Manuitski bracht het tot bewustzijn: het Socialisme heeft ov.erwonnen in de Sowjetunie. De kongrest·entoonstelling illustreerde dit alles overheersende feit, de literatuur,
de gesprekken, de fabri.ek.en, het onbezorgd vrolijke lev·en bevestigden het voor iedere _g.edeli~geerd~, die ogén en oren de
kost gaf.
HiHer heeft geen kans,. Hitier komt te laat, de wanhoopspogin.g
van het reaktionaire groolkal?itaal is tot ~i,slukking gedoemd.
Aan de massaas worden de ogen geopend door de ni,et-vervulling van de vele demagogische beloften. De arbeiders in alle
fanden zien aan het voorbeeld van Duitsland, wat het fascisme
voor hen betekent. Grote groepen intellektuelen en mlddenstanders sluiten zich bij de arbeiders aan, de bedro_gen kleine
boeren komen in v·erzel Hitier zelf helpt de massaas l'e ra'dikaliseren en de communisten krijgen de geweldi,.q~, maar hoClpvolle taak deze massaas aan te voe~en ~n ten sfotte in de
Sowjet-demokratie te verenigen.
Het eenheidsfront, het Vo'lksfront tegen het fascisme, dat betekent het einde van Hii:ler, het einde van de bourgeoisdictatuur,
het einde van de uitbuiting. Maar hoe meer het Hitterregime
:t,ijn massabasis bedreigt ziet, hoe meer de arbeiders en de
kleine burgerij in alle landen het ware gezicht van het Na-tionaalsocialisme herkennen :en hoe groter de massaas, die zich van
dez·e kuHuurbedr;eiging afwenden, des te _groter ook het ,gevaar
voor wanhoopsaventunen van de Rijksdagbrandstichters, des te
groter het gevaar van e,en wereldoorlog.
Fascisme betekent oorlgg, dez·e uitspraak van Ercoli op _!1ei
kongres verplicht allen, die tegen de oorlog wiHen str·ijden, ook
'en terz·elfder ~ijd tegen het fascisme te strijden: Volksfront tegen
oorlog 1en fascisme, vóór demokratische r.echten, met als hoogste
vorm de Sowjet-demokratie ,en als st•erkste steun het socialistische bolwerk van de Sowjet-r;epubli.ek.
Het zevende kongr.es betekent het begin van een nieuw offensief, .een nieuwe golf van zelfvertrouwen, van vertrouwen op
de overwinning niet in e.en ver verschi·et, maar in een g~.ijpbare
toekomst Nu het Socialisme in de Sowj.etuni·e definihef heeft
gezegevierd, is Sowjet-Rusland onov·erwinneUjk niet alleen, maar
de ontwikkeling gaat er met toenemende snelheid en moet tenslotte all.e arbeiders en alle werkenden over de gehele wereld
OV•ertl}lgen en onze v.ijanden in 'V'erwarring br·engen. Daarom
moeten w,îi er voor zorqen, dat dit proces niet door een oorlog
wordt g•estoord, dat het Vo'lksfront tegen fascisme en oorlo,g zó
snél .en zó krachtig groeit, da.t het de oorlog kan verhinderen,
of deze in een bevr;ijdingsoorfog kan doen omslaan.
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In verschiHende landen is :reeds een go,ed begin gemaakt. De
·eenheidsgedachte is overaJ aanwezig en s~eeds ,groter massaas
verlangen de verwerkeiUking ervan. Maar Nederland is het land
van de sektes en de versp,lintering. De oude sociaal-demokratie
is er sterk en de tradities van een arbeidersaristokrafi,e werken
nog na, ook al he.eft de crisis veel illusiies in da~ opzicht verstoord. Gro~e arbe1dersmassaas, ool< 'onder de socmaJ-demokrat·en, verlangen echter de eenheid~ will<en g:ezamelijk tegen het
fascisme str:ijden, hebben dit reeds door daden getoond. De
anti-oorlogssiemming van brede lagen van de bev:olking in Nederland kan worden gemobiliseerd en duidelijk 9emaakt, dat
ook de onafhankelijkheid van Nederlan~d op het spel staat.
HiHer heeft Nederland reeds in ~ijn Groter Duitsland opgenomen en hoopt zich zo ook in Indonesië een ni·euw koloniaaJ
g·ebi·ed te verzekeren. Ook daarom be~ekJent: "Indonesië los
van Holland nu" een stl'jjd tegen het ·oorlo.g~gevaar.
Maar dan moet Indonesië zich bevdjden niet aHeen van Nederland, maar van ·elk Imperialisme, d.w.z. het moet door vernietiging van het feodalisme <en van ane agenten van het imperialisme, op de grondslag van 'een ingrijpende agrarische revolutie de grote massaas van de indonesische arbeiders en
boeren v•el'enigingoen tot •e,en Volksfront tegoen het Imperialisme ·en voor onafhan;kelijkheid. Zulk een Volksfr.ent op
een br·ede basis van demokratische rechten zal de onafhankelijkheid van Indonesië kunnen vestigen en verdedi9en. Maar
het moet daarbij steunen op ·een krachtig e•enheidsfront in
Nederland, op de vredespolitiek van Sowj·et-Rusland en op samenwerking met Sowjet-China en1 andere vr:ijheidsbewegingen
van onderdrukte volken. Het koloniale anti-imo.erialistische
Volksfront moet ·evenals de eenheidsfrontbeweging~n in Europa.
en Amerika tegoelijkertijd de strijd voeren voor de eigen 'economische ·en politieke verbetering:en en voor de machtsvorming
v.an de anti-imperialistische krachten en deze nationaie sttijd tegen het lmperiàTisme d.w.z. tegen de imoerialistische oorl~g
om de herverdelinq van de wereld, die door de fascisten van
Duitsland1 ]~pan ·en Italië in de eerste plaats wordt ontketend.
In _dez·e internationale str.iid zàl het de U.S.S.R. aan de ~Ude van
alle onderdrukten en voor hun bevrijding strijdende volker'en
vinden. Het zal dit bolwerk tegen nationale onderdrukking en
uibuiting zo nodig met alle midde!,en tegen aanvallen verdedig·en; het zal samenwerking zoeken met de Chinese Sowjets, met
Abessinië 'en met alle door het Imperialisme in hun onafhankelijkheid bedreigde volken.
Ook voor Indonesië gaat het erom, het nationale anti-imperialistische eenheidsfront te verbreden en tevens de nationale str:ijd
met de internationale str:ijd te verbinden. Ook voor Indonesië
betekent de overwinning van het Socialisme in de U.S.S.R. 'een
geweldige kracht van haar bevrijdingsstrijd, een ni·euw perspectief voor ·een spoedige overwinning.
De Komintern reorganiseert haar krachten onder leidin.9 va:n
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Dimitrof. Het initiatief en de ver:antwoordeUjkheid van haar
sekti·es moet worden v.ergroot, hogere eisen gesteld aan haar
kaders, die met de massaas in elk opzicht en ten nauwste moe•
ten :ûjn verbonden. l·edere sektarische politiek, i·edere laatdunkendheid bij de leiders moet ten scherpste worden bestreden.
Het ogenblik is gunstig om de massaas in beweging te brengen
voor een alomvattende strijd tegen fascisme en oorlÇ>.g. Als vertegenwoord~ger van de belaqgen van de O\flergrote meerderheid
der bevolking, gesteund door allen ,die niet direkt of indir·ekt
in di·enst zijn van de groot-kapitalistische belangen van uitbuiting en oorlog, zal het Volksfront tegen fascisme en oorlog
onweerstaanbaar blijken.
Dat betekent een geweldige krachtsinspanning e·en geduldige en
onvermoeide voorbereiding en erganisering van dit machtige
Volksfront. Maar het betekent ook nieuwe strijdlust, ni·euwe
ong·etelde medestr.ijders, nieuwe hoop op spoedige resultaten,
de z·ekerheid, dat de meesren van ons de zeg·epraal van het Socialisme in een gehele reeks van ni·euwe landen en gebieden
zull·en beleven. Het Socialisme in de Sowj,etunie is onoverwinnelijk, daarvoor staan de bel'eikte resultaten borg, daarvoor
staat het Rode Leger borg, maar daarvoor moeten ook de arbeiders in alle landen borg staan. Ook zij zijn soldaten in het
leger, dat het Socialisme verdedigt en vero\flert, dat daardoor
mensheid en beschaving van ondergang zal redden.

DE STRIJD OM DE VREDE IN NEDERLAND
Mr. A. S. DE LEEUW

Er zijn nog maar en~el•e maanden sinds het 7e W·ereldcongres
van de Communistische lnternational,e verlopen, en reeds staan
wij in e·en situaüe, waarin hei g·eva.ar v.an een nieuwe wereldoorlog zich ernstiger voordoet, dan sinds 1919 ooit het «a5'lval was.
l)aarmee is af gez·egd. dat de discussies en de besluiten van het
cong,r·es ten aanzien van de strijd om het behoud van de vrede
ni·ets van hun aktuele betekenis hebben v•erlor:en. Voor ons land
is dit teme•er het geval, omdat het congres de vrag·en ze,er conCI"eet heeft g·esteld en ten opzichte van de strijd tegen de imperialistische oorlog de v•erschillen tussen de kapitalistische staten .,de bijzonde11e positie van de kl·eine staten, het fascisme qiS
ergste oorlogsdrijver, ·en het zelfbeschikkingsrecht van a 11 e volke!1en, veel nieuws heeft gebracht, en ook br:eng.en moest, omdat
de politie'ke situati·e zich met ong·e~ende snelheid wijzigt en de
ni·euwe verhoudingen gronaige ontleding vereisen.
Het zal, menen wij, van nut zijn, om aan de bespreking van
de onderwerp~n afzonderlijk de voornaamste delen van de discussi·e C!P het 7de W·ereldcongres te laten voor:afqaan, voorzover deze in het bijzonder op Nederland, of de kleine Europese
staten in het alg·emeen betrekking had.
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Nadat Ereeli in een groots 1rereraat het vraagstu:k in zijn volle
omvang had toe.gelicht, volgde een :reer uitgebreide discussie,
waarin op 15 Augustus de Le·euw namens de del·eg.atie der CPH
de·elnam. Wij citeren uit zijn rede:
"De vraag van het oorlogsgevaar is voor de Hollandse arbeidendende massaas en voor de Comm. Partij van Holland van gro·ot
en direkt belang. De historische ontwikkeling na de wereldoorlog he•eft het Hollandse volk langzamerhand in het centrum van
het oorlogsgevaar gesteld.
Het Hollandse imperialisme heeft vele eigenaard~ge trekken. Het
verloont de regenstelling van e·en zwal<ke en kleine Europese
staat di·e regelijk een imperialistisch rljk is, met een kostbaar
kolaniaal bezit in het Verre Oosten en in Amerika. Er bestaat
een uiilerst sterke wanverhouding tussen de eigen kracht van de
Hollandse bourg·eoisie en de omvang van dit koloniale bezit.
Zij is ni·et in staat, deze koloni·en alleen met ei9en krachten te
verdedigen, en is zich daarvan bewust. Daarom is zij in haar streven tot verdediging van haar imperialistische wereldpositie, van
de grotere imperialistische machten afhankelijk. De Hollandse
bourgeoisie behoort tot de verdedi9ers van de "Siatus quo" (de
bestaande internationale toestand). Zij heeft bij een wereldoorl·og, bij een herverdeling van de wereld, niets te winnen en
zeer veel te verliezen. Haar politiek is tradiiioneel een "neutraIHeitspolitiek" - dai wil zeggen, zij iracht zolang mogelijk, buiren elk konflikt te blijven, en zich ni·et onherroepelijk aan een
enkel'e imperialistische grote staat te binden. Maar de historische
ontwikkeling maakt het doorvO'eren van deze traditionele politiek sileeds moeilijker, en zij maakt Holland en zijn koloniën
sile·eds meet tot hei voorwerp van de strijd der imperialistische
machten.
In haar buiilenlandse politiek is de Hollandse bourgeoisie niet
eensg,ezind. De grote imperialistische machten, Engeland, Frankrijk en Duitsland strijden om de invloed op de politiek der Hollandse bourgeoisie. Deze is in verschinende groepen verdeeld,
onder welk·e in het bijzonder de uiilerst-nationalistische, naar
Duitsland georiëniJe,erde fascistische groepering in de laatste tijd
zeer aktief is. Echter, er bestaat voor het Hollandse imperialisme
één fundameniele afhank.elijkheid, dat is de afhank.elijkheid van
Engeland. Zonder de En9else vloot, zonder de vesting van Singapore, is Indonesië voor het Hollandse imperialisme v·erl.oren.
In de grote wer.eldoorl.og van 1914 :~on Holland nog neutraal
blijven, omdat het toen nog ni,et in het middelpunt van de imperialistische teg,enstellingen was gel'e9en. Nu echiler heeft de situatie zich, zowel in Europa als in Azië, 9ewijzi·gd. In 1914 zag het
Duitse le9er zich gesteld te9enover e1en krachtig v•ersterkte
Oostgrens van Frankrijk. Om het Franse l'eger in de flank re
vallen, trokken de Duitsers daarom door het zwak versterkte
België. Nu echter is ook de Oostgrens van België versterkt met
sterke vestingen - bij een nieuwe oorlog zou het Duitse leger,,
volgens het eenstemmige oordeel der militaire deskundigen,
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door Holland marcheren, z·oals het in 1914 door België is gemarche~erd.

Hi~er komt bij, dat de kortsl!e weg door de lucht van Duitsland
naar Engeland OV'er Holland gaat. Zulk een luchtoorlog zou
boven het Hollandse grond91ebi·ed worden uitgevochten. In dit
licht mo•et men de uitspraak van Baldwin zi·en, dat de Engelse
grens aan de Rijn ligt, en di·e van de minister van oorlog Hailsham, die z•eide dat het voor Engeland ~een levensbelang is, dat
er uit Holland en België geen luchtaanvallen op Engeland worden ondernomen!
Bij ~een ni,euwe oorlog in Europa is dus de schending van de
Hollandse neutraliteit ni·et alleen mogél!jk, maar z·eer waarschijnlijk. Daarmee moet de arbeidersklasse, en moet onze partij
rekening houden.
In Indonesië is de situatie ni·et anders. In geval van oorlqg kan
de Japanse oorlqgsvloot het ni•et stellen ~onder de Indonesische
petrol·eum. Zij zal trachilen, de oliehavens van Borneo te bezetten. Bij een grote oorlog in de Stille Oceaan z·ou het Hollandse koloniale rijk in het middelpunt van de sl!rijd liggen, en op
neutraliteit is ni·et te rekenen.
In dez·e si·tuati·e versterkt de Hollands•e bourg~eoisi~e l·eger en
vloot ,in het bijzonder ook de luchtvl·oot. Bovendien wordt de
militairistische agitatie, di·e nog veel ,grotere bew:é}pening wil,
ste·eds sterker, onder l.eiding van fascistische elementen. De
invloed der fascistische groepen, die zich naar Duitsland oriëntel"en, neemt onder de Hollandse kapitalisten toe, vooral onder het kolonial•e kapitaal.
De doorslaggevende groepering van het Hollandse financiële
kapitaal, di·e onder l·eiding van CoWn staat, is nauw met 'het
Engelse imperialisme verbonden. Er bestaan betekenende tegenstellingen "!!en opziehila van Duitsland, op het gebied van de
handel en de weigering tot betaling der Duitse schulden. Maar
de Hollandse imperialisilen voelen de grootsl!e sympathie met
de strijd van het fascistische Duitsland te.9en de Sowjetunie en
het communisme, zij dulden en bevorderen de a.s.;Jitatie van de
N.S.B. ,dez·e agentuur van het Hitler-fascisme in Holland.
Het Duitse fascisme is z·eer akti.ef in Nederland. Het staat in
nauwe betl"ekking~en tot de N.S.B. Er zijn vel•e gevallen van
mensenroof door de Gestapo. De Duitse v·erenigingen in Nederland zijn g•elijkgeschakeld, en werk·en koortsachtig, evenals de
konsulaten. Het gl"en~gebied, in het bij~onder de provincie
oimburg is met Duitse spionnen bezaaid. De Duitse fascist·en
kopen kranten v·oor hun propaganda vooral in Indonesië. ZU
t_rachilen hun mensen vooraf In de oorlogsbedrjjv·en te breng.en.,
als arbeiders of technici.
De reg•ering-Colijn laat dit aU.es toe, zij bevordert daarmee de
poging~en van het Duitse fascisme ,in Holland de bodem voor
de oorlog voor ie bereiden. De l"eakHonaire koers van haar politiek is voldoende gekenmerkt door haar hardnekkige weigering, de Sowjetuni•e re erkennen. Daarmee bestrijdt zij de vre-
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despolitiek van de Sowjetunie en draagt er daardoor zelf toe
bij, het oorlogsgevaar nog re ve~groten.
Hoe moet in deze situatie de politiek van de arbeidersklasse
zijn?
In Europa is het konkrere gevaar op dit O·g en bI ik de
aanval van het fascistische Duitsland, de doormars van de
Pruisische troepen, de bez,etting van Holland. Daarmee zou
een oude droom van het Duitse imperialisme zijn vervulling
vinden. Ofschoon het een imperialistisch rijk is, behoort Holland tiegelijk tot de zwakk,e Europese sta~en, die door het Duitse
fascisme bedreigd worden in hun onafhankeljjkheid en nationale z.elfstandigheid. AU.es, wat de Duitse aanvalslust tegenhoudt
en het Duitse fascisme verzwakt, is daarom in het belang van
het Nederlands·e volk. Dat doet in de •eerste plaa1s de macht
van de Sowjetuni·e en haar Rood Leger.
En het is volstrekt ge·en overdr.ijving, als onze partij vaststelt,
dat zonder deze macht, di·e de vr:ijheid van aHe zwakke staten
beschermt. de onafhankelükheid van Nederland niet lang meer
zou bestaan!
Deze bedreiging van het nationale bestaan van Nederland
door het Duitse fascisme is een ~Jroot gev.aar voor de Hollandse
arbeiderskl.asse. De overwinni11.9 van het Duits·e fascisme zou
niet all·een de nationale onderdrukking van Nederland betekenen, maar ook de vernietiging van alle arbeiders-organisati•es,
de root van all·e r·eéhten en vrijheden ,van de rechten van organisafi.e, pers •en ver_gaderi.!],g, de invoering van de ergste
fascistische slavernij, en de verwoestin_g van het land, nog erg•er dan in België in 1914.
Het nihilisme (onv·erschilligheid) ten opzicht·e van het nationale
vraagstuh kan nooit ons standpunt zijn, in ge•en enkel land.
Daar tegen heeft Lenin re.eds de Hollandse Marxisilen uitdrukkelijk gewaarschuwd, in zijn pol·emi,ek tegen Gorter en de andere Marxisten, di·e in de oorlogsjar·en het z·elfbeschikkin..9srecht der vol'ker·en ontkenden. Deze uite•enz·ettir:'_gen van Lenin
hebben thans een dubbele betekenis. Wij mo•eten ook in dit
opzicht de strijd voeren tegen aHe !"esren van het doktrinaire
sektarisme, dat in het zogenaamde Hollandse Marxisme zulk
een grote rol speelde.
Niet aHeen in Holland is dit een gevaar. Wij zijn overtuigd, dat
onze 'kameraden in Vlaanderen niet uit het isolement zullen
komen, zolang zij nl·et ·elke rest van de nihilistische opvatling
in het national•e vraagstuk overwonnen hebben.
Juist in het belang van het Nederlandse vol.k 'moet men het
Hollandse nationalisme bestrijden. Om het nationalisme t·e bestrijden, moet men b·eVfüzen, dat het schadelijk is voor de _gerechtvaardigde nationale belan,gen van het Nederlandse volk.
Dat geldt in het bijzonder voor de uii:erste vorm van het nationalisme, dat is het fascisme. In vele landen is hei: fascisme sterk
geworden, doordat het zich opwierp tot verdediger van de
nationale belangen. In Holland kunnen wij ov·eri:uigend aan-
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tonen, dat juist de fascisten, deze agent·en van het Duitse imperialisme en kwartitermakers van het Pruisische leger, het grootste gevaar vormen voor de onafhankelijkheid ·en het nationale
bestaan van het Nederlandse vdk. Dat moet het sterkste wapen
voor de arbeidersklasse worde111 om de b11eedste massaas,
allen, wi•en de national·e onafhankelijkheid en de demokratie
di·erbaar zijn, voor de strijd tegen het fascisme te winnen.
Juist omdat het oorlog~gevaar voor Nederland zeer groot is,
moet d'e strijd voor d·e vr,ed,e in het midde!punt van
onz·e politiek staan. Daartoe moeten wij het teenheidsfront van
aHe werk·ers, van ane vijanden v:an de oorlog, ,en van hun orgánisaHes tot stand brengen. Dat betekent in de eerste plaats:
strijd tegen de ·ergste oorlogsdrijvers, tegen het Duitse fascisme,
de 'krachtigste ondersteuning voor de Duitse arbeiders en de
K.. P.D. in hun heldhaftige worsteling tegen de HiHer-regeri~g.
Strijd tegen aHe pogingen van het Duitse fascisme, om in Hoiland binnen te dring·en, of zijn .agenten in de Hollandse bedrijven te breng•en.
Dat bete'k·ent: ondersteuning en popu'larisering op de ruimste
schaal, van de Vt'1edespolitiek v.an de Sowjetunie die in het be'lang van aHe kleine en zwakke volkeren is. Wij moeten de
eis stellen, dat ook de Hollandse regering deze vredespolitiek
ondersteunt. Dat bet·ekent de strijd tegen de agenten van HiHer
in Holland, ileg·en de N.S.B., tegen de fascistische elementen in
leger ,en vloot, tegen de r·egering-Colijn en aHen, di·e het Holtandse fascisme ondersteunen of dulden, de strijd tegen bewapening en militarisati·e,
De oorlog dreigt evenz:eer in het Oosten. Daar.om moeten de
Hollandse arbeiders met des te grotere kracht de onafhankeHjkheid van Indonesië eisen, niet alleen in het belang van het
Indonesische volk, maar ook: in hun eigen belang. Het bezit van
koloniën is tot •een bl"on van de ergste rampen voor ·het Nederlandse volk geworden. Daarom moeten wij de Hollandse arbeiders oproepen tot daadwerkeHjke steun aan elk,e beweging,
die voor de bevrijding van Indonesië strijdt.
Tenslotte zou ik nog iets over het zesde punt van het onderwerp
wiH.en z·eg9en. Daar wordt .9esp!'oken over "•een of andere
zwakke staat", over a He zwakke staten dus, die in hun national·e
onafhank,ei!Ïjkheid bedreigd worden. Maar er zijn in Europa
zwakke staten van zeer verschiHende soort. Er zijn er met burg.erloijk,e demokratie ,en met fascistische diktatuur zoals Oostenrijk. Er zijn zwakke staten, die een pakt mei de Sowjet-unie ge•
sl·oten hebben, z:oals Tsjecho-Siowakije, en zulke ,die de Sowjeiuni'e zelfs niet erkend hebben, zoah Nederland.
Er :djn onder deze zwakke staten ook i_mperiaHstische staten.
De Hollandse bourg·eoisie is een il'l!perialisti,sche bourqeoisie, en
'een kol,onial•e bourgeoisie. Dat geeft aan haar gehel'e pofitiek
een reaktionair stempel. Dat zal haar in het bjjzonder gene!gd
mak,en tot sjacher met de nationale belangen ter verdediging
van haar aandeel in de koloniale buit. Daarom begunstigt z:ij
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ook de politiek van het Duitse fascisme tot aanval O[? de Sowjetuni,e.
Zelfs als deze bourgeoisie zich tegen een aanval van het Duitse
fascisme zou verweren - een mogel·ijkheid, die men natuurlijk
ni,et buitensluiten kan - dan zou z'ij toch tegelijk haar irw>eriaHstische en koloniale belangen verdedigen. Zij zou dadalUk een
scherp regiem te_gen de arbeidersklasse invo•el"en en trachten,
om onder beroet?ing ~p de staat van oorlo_g, alle rechten en vrüheden af te schaffen.
Als wij dus zeggen, dat de kommunisten van zulk een land een
onv·erzoenl·ijke strijd voor de verdediging van -de ekonomische
en politi·eke posities van de arbeiders en werl<,ende boeren
mo·eten voeren, dan zouden wij hieraan no_g willen toevoe9en: "en voor de onafhankelijkheid van 'de koloniën en het
zelfbeschikkingsrecht van de volkeren, die door de eigen bourgeoisie onderdrukt worden''.
Ong>etwijfeld _geldt de ,grond-_gedachte van deze passage in
het ontwerp ook voor Holland en andere staten; naar onze
mening zou z·ij echter nog ui1g,ewerkt en ,gekonkretise·erd kunpen worden, al moeten wij ook volstrekt niet trachten, in deze
resolutie taktische l'ecepten voor elke mog,el·ijke situatie te
g·even.
Tenslotte wil ik opmerken, dat een iuiste J?Oiitiek juist in dit
vraagstuk ons de weg. zal openen tot de bre·edste massaas.
Ook de Hollandse sociaal-demokratie heeft ,R_etracht, naa'r aanl·eidino van het onderhoud van p_a. Stalin met Laval. een· .arote
oohitsinaskamoage t~gen de kommunisten op touw te z·etten.
Dat is haar echter niet gelukt. Onze partij he·eft naar wij geloven, 'een juiste l·ijn gevolgd; maar de massaas hebben ook
z,elf begrepen en gevoeld dat de politiek van de Sowj.etunie
juist is, omdat z·ij zich tegen de ergste vijand van de .arbeiders
van de gehele wereld, tegen de ergste oorlogsdrijver, teg.en
het Duitse fascisme rieM.
In zUn slotwoord gin9. Ercoli qp deze vragen in. Mii ~eide onder
meer: "Een belangrijker en meer al9emene vraag (dan die van
de takti·ek tegenover gas-verdedigi11g), de vraag van het pe~s
?ektief van een nationale verdedigingsoorlog in Europa en de
p;ositie van het proletariaat in zulk een geval, werä aangeroerd
in de rede van pg. de Leeuw. He-l: perspectief van een nationale bevrijdingsoorlog betl"eft niet alleen de Hollandse partij,
maar ook een re·eks andere par_tijen en w_ij moeten het tOE}juichen als een rek·en van politieke rijpheid, dat de vertegenwoordigers van alle betrokken partijen in de discussie een
iuiste.- met het Marxisme overeenstemmend. stelling hebben
inaenomen.
Het perspekti.ef van de mogeiUkheid van nationale oorlogen
in Europa zelfs in de ,P.eriode van het in:tPerialisme is door Lenin reeds in 1916 in zijn pol·emiek tegen Rosa Luxemburg gesteld,
naar aanleiding van de brochure, die zij onder het pseudoniem
"Junius" geschreven had. Rosa Luxemburg ontkende de mo-
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geHjkheid van nationale oorlog·en, omdat de wereld verdeeld
was tussen enkel·e "grote" imperialistische mog.endheden; omdat, naar zij bewe·erde, elke oorlog, z,elfs als hij in het begin
een nationaal karakter draagt, imperialistisch wordt, naar gelang hij onyermijdelijk de belangen van een der impe·rialistische machten of coaliti·es raakt. In zijn antwoord aan Rosa Luxemburg wees Lenin ·er op, dat men van zuiver-theoretisch
standpunt de hypothe~e (veronderstelling) niet van de hand
kan wijzen, dat zelfs de wereldoorlog van 1914 zich in een
national•e oorlog z-ou verander·en. Daar-op het proble.em van de
konkr.ete mog·el·ijkheid van nationale oorlog·en in Europa onder
het oog ziende, wees Lenin er op, dat deze oorlogen mogelijk
zullen z·ijn, in het bijzonder in het geval van e·en oV~erwinning
van de t'levolutie in Rusl.and en van een vèrgaande uitputting van
de krachten der grote machten in de oorlog van 1914, en dat
national·e o-orlogen t·e:gen imperialistische machten dus niet alleen
mogrel;ijk en waarschijn[ijk z;ijn, maar dat zij •onvermijdelijk zijn
en een prognessief (de vooruitgang di.enend), revolutionair karakter zullen dragen.
De situati·e, die wij thans hebben, heeft veel 9eme·enzaam met
direg•enen, die Lenin reeds in het jaar 1916 V·oorzé!;g.
De 11evoluti·e heeft in Rusland gez~gevlerd; ook zjjn de grote
imperialistische machten ten Z·e·erste v.erzwakt; maar bovendien
hebben wU nqg het fascisme, het Duits·e nationaal-socialisme,
dat met z•ijn bajonetten de vrDheiq, de national:e zelfstandigheid
van een gehele re.eks kleine volkraren in Europa bedreigt. Bij
gevolg moeten wij ni·et alle·en het perspekti·ef, dat Lenin in
1916 he.eft aangre9even, bekrachtig.en, maar ook de opgaven
onderstrepen, di•e voor onze partijen staan, naar mate dit perspektief t'leël·e vormen gaat aannemen.
In de thes·en van het Zesde Wel"eldcong!"es wordt g.ezegd, dat
de deelneming aan ·een nationale bevrijdings-oorlog en de
ondersteuning daarvan betekenen, dat een proletariaat, dat zulk
een oorlog onde·rsteunt ,een "tijdelijke samenwerkin'g met de
bourgedisie" a.angaat. Maar deze tijdelijke samenwerking mag
nimmer V·oeren tot •een afzien van de klassenstrijd, d.w.z. het
mag en kan nooit een reformistische samenwerking zijn. Het is
te meer nodig dit te onderstrepen ,omdat de bourgeoisie,
z.oals wij weten, z·elfs als zij op een bepaald ogenblik gedwongen is de wapenen te nemen om de nationale onafhankelijkheid
en vrijheid te v·erdedigen, altijd gereea; staat om, tegenover het
g.evaar van ·de v·erandering van de oorlog in een volksoorlog
en de machtige beweging van de arbeiders- en boerenmassaas,
die da v•erwerkelijking van hun klas~e-eisen vordet'len, naar het
kamp van de tegenstander ov·er te lopen.
Hieruit volgt dat wij, opkomende voor de verdediging van de
national·e vrijheid der kleine landen, die door de imperialistische
aanval bedreigd worden ál datgene zullen verdedigen, wat in
het nationale gevoel van de kleine volkeren, di·e voor 'hun onafhankelijkheid strijden, prognessief is, maar wij weigeren beslist,
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de reaktionaire politi,ek van de bourgeoisie onder onze bescherming te nemen. E,en andere r,diti·ek tot verdediging van de nationale onafhankelijkheid der kleine volkeren is onmogelijk. In
Europa bestaan ·er zulkoe kl,einere volk.en, .als Nederland,
als België, wier onafhank·elijkheid klaarblijkelijk bedl"eigd wordt
door een aanvals- 'en in~erventie-oorlog van hElt Duitse nationaal-socialisme. T·eg•elijkertijd onderdrukt de bourgeoisie van
deze landen een uii;gestrekt koloniaal rijk. Er is niet de minst'e
twijfel aan, dat wij in dez·e landen onze politiek van verdediging
van de nationale vrijheid nooit zullen kunnen scheiden van de
reële strijd voor de bevrijding van de onderdrukte ~en uitgebuite
vOlker-en in de koloniën. "Een volk, dat vrjj wil ~ijn, kan niet
andere volkeren tot zijn slaven maken." Geleid door dez,e woorden van Marx, hebben wij door onze voorbehoudloze strijd
voor de bre·edste toepassing van het beginsel van de z,elfbeschikking der volkeren in alle landen ge~oonë:l, dat de arbeidersklasse de enige progressiev'e kracht is, op welke de politiek van
een aktieve tegenstand tegen de fascistische tyranni•e, die alle
na.ties bedreigt, zich kan steunen."
In de resolutie ten sTatte, di·e bij dit punt werd aangenomen,
lezen wij OV'er de strijd voor de nationa1e bevrijding en de
ondersteuning van nationale bevrijdingsoorlogen: "Wordt enigedei zwakke staat door ·een d mè·er ·grote imperialistische
machten overvá'Hen die z·ijn nationale onafhankelijkheid en natioona'le ·eenheid willen v·ernietigren of zijn grondgebied verdelen,
zoa'ls in de geschi,edenis bij voorbeeld bij de verdeling van
Polen het geval was, dan kan de oorlog van de national·e bourgeoisie van zulk e·en land tot afwe-er van deze OV'erval het karakter van ·e·en bevrijdingsoorlog aannemen, waarin de arbeidersklasse ,en de kommunisten van dit land moelen ingrijpen.
De taak van de kommunisten van zu'lk :een land bestaat daarin
om, terwijl zij de onverzoenlijke strijd voor de v•erzekering van
de •economische ten politiek·e posities van ae arbeiders, de werkende boel'en ·en de national·e minderheden voeren, tegelijk
in de voorste rijoen van de strijders voor de national·e onafhanke'lijkheid ~e treden, de bevrijdingsoorlog ten einde te voeren
en niet toe te 'laten, dat de "eigen" bourgeoisi.e tot schade vo·or
de be'langen van het eigen land met de aanvallende machten
e·en kompromis sluit.
De kommunisten zijn V'erp'licht, de nationale bevrijdingsstrijd van
de onderdrukte ko1oniaf,e en halfkoloniale volkeren, in het bijzonder de strijd van het Rode Leger der Chinese Sowj,ets tegen
de Japanse •en andere imperialisten en tegen de Kwomintang,
akti-ef te ondersteunen."
Wij hie:lden het voor do,elmatig, deze samenvatting van de
congr-es debatten aan onz.e nadere bespl'eking te 'laten voorafgaan. Thans no_g e•en inleidende opmerking, en wel aan het adres
van hen die tegenover het zo ontzagg·elijk-belangrijke en zich
telkens VIervormende vraagstuk van de oorlog en de strijd om
de vrede, menen te volstaan met hardnekkig te weigeren hun
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eig-en hersens te 9ebruiken, en die ni.ets anders weten de doen
dan als papegaai·en mechanisch l·euzen te herhal·en die ... twin·ti_g jaar gél·edenJ in •een ander tijdperk, volkomen juist waren.
Daaronder zj!n zij, di·e wanen aHes te kunnren afdoen met de
woorden: 11 De vijand staat in het eig·en :land" - zonder te begrijpen ,dat bij •een algemeen-Europese oorlog in de situatievan-nu, de vijand op zijn minst óók in Hitier-Duitsland zou
staan!
Wat he.eft Lenin in 1914 g•edaan?
Hij heeft nauwk·eurig, :g.rondig ·en onbevooroorde•eld alle n ie uw·e f·eiten, di·e aan de Wereldoorlog zijn karakter gaven, onderzocht, •en daaruit conclusies getrokken omtrent de taktiek, die
de arbeidersklasse in het belang van het socialisme in deze
oorlog had te volg.en. En di·e C·onclusi·es waren zeer verschillend
van de taktiek, di·e Marx •en Engels bijv. tijdens de Frans-Duitse
oorlog van 1870 had aangeraden. Niettemin handelde Lenin
volkomen Marxistisch, volkomen in de geest van Marx en Engels;
omdat het Marxisme gre·en dogma is, maar e·en leiddraad tot
handelen, en omdat een ni·euwe historische situaiie ni.euwe
vormen van taktiek noodzakelijk maakt.
Indien wij dus het voorbe·eld van Lenin willen volgen., dan moeten wij doen zoals hij (en het Zevende Congres deed dit ook):
dan moeten wij opni•euw alle feii:en onder het oog zien, di.e e·en
situatie k·enmerk·en, we'lke sinds het begin van de w.ereldoorlog
de me•est di·epgaande wijzigingen hereft ondergaan. Wjj leven
weer in •e·en nieuw tijdperk, in een andel"e historische situatie;
en onze taak is het, ni·et hersen'loos na te brauwen, wat in e•en
vroeg·el"e situati·e werd gez•egd, maar zè'lfstandig f.e onderzoeken,
wat thans noodzak·slijk is - waarbij ons de werken van de grote
voorgangers van fi·et Marxisme ·een onmisbaar hulpmiddel zijn.
Hierbij bero•epen wij ons op Lenin z·elf. Want hjj was de minst
dogmatische van al!e denkers; en nerg,ens bUjkt Lenins genialiteit zo t,.,eff.end, als waar hij, in di·e eerst•e oorlogsjaren, toen
hij met de ~elsbe hartstocht het sociaal-patriottische v·erraad
bekamp~e, teg•elijk telk·ens weer met profetisch inzicht waarschuwde tegen •elke schablone, elk dogma, en .elke overdrijving
van de stellin9en, di·e hij zelf in dé~e oorlog, in de geg·even
situatie .als de enig-juisile verdedigde.
Wij kunnen ons het genoegen niet ontz·eggen, nog enig<e zinsneden aan te hal·en uit het opstel, waaruit Ercoli cite·erde, Lenins
kritiek op Rosa Luxembu'=9s ,,Junius"-brochul"e, ZU geven de
juiste gre•este[ijke instelling tot de vraagstukken, waarmee de
arheidersklasse thans opni·euw te worstel·en heeft!
Rosa Lux•emburg had betoogd, dat er in het imperialistische
tijdperk green national·e verdedl.gif1gsoorlogen kunnen bestaan.
Lenin antwoordt: "Junius he·eft volkomen gelijk, wanne·er h.U de
beslissende invloed van het .,imoerialistische mili.eu" in de
t•eg•enwoo rd i<g•e oorlog ·op de voorgrond stelt, wanne·er
hij zegt, dat achter Servië Rusland ,achter het "Servische nationalisme het Russische imperialisme staat" en dai de deelneming
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bijv. van Nederland aan de oorlog even ·e~e n s zou ontspringen aan im,perialistische drijfveren, omdat het t·en .eerste z]n
koloniën zou verdedigoen ·en ten twe·ede de bondgoenoot van een
van de i m p ·e r i a I is ti s c he koalitioes zou zijn. Dat is onbetwistbaar .- ten opzichte van de t ·eg en woord Lg e oorlqg.
Het zou alleen een tout zijn, als men deze waarheid overdrjjvende en afwijkende van de Marxistische eis, konkreet te blijven,
de beoordeling van de te,genwoordige oorlo.g zou willen overdrag·en op aHe onder het imperialisme mog·elijke oorlogen en
de nationale bewe~ingen te g ·en het imperialisme zou willen
vergeten ...
Dat de bestaande imperialistische oorlog, die van 1914-1916,
zich in ·een national·e oorlog verandert, is daar·om in hoge mate
onwaarschijnlijk ,omdat de klasse, di·e de ontwikkeling-vooruit
vertegenwoordigt, het proletariaat is, dat er obJektief naar
streeft, dez·e oorlog in de burgeroorlog teg·en de bourg.eoisie te
veranderen, maar verder ook, omdàt ae krachten van beide
koalities slechts in g•ering·e mate van elkaar verschi!l.en en omdat
het int·ernationale financiël·e kapitaal overal ·een reaktionair·e
bourgeoisie he·eft geschapen.
Maar men kan zulk ~een verandering ni·et voor on m og ·e1ij k
verklaren: i n d i e n het proletariaat van Europa twintig jaar
lang machteloos zou blijven; in d i en deze oorlog met overwinningen van de soort van de ov~erwinningen van Napoleon ·en met de v.erslaving van ·een aantal levensvatbare
nationale staten zou e i n d i.9 en; j n d i en het imperialisme
buiten Europa (het Japans•e en Amerikaanse in de eerste plaats)
eveneens nog twintig jaar stand zou kunnen houden zonder bijv.
tengevolg·e van ·een oorlog tussen Japan en Amerika in het
socialisme om te slaan, dan zou 'een grote nationale oorlog in
Europa mog:elijk zijn. Dat zou voor Eur·opa ~e·en Ontwikkelingbe r u g van enige tientallen jaren betèkenen. Dat is onwaarschijnlijk. Maar het is niet onmog·etijk, want te ,geloven, dat
de wereld,geschiedenis ,glad en,sel)jkmatig voorwaarts zou schrtiden, zonder somtüds reuzen-sprongen achteruit te doen;r is Óndial·ektisch. onwetenschappelijk ,theoretisch onjuist."
Hi·erop betoogct Lenin, dat in het imperiali·stische tiidperk in
de koloniale en half-kolonial·e landen national~e bevrijdings-oorlog~en niet alloeen mogelijk, maar onv·ermijdelijk en revolutionair
zijn; ·en gaat dan voor!::
"len derde kan men zelfs in Europa national·e oorlogen in het
tijdperk van het imperialisme niet voor onmogelijk houden. Het
"tijdperk van het imperialisme" he~eft de teg:enwoordigoe oorlog
tot ·een imperialistische gemaakt, het zal onvermijdelijk (zolang
niet het socialisme komt) nieuwe imperialis-tische oorlog-en voortbrengen, het he·eft de politi.ek van de tegenwoordige grote
machten tot ·een door en door imperialistische politiek g:emaakt,
maar dit "tijdperk" sluit volstrekt nie-t natiQnale oorlogen uit,
bijv. van kl·eine (laten wij aannemen, g:e.annex.eerde of nationaal
onderdrukte) staven tegen de imperialistische machten, zoals
1
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het ook in het Oosten van Europa nationale bewegingen van
grote omvang niet uitsluit ... En verondersteld een sterke uitputting van de ".gro~e machten" in deze oorlog, of de overwinning van de revolutie in Rusland, zijn nationale oorlogen,
z·elfs overwinnende, ze·er wel mogelijk." (Geciteerd uit: Lenin
"Der imperialistische Krieg - 1916-1917" Werke Band 19,
blz. 216-219, onderstrepingen •Overal in de tekst).
Waarom hebben wij deze passages aangehaald?
Niet om er direct oondusies uit te t11ekken voor de tegenwoordige situatie. Het was volstrekt ni·et Lenins bedoeling, om
"voorspellingen" te doen - hij we•es op moge I ij k heden.
Hij wilde waarschuwen tegen een ondoordacht gebruik van het
woord "imperialisme", zonder zich voor ogen te stellen, wat
het betekent - tegen alle dogmatisme en vooringenomenheid.
Zeer zeker, wij lev.en in het imperialistische tijdperk, en dat
bl"engt onvermijdelijk imperialistische oorlogen voort - veroveringsoorlog•en, die tot doel hebben vreemde landen te bezetten, ander·e volkeren onderdrukken, en hun bezittingen
te rov•en.
Maar dat wil nog niet zeggen, dat alle oorlogen in dit tijdperk
noodzak•elijk •en in dezelfde graad imperialistisch zijn - het
wil niet zeg9en, dat er geen nationale bevrijdingsoorlogen mog•elijk zijn, of dat ni•et all·erlei nieuwe vormen van betrekkingen
tussen de stafen zich kunnen ontwikkelen. Lenin herinnert met
nadruk aan "de Marxistische eis", om bovenal konkreet te zijn;
om, l"ekening houdend met de gehele ervaring van de klassenstrijd telkens opnieuw en onbevoot"oordeeld de nieuwe situatie
onder de 09en te zien.
Dat is het dus, wat het Zevende Congres van de Communistische
Internationale, teg·enover v·elerl·ei ·ernstig oorlogsgevaar, tot taak
had; ·en deze taak heeft het volbracht.

HET KADER BESLIST ALLES!
P. DE GROOT

De besluiten van her Zevende Wereldcongres van de Komintern
geven de richting aan voor de politiek en taktiek van de Communistische Partij voor het tot standb11engen van het eenheidsfrent en om de~e partij te m.a.ken to1 een a kt ie v e fa kt o r in
het politieke leven der massaas in ons land.
Bij de aanwending van dez·e richtlijn·en in de praktische politiek, in de dagelijkse strijd van de arbeidersklasse, moeten wij
ons goed doordringen van datgene, dat Dimitrov in zijn slotwoord op het Zevende W·erel'dc.ongres zeide:
"De beste besi'Uiten blijven op papi.er staan, wanne.er er geen
kaders zijn, die ze kunnen uitvoeren;'
Want de diskussi·e over de besluiten van het Wereldcongres
en ov·er hun aanwending in onz·e verhoudingen, kan niet
vruchtbaar zijn, zij moet noodzakelijkerwijz·e abstrakt blijven,
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wanneer zij niet g.epaard 9aat met e·en l•evende io·epassing in
de dagdijkse praktijk.
Deze hangt echter af van het pariij-kader, van het vermogen
van de funktionarissen en akti.eve Ieden om de oude routine te
overwinnen •en ni•euwe vormen •en methoden te sch~ppen om
de partij op de door haar ingesl:ag,en weg snel voorwaaris te
breng.en.
Me·er dan ooit is bij de uitvoering van de besluiten van het
Zevende W·ereldkong11es het woord van Stal in toepasselijk:
"H et ka d •e r bes I is t a ll•e s"!
Wat moeten wij ·echter doen om het kader opnieuw te orientel'en, te v•erfriss·en en te versterk•en en gere·ed te maken voor
de taak die het wacht?
In ~ijn beantwo<Ording van de diskussie op het Zevende Wereldkongres he·eft Dimitl"ov, •een van de· beste le·erling•en en medewerl~ers van Stalin, een vijftal aanwijzingen g.egeven voor de
kader:politiek, die onontbeerlijk is om de g.enomen besluiten
tot lev·ende werkelijkheid te mak·en.
Dimitrov gaf als eerste voorwaarde voor een juiste kader-politiek aan "dat men het kader stelselmatig bestude·eri en dat
men de mensen kent."
Dez·e studi·e is aHe·en al daarom noodzakelijk omdat, met de
verscherping van de kl.assestrijd wij steeds meer moeten verwachten dat onz•e vijanden hun ag•enten in onz·e rijen zullen
pogen binnen te smokk·el·en, niet allreen om te spionet'en, maar
ook om het werk van de pariij te V·erhinderen en te saboteren.
Een behoorl.ijk·e k·ennis van de mensen di·e hef kader uitmaken,
van hun ver!teden en het mili·eu waaruit zij voorikomen, zal
het ontdekk·en van ·ong•ewenste •el·ementen g.emakk·elijker maken.
Maar de studi:e en de kennis van de mensen die het kader uit-maken is voor aU.es nodig om de "juiste man of VI'OUW op de
juiste plaats" te kunnen z•etten en zorgvuldig rekening te kunnen houden met de aanl,eg en geschiktheid van de par-tijgenoten
voor elk soort werk dat gedaan moet worden.
Als twede aanwijzing ga.f pg. Dimitrov aan: "Het bevorderen
van bekwame partijg•enoten voor l.eidend werk."
Waar het hier om g.aat is, dat, begaafde arbeiders en andere
partijgenoten, die a.anl;eg hebben voor leidend werk, niet aan
hun l·ot worden ov•el"g.elaten, maar dat hun leidend werk wordt
toev·erirouwd.
Het bevorde11en van bekwame par-tijgenoten in hog.ere funkti·es
moet stelselmatig 9ebeu1"en, het moet tot e•en vaste methode
worden ·om voortdu11end betere en frisse krachten vooruit te
bren9en.
In onze partij hangt de v•erki·ezing van funktionarissen nog al
eens van het to.eval a.f, of wordt g•ezocht naar de gemakkeiUkste
oplossing ,waarbij die pa.rtijg•enoten benoemd worden, die het
dichtst bij de hand zijn.
Wij moeten •er ons •echter op toel•eg9en ge11egeld en st•elselmatig te zo •e ken naar de bekwaamste en knapste koppen
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in de rijen van de pa.rtij-l·eden en daarbij desnoods allerlei
praktische moei!,ijkheden, die de bevordering van zulke partijgenoten in de weg staan, overwinnen.
Als derde aanwijzing stelde pg. Dimitrov op: "het juiste verdel·en van het kader."
,,;Wij hebben mensen nodig:", z·e·ide hij, "voortgekomen uit
de massa •en verbonden met de massa" in alle gewicht[ge schak_els van de beweging.
Dit is vooral voor onze partij van belang, met het oog op de
historisch ontstane wanv.erhouëling in de partij-ontwikkeling tussen Ams·~erdam ,en de rest van ons l·and.
In Amsterdam zit ons besi!e kader en het grootste deel van
het partij-aktï.ef. In zulke gewichtige cent~a als Rotterdam, Enschede, EindhoV'en, 'enz. ,·s het kader te zwak.
Hoe groot de moeil<ijkheden ook zijn, zuHen wij we9en moeten
vinden om kader over het gehel·e land i!e ve!"1de!.en en in he~
bizonder in de gewichtig'e industrie-oen-tra. Dit is een belangrijk
vraagstuk en de :gehel·e partij moet heJpen O'm de _praktische
moeilijkheden daarvan i!e helpen oplossen.
De vi·erde aanwijzing van pg. Dimitrov was: "de stelselmatige
ondersteuning der kaders, de zorgvuldige instrukti·e, kamera.adschappelijk·e kontrol<e 1en v•erbetering van fouten en g'ebr.eken."
Dit is het middel om •e,en gwot •en -tot z·elfstandig werken in
staat zijnde kader te krijg·en.
Wanneer men bij het uitzoeken van nieuwe krachten voor het
kader van de vraag zou ui~gaan of de bett'1effende partijgenoten nu reeds in staa-t zijn de i!e verrichten taak te vervuHe•f1, zal
ongetwijf.eild slechts 1een geri:l}g aan-tal krachten blijken voorhanden te zijn.
Wij zullen dan, uit sleur, al licht ,erin 'v1ervaHen de mensen te
verki,ezen "di·e het altijd g~edaan hebben" en dat zijn ni·el altijd
de beste.
Wij moeten inte9ende·el uitgaan van de vr:aag of de bei:l'effende
partijgenoot de nodi9e aadeg bezi-t, of hij of zij behoren -tot
de soort mensen di·e de partij nodig he,eft ~en di·e, door •e·en
stëhelmatige insi:ruk-J:i.e ·en kameraadschappelijke leiding hei: werk
kunnen ten uitvoer b11engen, dat de partij zich in haar politieke
besluiten to-t taak he,eft gesteld.
Om de toepassing van de ni,euwe partiji'ijn te v~erzek,eren zal
het nodig zijn het kader om -te groeperen ·en er nie-t voor terug
te schrikken funk-tionarissen door ni,euwe te v•ervangen, wanne.er
zij niet bij machte bi'ijken hun seclarische mutine af te leggen.
He,el juist •en populair hee.ft pg. Dimit11ov di-t in zijn slotrede
gez·e:gd: "Wij moeten a Hes doen om onz,~ laders te helpen om
zich in de ni,euwe g:e•es~, in de 9eest van de besl·uiten va~ hei:
Kongres, •Om te V0!"1men •en opni·euw te scholen. Maar waar
blijkt, da-t de oude zakken ni,et deug·en voor den ni•euwen wijn,
daar moet men di,enov•el"1e·enkomstig de g:evol'gtrekking mak·en ge,en nieuwe wijn in oude zakken te gi.eten of -te laten bederv,en ,maar de oude zakk·en door ni·euwe te vervangen.?'
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In de C.P.H. is ·er •echter ook nog •een kw,estie di·e van het hoQ_gste belang is om het kader-vra.ags+uk beter op te lossen.
In onze partij zijn bijna 9' 'e'1e n v nou w 'en in het lreidende kader. De vrouwen zijn een reserve aan kraéhten di·e wij zullen
moeten gaan aan~pr·e'kien Qm ons kader uit te bl"1eiden en te verbete!"1en.
Het f·eit dat vrouwen in de industri•e in Nederland slechts in
enk·el;e 9ebi·eden werkza:am zijn heeft natuurlijk zijn invloed op
het aantal •en de soort van vrouwelij:~e l·eden van onze padij,
die vo·or ·e·en groot dee~ huisvrouwen of anders kantoorbedienden e.d. zijn.
Maar toch is het typerend dat bUvoorbe·eld in Twent·e, waar
vrouwelijke textirelarbeidts+ers zijn, deze van het kader bijna geen
deel' uitmaken. In Oostelijk Groningen, waar vrouwen .als volwaardige arbeidsters in het l.andbouwbedrijf werken, vindt men
ze eveneens nauwelijks in het leidende kader van de partij.
De vrouwelijke partijl·eden doen in de partij meest "klein" werk.
En hoe gewichtig dit werk ook is ,is het z·eker dat er yelie vrouweltijke partijgenoten zijn ,di·e zeer bekwame lreidsters zouden
kunnen zijn in het partijkader. Een v·erkeerde opva:Hing die mede oorzaak is van het gering aantarl vrouwen in het kader, is
ook, dat vrouwel·ijk·e partijgenoten specia.al voor het werk onder
de vrouwen moeten worden gebruikt. In tal van kommunistische
pari:ijen vervuilren vrouwen algemeen leidende funkties, 'in de
partijbestu!"en, in de rredacti·es der kranten en in het bizonder in
het organisatie-werk, en vakvereni.gingswerk.
Zonder twijf.el draagt dit ·er ook toe bij om de wedkracht van
de partij onder de arbeidersvrouwen te verhQgen.
De vijfde aanwijzing van partijgenoot Dimitrov is: "het behoud
van het kader tegen de slagen van den klassevijand."
OOk op dit punt hebben wij nog v.el'e voomordelen en sedarische instellingen in de partij t·e lijf te gaan.
Sommige romantisch aangelegde lieden stellen zich de klassestrijd voor als e·en ridder-toernooi. In onz·e tegenwoordige verhoudingen, waar de aanvallen van het fascisme zich verscherpen en natuurlijkerwijz,e in de ererste plaats op het kader worden
gericht, zijn zulke opvaHin~en meer dan schadelijk.
Niet •enkel in de partijen die in de illegalitei~ moeten werken,
in de fascistische landen, maar ook in Nederland is zuinigheid
met het kader dringend •geboden in het bizonder met dit kader
dat voor de l·eiding en het funktioneren van de partij onontbeerlijk is.
In de kringen van de kle·inburgerl:ijke revoluiionai!"en en anarchisten was het ,e,en oude opvatting., dat "hij, die vooraan sta.at
in de strijd, moet kunnen vaHen voor zijn zaak" 1 ) Volgens bolsjewistische opvatting moet Qns kader vooraan staan in de si:rijd,
maar door ·goede organisatie .en bescherming moel er voor
1)

Uitlating van den romantischen held B·rand in het 9elijknamige drama
van den Noorsen schrijver Henrik lbsen.
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worden 9ezorgd dat zo weinig mog.elijk "valt" en zo veel mogelijk rechtop blijft staan om de strijd •en de organisatie onder alle
omstandigheden te blijven voortz·etten.
Dimitrov zelf, de groots1e prol.etarische held van onze tijd was
er een l.evend voorbeeld van hoe men l"evolutionaire standvastigheid ·en heldenmoed kan paren aan de grootst mogelij~e
nuchterheid voorzichtigheid .en realisme tegenover de klassevijand.
En aan de andere kant was Torgler het afschrikwekkend voorbe.eld van die soort types die "zieltj.e zonder zorg" zijn, zo
lang er ni·ets aan de hand is, doch door hun kni.een zakken zodra het •ernst wordt.
Als algemene maatstaf di·e bij het vormen van ons kader
moet worden aangel·~gq, v·erkl~aarde Dimitrov op het Zevende
Wereldkongl"es: "toewjjdiqg ·en trouw aan de partij, nauwste
verbinding me·t de massa: het vermogen om zich zeHstandig t·e
crienteren en z·elfstandig besluiten te nemen., gedisiplineerdheid ·en bols}ewistische gestaaldheid zowel in de strijd tegen de
klassevijand alsook i:n de onverzoenlijkheid teg·en alle afwijkingen van de bolsjewistische lijn."
Ook deze aanwijzing moe1en wij ons ter harte nemen. Toewijding en trouw aan de partij is de hoogst.e deugd voor een lid
van het partijkader. Maar zij mo·et gepaard gaan aan de nauwste v·erbinding met de massa en aan z·elfstandig denken, z,elfstandig beoorde'!•en van de verhoudingen waarin de algemene
lijn van de partij moet worden toegepast ·en de m o •e d om
zelf besluiten te nemen ,op het g.evaar af dat daarbij fouten
kunnen worden gemaakt.
Natuurlijk mag dit nie·t zo worden opgeva-t dat elke partijfunktionaris op eigen hou-tje moet handel•en.
Wij hebben •e•en organisatie en ·een l1eiding die voor elk lid verantwoordel:ijk is terwijl ·elk lid verantwoordelijk is voor de leiding
en de organisatie.
Maar dit ne·emt niet weg dat het zelfstandig handelen en toepassen van de partijlijn door het kader zo :veel mogelijk bevorderd moet wol"den, dat het kader niet mag bestaan uit levenloze poppen di·e aU.een maar "opdrachten" uit te voeren hebben.
Partij-funktionarissen di·e de alg•emene partijlijn begrijpen en
kunnen uitvoel"en moet ruimte gelaten worden voor hun eigen
initiatief. Dit kunnen wij bevorderen door de wjjze van beoordel•en en besprek•en van hun werk in de l·eidende instanties.
He·el dikwijls gebeurt dit op een wijze, waardoor het initiatief
en het z •e 1f v •e r trouwen, dat voor zèlfstandig handelen
onontbeerlijk is, worden 9edood.
Meest geldt bij ons de richtlijn "werk maar door, als het niet
goed is zul je het wel horen." He·el zelden worden bij ons padijgenoten ge p r •e zen ,en als de omstandigheden het toelat.en,
in het openbaar geprezen, voor hun wetk
Bij het besprek·en van het werk van het kader mo·et er ·echter
niet aHe•en "op los gesla·gen" worden als er fouten zijn gemaakt,
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doch oÇ>k gewaardeerd en g>eprezen worden wat er goed is
gedaan en de partij v.ooruit helpt. De in wezen kl.einburgerlij~e,
valse bescheidenheid, die hierbij in de weg staat, mo·et beslisi
overwonnen worden.
En zeker wanne•er het niet alleen valse bescheidenheid ma.ar
kleingeestige afgunst en ·bekrompen sede-mentalif.eit en al dergelijke ongezonde verschijnselen be•treft, di•e in e·en werkelijk·e
massa-partij niet mog>en gedu1d wo•rden.
Het kweken van z·elfvertrouwen, vooral bij de arbeiders,
die door hun ongeschikte-posii:i·e in het bedrijf en hun gebrek
aan scholing dikwijls aan minderwaardigheids-kompl·exen lijden,
is van veel belang bij de vorming van het kader.
In zijn slotrede he·eft pg. Dimitrov ook nog met nadruk gewezen op de grote v·erantwoordelijkheid die op de partijleidingen
in elk land rust.
Bij de oprichting van de De~de lntemational•e heerste in bijna
alle landen van de wereld, buiten de Sowj.et-Unie de volg-ende
toestand. De meeste oude "beproefde" l•eiders van de arbeiderbewegin.g van voor de oodog, waren naar het opportunisme
afgezakt, werkten met de bourQeoisie samen en pl•eegden verraad aan de revolutie. De jonge, kommunistische partiJen kregen maar weinig van de l·eidende kaders uit de Twede Internationale over, ·en ook daarbij waren er vel·en die nog zwaar belast waren met de fouten van het verl·ede:n. De l·eiders van de
kommunistische partiJen, vooral in de jaren waarin zich de bolsiewisering van de kommunistische partijen voltrok, waren nieuwe mensen, v•eel jongeren waren daarb)j, met e·en juist politiek
inzicht, moed •en to•ew:ijding, maar weinig •ervaring.
In die jaren was e·en krachtige hulp van het EKKI onontbeerlijk om als het ware, stap voor stap, de jonge leidingen van
de me•este kommunistische partijen te· steunen en raad te geven.
Op het Zev•ende Kongres van de Komintern kon men reeds vaststellen dat de meeste leidingen V·an de kommunistische partijoen
buiten de Sovj•et-Uni·e, reeds de kinderschoenen ontwassen zijn.
Reeds zijn in de mees+.e landen in de partijleiding•en zulke l·eidende krachten g>egroeid, die zich zelfstandig teredit vinden kunnen,
die r.eeds •e·en •ervaring hebben opgedaan., die re·eds met ,grote
massaas weten om te g.aan ·en zelfstandi·g de strijd van de arbeiders weten te besturen.
Daarom heeft het kongres het zwaart·epunt van de leiding van
de sedi·es van de Komintern in de landen zelf verlegd.
Maar dit betekent ni·et dat daarom re·eds de partijen overal de
bestmogelijke l·eiding bezitten die zij zouden kunnen hebben.
Er is nog veel te v·erbeieren, ie v•erst•erk•en.
Het vormen van "werk•elijk bolsjewistische l·eiders" in de l·eiding
van de partij zelf, vereist een grote krachtsinspanning van de
partij.
Niet alle·en hebben wij nodig leiders di.e met de massa verbonden zijn en uit hun schoot voort~omen, werkelijke massa-aanvoerders en strijdvaardig·e, met kracht en doorz•eitingsv·ermogen
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begaafde kameraden, maar zij moeten ook in staat zijn de Marxistisch-Leninistische theorie te hanteren, zeHstandi·g te han-!Jeren
en tot richtsnoer te nemen voor elk van hun handelingen.
Wie de theorie, niet de dode !.etter, maar de l·ev,ende geest van
de l·e·er van Marx-Engels, Lenin en Stalin, ni·et behe,erst en ni·et
met eig·en hersens weet te verwerken, di·e kan geen .Partijl,eider
zijn, die kan geen massa-l,eider zUn.
En daarom is de scholing van het kader, ook van leidende funktionarissen, van zo groot _gewicht voor een juiste l.eidi:n,g van
de klassestrijd in ons land. Men is nooit te oud om ie l·enen en
men is nooit uitgel,eerd in het bemep van revolu-tionair.
En dit is niet alle·en ·een 'kwesii·e van het Marxisme..:Leninisme,
dit is een kwesüe van zelfstandige theore-tische arbeid van
het kader.
Theorie, die geen dogma is, zoal's Lenin zeide, maar een 'leiddraad iot aktie, de verzameling van onze in de si:rijd! opgedane
ervaringen,
Niet all-e·en in de vraagstukken van taktiek, die in het tegenwoordige tijdperk moet worden toegepas-t, maar ook voor hei
vormen ·en organis·eren van de m•en S1e n zonder welke de
taktiek ni·et kan worden -toegepast, he,eft het Wereldkongres
ons kostbare !,essen ge:gev.en.
EEN ONTMOETING MET LENIN
Jr. S. J. RUTGERS

De eerste keer ontmoeHe ik Lenin in het jaar 1918.
De 25ste September 1918 was ik met kam. B. E. Rutgers en
twee Russische kameraden uit Amerika via Japan in Moseau
aangekomen na een zeer avontuurlijke reis door Siberië. De
jonge Sowjet-Republiek was toen van de buitenwereld afgesloten, en de aankomst van een buitenlandse kameraad, nog wel
via Siberië, dat in de handen van de Wilten overgegaan was,
betekende ·een niet alledaagse gebeurtenis. We werde zeer hartelijk ontvangen en hadden -besprekingen met Karachan en
Tschitscherin,, metRadek di·e toen op het Commissariaat voor het
Buitenland werkzaam was, en verder met e·en kameraad van de
staf van hel Rode Leger en met enkele Russische kameraden, die
we al uit Amerika kenden.
In een vergadering van het C.E.C. (Centraal Exekuti·ef Comii:ee)
in hotel Metropol hield ik ·een referaat over Amerika, Japan en
Holland. Kort daarna, - de datum kan ik me niet pr·ecies herinneren, maar ik we·et dat Lenin toen de gevolgen van de O.P hem
geple egde baanslahg nauwelijks t e boven was, - riep Wladimir
I1jitsc11 me ij zie in het Krem.1
Met kloppend hart ging ik naar den grden Leider van de eerste zegeviereinde proletarische revolutie. Maar re·eds na de
eerste begroeting was het me of ik met een kameraad sprak
dien ik al sinds lang kende.
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Lenin stelde maar enkele vragen over indrukken di'e ik in Siberië had opgedaan en ging toen over tot de 1oestand in Amerika.
Al' he;lgeen hij zei, getuigde van een verbazingwekkende kennis
van de verhoudingen en van personen in de ~eren[gde Staten, zodat ik zdfs niet in staat was, al zijn v~a9en te beantwoorden. Daarov:er gleed hU dan echter welwillend en ongemerkt

W.I. LENIN

heen, en hU verstond het, zoveel mogelijk positieve en concrete ..9egevens van mj te weien {e komen. Het initiatief van
het g:e~prek was begrijpelijkerwijze bU Lenin, en ik trachHe zijn
vrag-en met de uiterste nauwkeurigheid {e beantwoorden, voor
zover ik daartoe in staat was.
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Nu kan ik me die vragen i·eder op zich zelf niet me·er herinnere_n, omdat ik tot mijn spijt <er toen geen .aantekeningen van
gemaakt heb. Ze hadden betrekking op Amerika, Japan en Hoiland.
Wat Amerika betreft, ging het over de houding van de Amerikaanse Socialistische Partij onder l·eidin_g van Morris Hill_quit en
Alg·ernon Lee, over de oppositiegroepen in de S.P.A. (Socialistische Partij van Amerika) en ov·er de rol van de I.W.W. (,,lndustrial Workers of the World"). In het bizonder interesseerde het
Lenin welke indruk de Russische revolutie op de massa's gemaakt had.
MUn werkzaamheid in Amerika had betrekkin.g op de periode
vanaf Juni 1915 tot April 1918 ·en mi.in indrukken en ·ervarinr1en
die ik kameraad Lenin toen meede·el'de, waren in het kort de
volgende:
De politieke lijn van de S.P.A. was zoals bekend is uiterst opportunistisch, ofschoon de officiele politi.ek van deze _partij in
zake de wereldoorlog, zolar:t9 Amerika nog niet mee deed aan
de oorlog, nog ·een pacifistische was; een openlijk sociaal-imperialistisch standpunt namen slechts ·enkele rechtse el•ementen
in. Een groot aantal der ,partijleden was i~gen de oorlog, en in
het bizonder te,gen het deelnemen van Amerika aan de oorlqg.
Dat maakte het voor oppositionel·e groeperingen gemakkelijk.er
ook in andere kwestie~, bij voorbeeld inzake de oppositionele
vakver·enigingen, activiteit te ontwikkelen. Het ge•estelijke centrum van het !"'eformisme was de Z:B· ~,Randschool" (niet officiële Socialistische Partijschool) met Alg·ernon Lee als l,eider, terwijl •e•en groep om Louis Boudin met zijn orgaan "New Review"
het theoretische middelpun-t van de "Marxistische" oppositie
was. Eerst :kwam ik in aanraking met dez•e z.g. "Marxistische"
groep ·en schreef ik een paar artikelen voor de "New Review".
Het was ·echter een groep die bijna uitsluitend uit inteHectuëlen
bestond, ·en later sloot ik me aan bij de groep van de "International Socialist R·evi·ew" van kam. Charles H. K·err en Mary
Marcy, di·e ·een basis had onder bepaalde groepen van oppositienele l·eden van de S.P.A. en in de kringen van de IWW,-arbeiders.
Met de genoemde redadie had ik een bespreking in Chicë!.90 en
over•eengekomen werd:, dat ik ·e·en seri•e artikelen schrijven zou
ov•er de nieuwe opvattingen van de im..perialistische periode,
zoals de Hollandse "Tribune" -groep dez·e voorstond. (Over de
invloed van kameraad Lenin ·en de Russische Bolschewiken op
dez·e opvattingen zi.e hieronder).
De 1'1edadie sch!"eef •er ·een korte in~eidi~g b:ij, en een aanlal
inzenders betuigden hun instemming. Ook de toenmalige redadeur van de "New Review" ,het orgaan van de gro·ep Boudin,
betuigde zijn instemming met de opvatting van een ni·euwe, imperialistische, periode. Da.t was in het jaar 1915, en inmiddels
bracht de Hollandse "T ribune"-groep me in verbinding met den
s•ecretaris van de groep van Lettisch sprek·ende Socialist·en Nr. 1
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in Boston, kam. F. Rosin. \Nij kwamen in Boston ov·ereen een
nieuwe oppositiegroep op bolschewistische grondslag te organis•er·en, de z.g. "Socialist Propaganda Lea.gue" ,(Socialistische
Propaganda Liga), welke met medewerking van de Lettische
Spraakgro·ep Boston Nr. 1 tot stand kwam.
Als orgaan van de "Propaganda League" verschenen een paar
nummers van ·een krant in Boston onder de naam "1nternation.alist." Daarna werd de zetel van deze groep en haar orgaan verl·egd naar New Vork, en van toen af verscheen de krant onder
naam "The New International". Dat was begin 1916, nog voordat
Amerika aan de oorlog deelnam.
Zodra de resultaten van de Zimmerwalder Confe~enti·e bekend
werden in Amerika, stelde de "New International" zich dade}ijk
op het standpunt van de besluiten der linkse Zimmerwaldgroep
en ze droeg er veel' toe bij, dat deze besluiten en hun motivering in de Verenigde Staten verbreid werden. De "propaganda
League" reeruteerde haar leden het me·est uit de rijen der nietAmerikaanse arbeiders, e;, dez·e bleven, voor zover ze lid van
de S.P. A. waren in deze organisatie om daar oppositionele propaganda te maken, ofschoon ze ·er van overtuigd waren, dat het
tot ·een scheuring komen moest; het orgaan der Liga bracht
dit in zijn naam ook duidelijk tot uitdrukking. Overigens waren
er onder de acHeve leden van de L_iga, die l·eg.aal werkte en ook
openbare vergaderingen hield zolang Amerika nog niet aan de
oorlog mee deed ,ook !WW-arbeiders. De socialistische "Propaganda League" groeide en werd heftig bestreden door de
S.P.A., ·echter zonder dat het tot uitsluiting van de Liga-leden
uit die partij kwam. Toen Amerika aan de wereldoorlog mee
ging do·en, maakte de "Propaganda League" zelfs een punt van
bespreking uit in de Amerikaanse Senaat, waar opg.emerkt werd,
dat het onbegrijpelijk was, dat ·een zodanige organisati·e zelfs
maar g.eduld werd. Sindsdien mocht het orgaan op grond van
•een desbetreffend besluit der ~egering ni.et meer per post verzonden worden, wat de toen gebruikelijke vorm van een verbod was, daar de verspreiding van een blad in zo'n geval buitengewoon grote kosten ver.eisre. De drukkerij van de "Volkszeitung", (Volkskrant ~edadeur Ludwig Lohre, di·e ons tot zov•er tamelijk behulpzaam geweest was) weigerde onder di-e omstandigheden voort te gaan mei het drukken van het orgaan, dat
van toen af een tijd lang bij de drukkerij van het Russische orgaan de "Novi Mir" verscheen. Het colporteren met het orgaan
op straat ·en in vergaderingen werd ten ze·erst·e bemoeiliJkt, en
•enkele arrestaties volgden. lnile!'1essant is, dat een van de ijverigste medewerkers aan en propagandisten voor de "Propaganda League" onze reeds overleden vriend en kameraad Katajama was, die toen in NewYork e-en eigen orgaan "K.eimin" in
het Japans en het Eng·els uitgaf. Hij schreef ook voor de "New
International'' en colporteerde er ook mee in ver_gadering.en,
waarbij hij zijn persoonlijke veiligheid op het spel zeHe. Zoals
bekend is, capituleerde de S.P.A. terstond toen Amerika aan
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de oorlog mee ging doen en was haar houding van toen af
openlijk sociaal-imperialistisch: De I.W.W. daarentegen z·ette
haar propaganda tegen de oorlog voort. Oo'k wij spraken op
straat de menigte toe, als z.g. "soapboxspeaker" ("zeepkistjesredenaar"), waarbij het zelfs strafbaar was, de artikelen van de
Amerikaanse grondwet vpor te l,ezen.
Het orgaan "The New International" kwam in deze periode, zij
het dan ook onr·egelmatig, illegaal uit, en we ondervonden daarbij grot•e medewerking van daar toen wonende Russische kameraden.
lntuss·en waren ook enige Russische leiders naar Amerika gekomen. Eerst kwam kam. Kolontay en toen de kameraden
Bucharin, B·ersin e.a. Ook de mensewiek Trotsky kwam toen uit
Parijs, waar hij het orgaan "Nascha Slovo" geredige•erd had, naar
Amerika. Ook daar nam Trotsky van stonde af aan een opportunistisch standpunt in, •en v·erbond hij zich dadelijk mei de
intel!.ectuel·e groep van Boudin. Deze vertegenwoordigde in het
orgaan "De Klassenstrijd" al spoedig de pro-entente-richting,
bestreed la"Ler de bolsjewistische revolutionaire politi.ek en vi1el
z·elfs de October-revolutie af. De overige genoemde Russische,
bolsjewistische, kameraden ondersteunden onze ,groep, maar uit
de aard der zaak hadden zij hun handen vol aan het werk onder de Russische kameraden. Door onze samenwerking met
v•e•el Russische kameraden waren we met de gebeurtenissen in
Rusland tamelijk goed op de hoogte, en daar in Amerika de belangst•elling in de Russische revolutie buitengewoon groot was,
besl·oten wij tezamen met enige Russische kameraden een "Bureau voor bolsjewistische lnformati·e" te sticht•en. De taak van dat
bureau was materiaal uit Sowjet-Rusland te verzamel·en en het
te doen publice11en, ook in de burgerlijke pers. Ook v·ersche·en
b.v. •een boek met redevoeringen van Lenin door onze tussenkomst bij ,e,en burgerlijk·e uitgeverij.
In Amerika had de Russische F·ebruari-revolufi.e in brede kringen van de bur:ger[ijk·e wereld een ware storm van enthousiasme
te weeg gebracht, ·en aan dit enthousiasme kwam ook na de
October-r·evolutie nog ni·et direct een eind. Men zal zich herinneren, dat Wilsen zelfs ·een tel·egram aan Lenin zond, waarin
hij het samenwerk·en der "beide grote volksrepubli·eken" voorsloeg. Het antwoord van Lenin, waarin deze het onderscheid
tussen de Sowiet-Uni•e •en de Amerikaanse "volks"-repupli·ek
op de hem eigen karakteristieke manier kort •en scherp uiteenzette, is •een document, dat onder de revolutionair·e arbeiders
enorme ge·estdriH verwekte. Ofschoon dii voor Wilsen een koude douche was, verdween toch hier en daar in burgerl.ijke krin9en niet 9eheel •en al de hoop, dat ,in het bolsjewis-tische 11egi·em
wel spoedig e·en .:grondige verandering zou komen. Een tijd
lang was het op de grondslag van die vergeefse hoop mogelijk,
ook in burg•erlijke organen inf.ormati·es over de Russische r·evolutie en de bolsj·ewistische methoden i·e doen publice11en.
Zelfs bl·eek het mogelijk, •enige grote openbare v·ergaderingen
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te organis·eren waar propaganda voor het Rode Leger gemaakt
werd. Deze vergadering·en wekten een enorme geestdrift op,
en de aanwezig·en offerden z.e!fs hun lijfsieraden, trouwringen
enz., tol ondersteuning van het Rode Leger. Z.ek,er ni•et minder
dan de helft der arbeiders die aan dez•e vergaderingen deelnamen, v·erplichHen zich schriftelijk, bij de eerste oproep •een afdeling vrijwilligers voor actieV1e dienst in het Rode Leger der
Sowj·et-Uni·e te vormen. Het enthousiasme in en buiten dez.e vergaderingen was zo groot, dat de politie het niet wa~.9de, in te
grijpen. Toen op grond van een in één van deze vergaderi11gen
g·enomen besb1it een tel·~.gram gezonden werd aan de l"e,gering
te Vv'ashington, waarin v·erlangd werd, dat de l"egering het vormen van ·een vrijwilligersarmee tot het ondersteunen van het
Rode Leger zou toelaten, werd dit telegram zelfs officieel beantwoord, zij het dan ook, dat de strekking van dit antwoord
was, dat de vrijwilligers zich bij het Amerikaanse leger in Frankrijk zouden aansluiten, zijnde dit de "doelmatigste weg" om
Rusland t·e ondersteunen! Dat was na de Odober-l"evolutie;
klaarblijkelijk had men in Amerika nog steeds de hoop niet opgeg·even, Rusland voor het imperialistische front terug te winnen.
Toen tol mijn reis van New-York ov•er Japan naar de SowjetUnie besloten werd, kreeg ik e·en mandaat van de "Socialist
Propaganda League" om de Liga op •eventuële congressen in
Europa te vertegenwoordigen, alsmede de opdracht, te onderzoeken, of het vormen van een Amerikaanse afdeling van het
Rode Leger mogelijk ·en doelmatig zou zijn. Kam. Katajama verschafte me verbindingen met Japan. Daar had ik meerdere besprekingen met kameraden te Tokio en Yokohama, en werd mij
bij mijn vertrek naar Wladiwostok e·en door de kameraden daar
op9estelde ·en aangenomen l"esoluti·e inzake hun st,ellingname ten
opzichte van de Odober-r·evolutie overhandigd om die naar
Moseau t•e bren:9en. (Zi.e deze r·esoluti•e in het prod·ocol van
het Eerste Congr·es der Kominter~). De reis door Siberië ging
met veel moeilUkheden gepaard, daar inmiddels het TschechoSiowakische legioen op minstichten van de Ententemachten de
opstand van de Tschechische krijgsgevangenentransporten bewerkt had, ·en in Siberë de burg•eroorlog woedde, maar de resolutie van onze Japanse kameraden vond gelukkig haar weg
door dri•e fronten he·en •en was ten tijde van mijn bezoek aan
kameraad Lenin al in de Prawda afgedrukt.
Van mijn !'1eis door Siberië is een beschrijving opgenomen in
de ."Tribune" van 1 Oct. 1929.
L~enin stelde mij ook •enkele vragen ov•er Japan, waar toen de
be:~eging :wel is waar zwak nog was, maar door het·enthousiasme
ov,er de Russische R·evolutie een ni•euwe stoot gekregen had.
Toenslotte kwam dan het gespl"ek op Holland. Lenin kende persoonlijk me·erder·e kameraden van de ."Tribune" ~roep en inf.orme·erde met grote belan.gstelling naar hei werk van Gorter,
Pannekoek, Roland Holst en Wijnkoop. Met de g-eschiedenis van
de Hollandse partij was Lenin heel goed bekendj bjj had dan
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ook 'een niet _geringe invloed op haar uit_geoef.end. Zoals bek,end is, kwam het in Holland in de strijd van een oppositiegroep
de z.g. "Tribune" -groep, (naar het orgaan "De Tribune" genoemd, dat ook heden nog het orgaan van de C.P.H. is) ~egen
de reformistische politiek der l·eiders, van welke Troelstra en
Van Kol de bekendsten zijn, tot een scheuring in het jaar 1909.
"De Tribune" stond sterk onder de invloed van de Russische
g'ebeurtenissen van 1905. Redevoeringen en artik,elen van kameraad Lenin werden meermalen in dez•e krant bes~roken, en
het boek van Roland Holst over de massastakingen gedurende
de periode van de Russische revolutie van 1905 had op ons
jong•eren, een grote invloed uitgeoe~end. Toen het in het jaar
1909 tot ·e·en scheuring kwam en door de revolutionaire "Tribune":,groep d.e S.D.P. (Soc. Dem. Partij) opgericht werd - S.
D.P. ter onderscheidin_g van S.D.A.P. (Soc. Dem. Arb. Part_ij) dro~g dit niet alle,en de goedk.eurin.g van kam. Lenin weg, maar
bovendien nam hij he·t ook voor de S.D.P. op, daar hij in het Int.
Soc. Bureau eiste dat de S.D.P. als z·elfstandige organisatie in dit
bureau zou V•ertegenwoordigd zijn. Inderdaad werden de ..!Jedelege·erden van de SDP op het Kopenhager Congr. der llde Intern.
toegelaten, zij het dan ook niet als erk.ende, gelijkberechtigde
organisafi.e, en haar gedelege.erden werkilen daar samen met de
Russische bolsjewistische de~egal:ie. De wereldoorlog werd door
de S.D.P. als zijnde een imperialistische oorlo.9 juist beoordeeld,.,
en de S.D.P. stond op het standpunt van de bestrijding der ·eigen bourgeoisie. Dat neemt niet weg, dat de "T ribunisten" nog
lang geen bolsjewistische partij waren. In de leiding van de S.D.P.
kwamen in vele vra_gen aarzelif1'9'en ,en afwjjkin_gen voor. Zo
v•erdedi']de b.v. het parlijbestuurslid Van Ravesiejjn in het
partijorgaan •een uitgesproken pro-En~ente-poliHek.
Ook al had de S.D.P. onmiskenbaar een z·ekere sedarische
ins~elling, zonder twijfel was het een stap in de goede richting,
dat het haar gedurende de oorlog gelukile, ~een comiié van
actie te vormen, het ,,Revolutionair-Socialistisch Comité tegen
de oorlog en zijn gevolgen", tezamen met •enkele syndicalistisch
ingestelde arbeidersgroepen, tot bestrijding van de mobilisatie
en andere oorlogsmaatre9elen der Hollandse regering. Daar
Holland in de eerste wereldoorlog neutraal bl.eef, had de .,,Tribune" ·en de adi·e van de S.D.P. in het .algemeen ook een z.ek·ere internationale betekenis. Lenin had persoonlijk contact met
Gorfier, Pannekoek en Wijnkoop (Enkel.e ,desbetreffende briev,en bevinden zich in het Marx-En9els-Lenin-lnstituut). Bovendi·en
oefende Lenir: criHek op ernstige onmarxisti.sche fouten van de
"T ribuni sten", o.a. inzake het nationalitei~envraagstuk, waarb)j
het zelfbesi!emmingsrecht der volken in zijn bolsjewisi:ische en
enig juiste formulering door de "T ribuni sten' 'ontkend werd. Wel
is waar •erkende de S.D.P. van het begin af aan het recht van de
Hollandse koloniën op onmiddellijke bevrijding ·en zelfstandigheid, maar voor Holland zelf werd dit standpunt afgewezen, met
de motivering, dat het zeer wel mo~elijk is, dat Holland als ,?ro-
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vincie van Duitsland een snellere revolutionaire ontwikkeling
zou doormaken.
Toegepast op onderdrukte nati·es, betekent dit standpunt e·en
practisch gevaar. Lenin veroordeelde deze houding beslist, zoals ook die der Poolse partij. (Zie: Het resultaat van de discussie over het zeHbestemmingsrecht, door W. I. Lenin, Mosecu
1933; Russische uitgave blz. 28}.
Hij bewijst daar niet alleen, dat een zodanig standpunt onjuist
is, maar geeft ook een schitterende analyse, hoe het komt, dat
juist deze beide partij>en een zo afwijkend standpunt innamen.
Ook ren opzichte van de Zimmerwalder Conferenti·e namen de
"T ribunis~en" een geheel onjuiste houding aan. De S.D.P. weig,erde namelijk aan deze confer.entie deel te nemen, omdai ook
verruders van de revolutionaire bewe_ging, zoals de Duitse ..9roep
Haase-Ledebur en dergelijke groepen er aan deelnamen. Deze
fout, die door Lenin •en de Russische Bols}ewiki becritise·erd werd,
werd later door de S.D.P. ten dele gecorrig.e•erd w.:1ar ze besloot, een gedelegeerde naar Kienthal .;te zenden.
T~en tijde van mijn bespreking in het Kreml hadden de fouten
der "T ribunisten", die een gevolg war·en van een s·ectarische en
mechanische opvatting van de "Hollandse School", zoals Lenin
deze groep noemde, nog niet de proporties aangenomen die
zich later voordeden. Lenin verwachtte ioen nog veel van het
theoretische en practische werk van dez•e groep, vooral van
Gor·ber en Pannekoek.
Bij het afscheid van Wladimir lljitsch trof het me, dat hij nog
nadrukk·elijk informeerde, of we goed ondergebracht waren
en goed verzor_gd werden, en of het ons soms aan het e•en of
ander ontbrak. Ik wist toen nog niet, dai Lenin bij zij',l1 ve!:e,
staats- en partijbemoeiïngen zich steeds ook om de da.9·e(ijkse
materiële ·en andere behoeften van zijn medewerkers bekommerde.
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Hiermee vervolg•en we de beschouwing naar aanleiding van
het hoofdartikel uit het Russisch tijdschrift "Onder de
vaan van het Marxisme" no. 4 1935. Het is teg·elijk een duidelijk antwoord aan dat soort leiders der sociaal-democratie, die nog s~eeds ondanks alle feiilen doorgaan met de
laster dat het humanisme en de vrijheid - zoals deze zich
in de Sovjet-Unie ontwikkelen - verwant zouden zijn aan de
barbaarsheid van het fascisme.
Marx en Eng•els hebben laten zi.en, ho·e de ontwikkeling van
de maatschappij door klassenstrJjd, waarbjj de ene aoersoon zijn
behoeften bevredigt en zijn bestaan verdedigt ten koste van ander·en, aan de ene zijde de "onmenselijke" methode bepaa!t
waarop de onderdrukte klasse haar behoefilen moet bevred.[gen
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en qç~n çle andere ~ijde: de beperktheid waarbinnen de maatschappij en met haar de he.ersende kl,asse zich kon ontwikkelen. Dez·e beperktheid bestaat niet all.een in het buiten de ontwikkeling sluiten van de onderdrukte klasse, maar ook in de
geestelijke begrensdheid van ·de heersende klasse, waardoor
"het onmens·elijke ook het lot wo11dt van de heerser."
Zelfs in periodes als de ~enaissance, als alzijdig ontwikkelde
mensen ontstaan, bl·e·ef hun ontwik~eling beperkt. De humanistische ontwikkeling van de persoonlijkheid was ontoegankelijk
voor de brede massaas •en slechts open voor ·e·en onberekenende
minderheid uit de heersende klasse.
De ontwikkeling van de persoonlijkheid bij de heersende klasse
geschi·edde door de onderdrukking van de ontelbare persoonlijkheden van de onderdrukile klassen. De v·ervolmaking van
de producten van 9e·estel·ijke beschaving kwam voort uit de
bev·estiging van de onwetendheid, wankultuur, en duisternis in
het volk. Even min als "geen volk vrij kan zijn, dat andere volkeren onderdrukt" {Marx), kan het vrij<e individu bestaan, dat
ande!'e individuen onderdrukt. Het g•evoel van eigen waardigheid bij de mens kan zich niet staande houden, als hij dagelijks
de menselijke waardigheid bij honderden onderdrukt. En men
ziet dan ook, dat de ontwikk·eling van de persoonlijkheid bij
het vroeg-bu.rg•erl·ijke humanisme zich ontwikkelde tezamen
met de ontwikkeling van ·een uiterst individualisme en ijdelheid,
en dat de ontwirkkeling van de wilskracht onmiddellijk leidde tot
uitersten van 9eweld en onbeheerstheid van 'karakter; naast de
geni•eën op .gebied van wetenschap en kunst ontwikkelden zich
tyrannen, despoten, avonturi·ers, bandi·eten en bedriegers; de
verfijnde beschaving ging gepaard met afschrikwekkende ruwheid •en ongelooflijke ontaarding.
De ontwikkeling van de volle persoonlijkheid is onmog·elijk zonder haar V•erhouding tot andere mensen. De verhouding ~an
het individu uit de heersende klasse tot di·e uit de onderdrukte
klasse is bekend. Hoe is de v•erhouding van Clit individu tot zijn
klassegenoten?
Marx spreekt zonder omhaal van de s c h ij n ba re collectiviteit
vàn de bourgeois..Jklasse, waarvan 'hij het karakter alsvolgt aanduidt: "de afzonderlijke individuen vormen een klasse slechts
in zover zij een 9emeenschappelijke strijd moeiJen veel'en teg·en
een andere klasse; in ande!'e verhouding•en staan zij als konkureniien vijandig tegenover elkaar." Deze bijzondel'e soort ~an
collediviileit bij de bourgeoisi•e biedt weini•g voedingsbodem
voor een positieve ontwikkeling van persoonlijke vrijheid, waar
";rechts in het colleeHef het individu de middel.en v·erkrijgt tot
aliijdig·e ontWikk·eling van zijn eigenschappen en dus slechts in
het coHecfi.ef de persoonlijke vrijheid mog•elijk is" {Marx). Bij
de volledig•e coU.ectiviteit van de !'evolutionaire prol.etariërs is
er ge·en tegenstelling tussen de belangen van de persoonl·ijkheid
en van de klasse, ev•enmin als er tegenstellil)•g•en zijn tussen de
be'langen van de 'klasse en de .pPhel·e mensheid. In de Aemeen-
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schappe'lijk,e strijd voor de omv,erwerping van het kapitalisme,
in de co'llectï.eve g.eme·enschappelijike activiteit van de socialistische opbouw der maatschappij ontvang,en de individuen de pro1etariërs - aHe mog:e1ijkheden hun gaven volledig te
ontwikkelen ·en te komen tot een werkelijk humanistische ontwiikke'iing der persoonlijkheid.

.

'

De October-revdluti'e en de overwinning van het socialisme in
de Sovjet-Unie legden de grondsla.9 voor het werkel,ijke volkshumanisme, voor de a'lzijdige g.eestelij'ke en lichamelijke ontwiikke'ling der persoonlijkheid. Onder l·eiding van de communistische partij wet"d de Sowj,et-Unie het land van de scheppende
ontwikkeling der mensheid. De leer van Marx-Eng·els-Lenin en
Stalinover de li·efde tot de onderdrukte lijdende mensheid is tegel,ijkertija de leer van de onbe;g11ensde haat tegenover uitbuiters, 'kapitalisten en grondbezitters, mitsg:aders hun fascistische
dienstknechten: de vijanden van vrijheid en menselijkheid. De
onverzoen'li}ke klassestrijd ter be~eiking van de klassenloz·e maatschappij is de beslissende voorwaarde voor de ov·erwinning van
het pro'letarisch humanisme over de gehe·le wereld.
Juist in naam van de overwinning van dit prol,etarisch humanisme
is de diktatuur van het prOI,etariaat noodzakelijk, die volgens
het woord van Lenin is "de meest onbeperkte, meest meedogenloze oorlog van de ni,euwe klasse t~g.en een machtiger vijand, tegen de bour9eoisie, wier verzet zich door haar val (zij
het ook s'lechts in één land) v·erti·envoudigd he.eft." Dank zij
dez·e diktatuur kon de Sovj·et-Unie zich uii een land van de!
N.E.P. ontwikke'l·en tot een socialistisch land. De klassevijand
werd in het land verslagen. Maa'r de te.senstand van deze v:ijand
is niet verslapt, maar is wreder geworden listig·er en gewelddadiger. Onze zwakte, i·eder van onze fouten kan door haar worden
benut, Strijdend voor het pro'l,etarische humanisme, moet elke
poging worden a{g.eweerd die het pro'l,etarisch humanisme in de
,geest van het christe'l·ijk humanisme zou v•erdringen en leiden
zou tot e·en toeg·ee~[ijkheid ten opzichte van de klassenvijand.
De ~leuze van stalin over de zol"avuldi<C~e omaanq met mensen
kan nooit uitae'l•ead worden als een soort v·erzoenend-liberale
mensen.li·efde ·tot vijanden van de arbeidersklasse en de werkende mensheid. Het proletarisch humanisme is gegrondvest
op de grote waarheid, dat "de ov•erwinning over de bourgeoisie
onmoge'l,ijk is zonder langdurige, hardnekkig.e, vertwijfelde oorlog op leven en dood - een oorlog, die uithoudingsvermogen,
discip'line, vastheid ,onbuigzaamheid en eenheid van wil vereist." (Lenin)
Sta'lin schreef, dat de druk van de bourg.eoisie en haar ideologie
op het pro'l,etariaat "er in tot uitdrukking komt, dat vaak burgerlijke ideeën, gewoonten ,maniel"en en stemmingen in het pro'.letariaat en zijn partij iot uitin,g komen door bepaalde lagen
van het prOI,etariaat, die op één of andere manier met de burgerlijke maatschappij verbonden zijn." In het vraagstuk van het
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proletarisch humanisme is ook een derg,elijke invloed te bemer~en. Bepa.alde mensen, die wel eens van het Marxisme gehoord hebben, leiden aan een z·ekere "mensenvrees" en wijzen
er op, dat "de mens in het ,a],g,emeen" e.en abstraktï.e is van d~
burgerlij~e ideologi·e en dat daar tegenover het Marxisme hei
proletarische klassenstandpunt inneemt. Dat dit wordt opgemerkt, is heel goed. Ma,ar t~gel.ijk·ertijd moet be_g~pen worden
dat het grol,etanaat e~en algemeen menselijke taak op te lossen
heeft, dat de proJetarische kultuur - de werkelijk socialistische
cultuur is en de prol•etariër - de mens wordt. Deze opv.atting
wordt maar al te vaak als "bur9erlijk" verworpen, waarbij men
dan aan "proletarisch" al di·e eig,enschappen verbindt, die de
kapitalistische producfi.e en de barbaarse bestaansvoorwaarden
aan de arbeiders hebben geg.even. Naar het voorbeeld van de
kapitalistische maatschappij ontneemt men aan de arbeiders zijn
persoonlijkheid en gaat onder de naam van "proletarisch" allerlei grove gelijkmakerij verdedigen, terwijl men onder "massa'"
een gedrilde gelijkvormige massa verstaat met de schone naam
van "proletarisch collectief".
Zulke misvattin9en over de socialistische mens vindt men vaak
in de theorie en de praktijk. Zij zullen in de historie van de
ontwikkeling van het prol·etarisch humanisme leven als anekdotes, als een spinneweb van burg·erlijke overblijfselen.
Het woord "prol,etarisch humanisme" komt st~eds veelvuldiger
voor in de sovj.et-literatuur om de alzijdige ontwikkeling van
de nieuwe socialistische mens te karakteriseren. Er is f,etfer[ijk
geen gebied uit de praktijk, ge.en versd1ijnseJ in het bonte
SovjeHeven, waar de machtige energie, de volheid van het leven •en van de scheppingsdrang, de kennis van de nieuwste
mens: de bouwer van het socialisme ,niet in naar voren treedt.
"De vernietiging van het persoonlijk eigendom betekent de
volledige bevrijding van alle menselijke gevoelens en eigenschappen" - schreef Marx. Dez.e vernietiging voltrok de Octoberrevoluti·e en legde daarmee e•en vaste grondslag aan de
opbf,oei van het prol·etarisch humanisme, aan het ontstaan van
hen, di·e Stafin noemde de helden en scheppers van het nieuwe
leven.
Naar het voorbeeld van de prof,etarische humanisten: MarJ5,
Engels, Lenin en Stalin wier l·even was gevuld door het onverbrekelijk geloof in de scheppende kracht van de werkers, voedt
de partij de onv·erschrokken strijders op in de praktijk van de
revolutionail"e strijd ter bevrijding van ae g·ehele mensheid, voor
de prof,etarische revolufi.e in de 9ehef,e wereld.
Nieuwe gevoef,ens en gedachten worden 9eboren, die vroeger
niet bestonden bij de v·erslaafde en uitgebuite massaas. Het gevoe.l van kameraadschap en sterke liefde voor het socialistische
vaderlçmd.
De Sovjet-Uni·e toont hoe de socialistische maatschappij de volledi9e ontwikkeling van menselijke eigenschappen bevordert:
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moed, z.elfv·ertrouwen ,eerlijkheid, wilskracht en toewijding aan
de socialistisch zaak. Een àlzijdi9e geestelij~e en lichamelijke
ontwikkeling der wer~ers bracht reeds enorme successen. Welk
een massa.as l1eren ni·et, verhogen hun kwalificatie, verruimen
hun kijk en beschaving door ~ennis van de techniek, natuurwetenschappen, historie, kunst, literatuur en theater! Hoe ruim
wordt het g<ebied van hun belangstelling! Vergelijk slechts het
werk en de belangstelling van de Sovj.et-arbeider en Sovjetkolchosnik, de uitvinder ,de professor met de rol, die toebedeeld is aan de werker in de kapitalistische landen.
Het fascisme voert tot bloedi9e oorlog•en, tot de ondergang van
de cultuur. Het socialisme verdedigt de vrede en doet een nieuwe cultuur ontstaan •en ,een vrije scheppingsdrang bij een bevrijd volk Dez·e tegen9esteldheid van twee kr.achten, twee wereldbeschouwingen - fascisme en communisme_ - worêlt met
de dag duide•l ijker, •ev·ena.ls iedel'e dag en uur de 'kracht toeneemt, waarmee naar onz·e zijde de arbeiders en boeren worden
getrokken en die dellen van het inteHect, di,e bereHen in welke
poel van ·eHende de we11eld door het imperi.alisme met behulp
van zijn fascistische trawanten wordt gestort.
De besi!e v·erte9enwoordigers van de W·est-Europese inte•l'l.i_gentie, di·e opkwamen te9en de noden van de mens in de kapitalistische maatschappij ,ke!'en zich naar de Sovj·et-Uni•e. Wij noemen
slechts namen qls Henri Barbusse ·en Romain Rolland. Zij begrepen, hoe men de weg moet zoeken om de mensheid te bevrijden, be91"epen dat werk·elijk humanisme sl.echts mo9elijk
is bij het socialisme, begrepen dat de grote schaHen van de
menselijk·e beschaving bewar·en, betekent: zich te stellen aan de
zijde van de strijd der ,a:rbeidersldiasre en van de Sovejt-Unie.
Te strijden voor de vrije ontwik~e·l'ing van de persoonlijkheid
- dat bete~ent te strijden voor socia.lisme, t·e9en kapitalisme,
want slechts het proletarische, socialistische humanisme baant
de weg tot de glinsterende hoogi!en van e•en verdere opbloei
van de mensheid -tot het Communisme!
1

"HET HISTORISCH MATERIALISME"
door 0. Verborg. Ui·tgave "Peg.asus"
Mr. A. S. DE LEEUW

De Uit9everij "Pegasus" heeft ons met het werkje van Verborg
een ni,euwe populaire inleiding tot het historisch materialisme
gebracht, waaraan ong:etwijfeld behoefte wa.s, daar oudere inleidingen, zoals di·e van Gorter, sinds lang uitv,erkocht1 en bo401
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vendi·en op tal van punten betwistbaar wat"en. Daarom juichen
wij het v:erschijnen van •een nieuwe inleiding toe - in het b_ijzonder daar dit boekje, ontstaan uii een seri•e schriHelijke lessen
van de Marxistische Arbeidersschool., helder en bevattelijk geschreven is, ·en toteigen nadenken en vorsen noodt. DaarbU rnaaki
Verborg i:et"echt ni·et arlrf,e.en vat1 de klass,ieke 9eschri#en van
Marx en Eng·els gebruik, maar ook van de voortzet-Fers van hun
werk, a:ls Lenin en Stal.in.
Deze nieuwe pog.ing., om het historisch mat•eriaJisme voor arbeiders uHe,en te z•etten~ is niet overaJ goed 9eslaa.9d_; en daar
wij hopen, dit boekj·e meermalen herdrukt te zien, wiHen wij
op enke·f,e punten wijzen.
Verborg ontkomt ni•et steeds aan het struikelblok voor élke popularisering - dat zij namelijk de dingen te eenvoudig voorstelt. Zo bijv. als hij op pg~ 9 de verhouding tussen de bourgeoisie en haar intellectuel·en als volgt voorstelt: "De grootindustrieel huurt e•en pro~essor of e~en 9enera.a.l, om zogenaamd
op grond van het aJ9emeen belang te bewijzen, dat de sodale
wetten moeten worden afg·ebroken, le9er en vloot moeten worden v·ersi!erkt en koning.in en godheid g.eprezen."
Zo eenvoudi.g gaat dat niet - aan de ene kant de groot-industrieel met 'een bankbiljet in zijn hand di·e dicteert, aan de andere
kant de professor die schrijft. . . me professor kan best "te
goeder trouw" overtui:gd zijn, dat hij ",in het algemeen belang"
handelt; en misschien is hij zich van zijn (ideël·e of materiële)
afhankelijkheid van het kapitalisme in het geheel niet bewust hetgeen a.an het wezen van de zaak niets, maar aan de vorm
zeer veel verandert.
Een twede voorbe·eld: op pg. 41 komt Verborg over de sociale
wetgeving te sp11ek·en, en z·egt dat de verandier.ing in het rechtsgevoel., die met haar invoering gepaard ging, "n iet het gevolg
is gewe,est van z·ekere mol"el,e of ethische ov•erwe·ging,en, do<: h
een oorzaak had, di'e voortsprong uit de ekonomische verhoudingen". Dez,e 9ehele tegenov•erstell.ing is onjuist; de ·ekonomische verhoudingen verklar·en zo we I de str1ijd om, en de invoering van de social·e wetg·eving, a Is de wijziging van rechtsgevoel en moref,e ov·erweging,en die (als tussenschakel!) op de invoerin~g van di·e wetg,eving wel deg-elijk de grootste invloed
uitoefende.
Weinig bev11edig,end schijnt ons in dit boekje de behande.ling
van de techni·ek. Zij behoort toch on:g·eivyijfeld tot de productiekrachten en als zodani.g tot het fundament van het .s·eh:ele m9atschappelijk·e l·ev,en. In hoofdstuk 5 wordt de techni1ek echter
uitsluitend als "behoefte aan kennis" behandeld, en äls bepaald
door de produkti·e- en kl·assev·erhouding.en.
Met dez.e kritische opmerkingen is aan 'de waarde van dit
werkje niets te kort 9edaan. Anders denkt een recensent .in
"Het Volk" er over, di1e er niets go·eds in g·evonden heeft, dc:>ch
alleen "opportunisme :inplaats van wetenschap". Dat moet dan
blUken uit een plaats, waar de ,eenheidsfranHaktiek van de
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Communistische Internationale een praclische toepassing van
het diaJectisch-mai!erialisme g·enoemd word1. "Opportunisme!"
roept de recensent van de "Arbeiderspers" - want di·e eenheidsfront-taktiek he·eft op het laatsi:Je congres van de Internationale een wijziging ondergaan! De betekenis van dit verwijt ontgaat ons. Verborg toont zeer terecht aan, dat ook de eenheidsfrent-tactiek ontstaat (en dus ook zich wijzigt) op de gronäslag
van een nauwk·eurige en Marxistische ontleding van de politieke
feiten en hunne ontwikkeling. En als de ongenoemde recensent
beweert, dat het boekje "het opportunisme van de vorige da.:9
verdedigt, terWJij.l de neiuwe dag al weer geheel i:Jegenovergestelde waarheden uit Moskou meldt", dan wekt hij het vermoeden, dat hij dit boekje niet ge.lezen heeft. Want Verborg geeft
alleen de grondslag voor eI k e vorm van eenheidsfront-tacti,ek
aan, zonder zich (wat in zulk een werkje ook niet op zijn plaats
zou zijn) in de mogelijke VO!rm ·en van het eenheidsfront te
verdiepen.
Dezelfde recensent schrijft dat Verborg de sociaal-democraten
verwijt, dat zij zich ten onrechte voor de democraHe uitspreken;
daarmee het vermoeden bevestigend, dat hij niet g·el,ezen heeft,
wat hij bespreekt. Immers Verborg doet niets van dien aard,
waarvan ieder zich kan overtuigen, die de bewuste vragen op
pg. 70 gel.ezen heeft.
(Om te bewijzen, dat ik het boekje wél gelezen heb, wil ik op
een paar zinstorende drukfouten wijzen: pg. 21 "stamvetbandschap" i.p.v. "verwantschap"; pg. 40 "groot-grondbedrijf' i.p.v.
"grootbedrijf"; pg. 81. "wind i.p.v. "blind".)
,
Het "Voorwoord" belooft ons e·en twede werkje over het dialektisch materialisme in zijn geheel. Wij hopen, dat de verschijnin;g
daarvan niet i:Je lang zal uitblijven. In de laatste jaren hebben wij
een krachtig begin gemaakt met wat in de Nederl·andse arbeidersbeweging zolang schromelijk verwaarloosd was: het uitgeven
van werken van de denkers en l~eiders van het Marxisme in de
Hollandse taal. De belangstelling hi·ervoor is groot en groeiend.
Maar dit is al niet meer voldoende. De snelle wijzigingen in de
economisch-politieke situatie maken bovendien een zelfstandig
voortwerken op dez·e grondsl.ag, en bevordering van de pogingen, om z·elt de theori·e toe te passen op tal van vraagstukken,
tot een zeer dringende noodzak·elijkheid, en daarmee ook de
verl,evendiging van de belangstelling en van de discussie over
theoretische vraagstukken. Hi·eraan hoopt ons tijdschrift in de
toekomst krachti.g mede i:Je werken; en wij verwacht.en dan ook,
dat zulke werkjoes als Verhorg's "Het Historisch Materialisme"
de g.eesten aan het denken zullen breng,en, en zowel instemming.
als discussie uitlokken.
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"DE DIALEKTIEK VAN DE VOORUITGANG"
door Dr. J. Romein

Mr. A. S. DE LEEUW

In d~ Augustus- en Sepilember-nummers van het tijdschrift
"Forum' 'vind~n wij •een inileressante Marxistische siudie van
J. Romein over "de dial•ekti.ek van de vooruitgang", met als
ondertitel: "Bijdrage tot het ·ontwikkelings- en ondergangsbegrip In de geschiedenis." Romein ontwikkelt hi·er de gedachte,
dat "in de strijd om de voorrang datgene de besie kansen heeft,
dat het achterlijkst was". Datgene, wat op ·een bepaald ogenblik
het verst ontwikkeld is, is ook het meest aangepast, het meest
gespecialiseerd; het he·eft grote kans, zich in dez·e specialisering
"vast te werken", zodat de trap van ontwikkeling, die het bereikt heeft, z·elf als het ware een rem wordt voor het bereik•en
van een nóg hogere trap van ontwikkeling. Dan treedt een eigenaardig·e "verspringing" op; de verdere ontwikkeling vindt
niet meet op het oude terrein plaats, maar op een nieuw terrein,
dat meer achterlijk is gebleven, en dat zich nu opma.aki, om als
het ware met een sprong, zijn achtersiand in ile hal•en, en zün
meerdere zelfs voorbij te streven. Uit de woord k~euze heeft men
het wellicht a·l beme;kt. dat Romein ook de socialistische revofutie in de Sowjetuni·e als ·een illustraHe van deze wei beschouwi:
het socialisme bl"eekt voor het eerst door, n i Iet in de me•est
ontwikkelde kapitalistische landen ,maar juist in •een land, dai in
tal van opzichten zowel technisch als •economisch achterlijk was.
De séhrijver geeft ·echter nog een r•e>eks van voorbeelden in 'het
bizonder uit de geschiedenis van de oorlog-en, maar ook uit die
van handel en t·echni•ek, van dit ov·ergeven van de fakkel van de
vooruitgang van de ~ene plaats of het ·ene land naar het andere.
De gedachte is, naar het ons toeschijnt, belangwekkend en
vruchtbaar. In een van Kautsky's vroegste historische werken,
dat over Thomas Morus, vindt men iets soortg-elijks waar hü uiteenzet dat, •en waarom, de Kerkhervorming-en de 16e eeuw
over het algemeen niet in de toentertijde •economisch-hoogst
ontwikkelde landen, zoals Frankrijk, Italië of Spanj•e, maar in
het veel lager ontwikkelde Duitsland en in Skandinavië inz.ette
en in stand bl·e·ef.
Het Marxisme he·eft nooit de liberal•e opvátting van de ,,vooruitgang" als een stijging-in-rechi!e-lijn gehuldigd, maar altijd
gewezen op de innerlijke tegenstellingen en tegenstrijdigheden
in het geweldig-e proces, dat wij de ontwikk·eling der mensheid
noemen. Terecht bestrijdt Romein deze ál te simpel·e gedachte
aan de hand van vel•e l•eerrijke voorbeelden uit alf.e del•en van de
geschi·edenis. Wij kunnen hem ·echter ni·et volgen, waar hij voor
zijn stelling van de "premie op de achterlijkheid" "zij het aarzel,end," toch ~e·en volstr·ekt-algemene geldigheid opeist (bi. 834)
en dus z,eH •e•en ni·euwe alg·emene "wet van de vooruitgang" opsteH. Hij beroept zich in zUn studi·e op Hegel •en zijn schema van
de dial.ektische ontwikkeling van these door antithese tot syn-
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these. Maar doet men Hegel geen onrecht, door te trachten zijn
philosophie in één sc'h~ema te vang-en?
De g.eschiedenis is z·eker geen vooruitgang-in-rechte-lijn; ma~r
zij is ook ge·en •eeuwig bokspringen. Wij zouden weinig vooruit
gaan in het dial1ektische begrip van de historie1 als wij het éne
abolsute schema door het ander·e zouden vervangen. Wjj g.eloven, dat Romein st.echts één van de mogelijke vormen van
dialektische ontwikkeling he~eft ·opgespoord; al schenkt hij ons
de ov·ertuiging, dat het een V·e·el-voorkomende en V•eel-betekenende vorrr is.
Men zal begrepen hebben, dat wij Romeins studie ten voHe het
lez·en ·en overdenken waard achten, het als een goed teken beschouwen, dat zij in e·en "burgerlijk" literair tijdschrift kon v·erschijnen, hetge·en van een toenemende belangstelling voor het
Marxisme onder sommige groepen der Jo11gere inteHectuel·en
getu~gt. Evenwel, de opheffing van het maandblad 1 ,Forum" is
juist in de laatste dagen aangekondigd ...

"GRONDSTOFFEN EN POLITIEK"
door Dr. Jan Romein. Uitg.a.ve ,.We•re!dbibliotheek"

Mr. A. S. DE LEEUW

Dit kleine werkj·e brengt een viertal opsteU.en over de gewichtigste grondstoffen - katoen, petroleum, rubber en staal - en
hun invloed op de politi·ek. De l·ez·er vindt hi·er v·ele interessante
gegev.ens, op onderhoudende wijz·e uitee'1gez~et; het boekJe kan
dienen als inl.eiding tot verdere studi~e op dii zo belangrijke en
actuele gebied van de politiek. Romein v·er:mijdt ook de fout,
die vele populair·e of sensationele boeken .ov·er deze ~onderwer
pen begaan - de fout namelijk van over-vereenvoudiging. Wij
kennen het type, é:lat alle raadsels van de internationale politiek
meent te kunnen oplossen door diepzinnig-triomfani,elijk te
mompelen: "petrol·eum" ... Er zijn petrol·eum-bronnen in Abe.ssinië, (ot in Afghanistan, of in de Chaco, of in ... vul maar in!)
en dat verklaart dan natuurlijk aU.es - iot dat ~er een andere
grondstof in de mode komt. T~egenover zulk een vulgarhering
wijzen wij op Romeins heldere uiteenzetting van de gro-te rol,
die de petrol·eum gespe·eld heeft bijv. in de jongste geschi·edenis
van Mexico - èn van de grenz·en van dez·e invloed!
In het laatste opsi·el is de beschouwing ov·er de invloed van de
"Vereinigte Stahlwerke" op de onfwikkeling en de ov~erwinning
van het nationaal-socialisme in Duitsland van bijzonder belang.
Het werkj~e is eenvoudig en bevaHel:ijk geschreven; arbeiders,
die dieper in de vraagstukken van de intemational~e poliHek willen doordringen dan door de lectuur van een krant mogelijk is,
zullen het met vrucht ter hand nemen.
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WOLFGANG LANGHOF: DE VEENSOLDATEN
Vertaling Ni·co Rost. Uitg-ev. Contad. Amsterdam

A. WILLEMS

In de katalogus van de boekhandel zal het boek van Langhof
waarschijnlijk een roman worden genoemd. En dat is het misschien ook wel in zoverre ieder stuk samenhangend verhalend
proza van een paar h.onderd bladzijden •een roman is. Maar dat
doet heel weinig ter zake in dit geval.
Het gaat er ni·et om of dit boek werkelijk de literaire g<ebeurtenis
is, waarvoor de boekenmarkt tuk op een nieuwe besteller en
huiverig voor ,;politiek" het uitkraamt. D;t ni•euw ontdekte talent .... als Langhof werkelijk •een goed toneelspeler is, zal hij
waarschijnlijk goed doen, wanne,er hij zich ni•et door de uitgevershonger laat verf,eiden al te haastige wissels op zijn schrijversialent te ir·ekk·en. Want dit boek is me,er dan ·een bewijs
van zijn talent ,.een getu~g~eni~, en een bewijs van zijn karakter.
De Dusseldorfse acteur Langhof werd Febr. 1933 op de g.ebruikelijk·e wijze zonder nadere verklaring gear!'1esileerd, b~acht drie
maanden in v~erschiHende gevangenissen door en daarna tien
maanden in twee van de beruchte konoentraüe-kampen: in
Bürgermoor bij Papenburg dicht aan de Nederlandse .9rens en
in To~gau. Na Z'ijn invrijheidsstellif!g .gaat hij naar Berljjn, maar
wanneer het hem daar als oud-"veensoldaat" onmog.elijk blijkt
werk te vinden •en ~een pas hem gewei.gerd wordt, vlucht hij
over de Zwitserse grens en behoort voortaan iot het leg.er der
"vaterlandslose gesellen", die hun ong.elukkig land op hun wijze pogen te di,enen. Langhof de·ed dat door het schrijv·en van
de Y·e·ensoldaten. Aan dit "waarachtig verhaal" van zijn ervaringen in het Derde Rijk li•et hij ·e•en korte verklaring voorafgaan,
waarin hij in het kort zijn antecedenten en zijn "arische" afkomst doet kennen :en "zweert de zuivere waarheid te zeggen."
Deze verklaring, di~e ongetwijfeld de nazi-scribenten ni•et zal
beléten hem tot een marxistischen jood t·e maken, zou ook
voor anderen niet meer dan een bewering blijven, wanne·er hij
niet op ieder·e bladzij van het boek g.estaafd werd door de toon
van den schrijv~er. De kracht van Langhof's boek lig·t in zijn onwe.erf.egbare toon van waarachtigheid, in de e•erbiedwaardige
zeHbehe·ersing, waarmee deze man na een jaar van kwellingen
niet afl.een afl.e redeloze haat teg.en zijn beul•en onderdrukt,
maar ook die kl,einel'e, maar niet minder vertroebel·ende gevoelens, di·e zo menig zelfdoorleefd V·erhaal zijn waa~de ontnemen:
dez·e acteur ontbreekt aHe ijdelheid om zichzelf 'een rol toe te
dichten nóch al's held in de g·ebeurtenissen die hij beschrijft noch
als alwetend verklaarder van die gebeurtenissen. En daardoor
verklaart hij meer dan stapels politiek-ekonomische en psychol·ogische l~ekenpra.atj•es van mensen-di.e-er-zelf-bij-g,eweest-zijn.
De ~eenvoudig•e erkentelijkheid, waarme•e hij het menselijk gedrag van sommige van zijn bewakers vermeldt, de objectiviteit, waarmee hij de lust iot kwellen vah anderen beschrijft, leert
ons a.h.w. aanschouwelUk dat deze politi,e- en S.A.-mannen niet
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de drijvende_, maar de misbruikte ·en tenslotte bedrog,en en uit_gebuite krachten v,an het fascisme zijn.
·
Z:ijn niet-anders zien dan de mens leert ons, dat de sirjjd
tegen het fascisme er niet alleen is van het kiez·en van een partij.,
maar vooral van het onverschrokken en tegen alles in partij-ki,ezen. Maar die men9elijke objektiviteit leert ons ook, dat hel
moeizaam verzet, dat zich ook in de hel achter het prikkeldraad
niet laat onderdrukken, uitgaat van en ged~agen wordt door
de •enige l'evensbeschouwing ,die zich ten alle tijden en zonder
enig voorbehoud teg,enover het fascisme geplaatst heeft: het zijn
kommunisten, die het zwakk·e saamhorigheidsgevo.el van de gevangenen weten aan te blazen, het zijn kommunisten die tot
vertrouwensmannen worden gekoz·en, het zijn kommunisten,
die met inzet van hun hele persoon ·en vaak van hun l'even het
be·etje recht voor hun medegevangenen verov•er·en, wat voor
hen nog te verov•eren valt.
En dat bepaalt ten slotte de eindindruk van dit boek, dat ondanks alle ellende, di·e er in verhaalt wordt, 9een ontmoedig·end
boek is ,omdat het laat zien, wa·t ook in de •ergste verdrukking
de solidariteit vermag, •en dat ·een doelbewuste parlij zich ook
achter het prikkeldraad ni·et laat neerslaan.

4 i !l ~lB: I;)I i i 4:)
Deze rubrie!< wil een overzicht verschaffen van de artikelen, die op
verschiliend gebied in de internationale Marxistische tijdschriften-literatuur verschijnen.
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DIE KOMMUNISTISO-JE
INTERNATIONALE
No. 15, 16 en 17-18
No. 15 - 5 Aug. '35 - 100 blz.
Dit nummer is voornamelijk 9ewijd
aan de voorbe~eiding van het 7de
wereldcong~es der Comi.nl•ern, dat de
vod.ge maand is geëindigd.
Een zeer uitvoeri-g artik·el v.a.n M.
Fuchs behandelt de ve·~deling van
kmchte.n der kl.assen in HiHer-Dui•tsland e.n de taak der K.P.D. Hij gaat
dan achtereenvol9ens na de ontwikkeling der loonverhoudingen van de
Duitse arbeidersklasse, de V'erschillende methoden, d!·e wmden toegepast v.an direde afbraak van de lonen en het kal'akter •en de bet·ekenis
'.t'an de verzetbewegingen v.a.n de
arbeiders t·e·g·en loonroof. Daarna behandelt hij de V·erkiezing.en van de

De hieronder genoemde tijdschriften
zijn verkrijgbaar door bemiddeling
van de uitg-ev.erij ·en boekhandel "PEGASUS", Hemonystraat 5, Amsterdam.
vertrouwensraden,
het tasdstische
,;prestati·e-loon" systeem en het chauvinisme ,arbeidersaristocrati·e en fascisme. Hij behandelt de politi·ek van
het "Deutsche ArbeHsfront" en g.aat
de ontwikkeling daarvan na en bespreekt dan de ·~ol v.an het lag.e•re
fundionariss,enapparaat van het D(eutsche) A(rbeits F(ront) en de V·ertrouwensraden. Tot slot tr·ekt hij eni9e
conclusies ov·er de ta.ak van de partij.
H. P.oJiitt beha.ndel•t de USSR en de
revol.u:tionering van de a•rbe·iders de.r
kapit.alis.Hsche landen. Hij gaat dan
na de .intema:tionale betekeni•S van
het vijfjarenplan, de social•isti·sche opbouw in de USSR en de internationa.le
soóa.al-democrati·e, het ni•eUW·e tijdperk van de Sowj-et-democ~ati,e. Ten
slotte bespreekt hij de .invloed van
de vredespol.itiek van de USSR en
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komt tot de conclusi,e, dat het bestaan van de Sow}e·t-Uni,e het sterkste
en machti>gste wapen is in het arsenaa>l van de Communistische Partijen.
Bela, Kun heeft het ov,er vrede, oorlog en onze tadi,ek. ledere oorlog is
een maatschappelijke en economische
crisis. Hoe echter de crisis ve,rloopt
hangt in belangrijke mate af van het
willen en hande!,en van de arbe,ide.rsklasse en haa,r voorhoede de communistische pa,rtij. Deze wi,l wo~d~ gestaald 1i:n het proces v.an de strijd
tegen oorlog, zowel vóór al's ná het
uitbreken daaNan. ZiUowich bespreekt
het twe,ede Con9res van de Communistische lntemationa,le, dat 15 jaar
gel,eden werd gehouden.
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No. 16 {20 Aug. '35 - 87 blz.) De
aflevering begint met een he>rdenking
van de partijgenoten Ds,oe Dso>e.bo
en Cho Soen-chin, d:e vol9ens mededelingen van de Kwomintangkranten
op bev,el van Tsjang Ka i Sjek werden V'ermoord, het 'is een van de
zwaarste V'erli,ez·en, die de Chinese
C.P. gedurende de 6de V'eldtocht van
de Kwomintang heeft gel,eden, want
het oude, e·rvaren k.ader 'i's buUen9e·woon waardeVlei voor de partij en
de revoluti,e.
., lell'en j a'ren strijd v.arn de Comintern", onder dez·e titel wordt een beschouwing 9egev,en OV·er het ?de
Congres.
Ook dez,e a,fl. heeft weer een arrtirkel ov,er de toestand van de werkende massa in Duitstand en de schrijV'e,r
Müller st,elt daarrin enige taken voor
de K.P.D.
Hij komt tot de slotsom, dat de vernietiging van he.t fascisme en de
bewijding van de werkende massa
van het Duitse volk dan slechts kan
worden verwe,zenl,ijkt, wanneer wij in
de strijd tegen a>lle zwalkheden en
gebreken van ons we·rk het proleta,rische ·eenhe:dsfront tot stand brengen

en het anti-fa-sci.stische volksfront vormen.
Weergegeven wordt de rede, die
Franz he,eft 9ehouden op 27 Juli op
het ?de congres, onde,r de ti;! el:
Waarom kon het fascisme .in Dui.tsland
olt'erwinnen?
Ook de rede van w.aHer, OV•er de
weg om te komen tot de val van het
HiHer-fascisme, gehouden op 7 Aug.
wordt ,gepublioeert. Hij eindi,gt met
de woorden van Lenin, g-esprok,en
op het 3de congres derr C.l.:
.,Wanneer gij, de verl·egenwoordi9ers
van de Communisti.sche partijen, l·eert,
bolsjewistisch massa. werk te verrichten, l,eert, de g110te ervaringen van
de Russische revoluf.i.e toe te passen
op de verhoudingen van uw land, dan
zijn de perspectieven van de pt101>eta~
ri;sche revoluHe uitmunl!end."
Het slot van deze aflev,ering is een
arti;kel van M. Erc,oli over probl,emen
van het eenheidsfront.
No. 16-17 - 20 Sept. '35 - 306 blz.,
heeft als losse bijl,a,ge het portret van
Dimitrow, de al9emene secretaás van
he1 exec. Comitee der Comintern en
een schetskaart van de ontw:kk,eling
van het Sowjet- en parlisaneng>ebi,ed
in China 'gedurende de Sde en 6de
veldtocht van Tsjang'-Kai-Sj,ek, als iJ.Iustratie bij de rede van Wan Min .
Deze aflevering beva~ de be,langrijkste referaten en disoussi,es van het
wereldcongres der Comintern, zoals
het referaa't en de slotredevoering
van Dimit110w, de redevoeringen van
W. Pi:eck, Ercol,i, Manoeilski, Florin
(Duits!.), Kopleni9 (Oostenrijk), Kuus:nen, Wan Min (China), Marty (Frankrijk) en de resoluHres in de samenstellin9 van de leidende organen der
Comi.ntern.
De bespreking van de l,aatste afleveringen van de Rundschau, lntemationale Liter.aturr, The left revi,ew, enz.
zullen weg·ens plaatsg.ebr·ek in het
vo 1·gend nummer opg.enomen worden.
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HET KOMEND CONGRES DER C.P.H.
A. STRUIK

'1

Het voor-laatsile congres van de C.P.H. in 1930 was een belangrijk keerpunt in de partij--g>eschi·edenis. Di-t congres was in
zekere zin •een doorbraak, doordat een opportunistische groepering van het partijbestuur werd verslag-en, als voorwaarde om
tot de praktische doorvoering van de politiek van de Communistische Internationale in Nederland f.e komen. Dit maakte het aan
de parlij mog.e•lijk, .e,en a.antal •ernsti.g·e stappen te doen om zich
van een revolutionaine sede te ontwikkelen lol e·en politieke
partij, d:e in staat is om ·leiding te gtev•en aan de dagelijkse strijd
van de arbeidersklas~e. Na het congres van 1930 komt er dan
ook een ommek•eer in de organisatorische ·en politieke groei van
de partij.
VVas het 'ledental vóór 1930 9edurende een aantal jaren konstani
gebleven, of z·elfs door inwendig-e partij-iwisten en opposities
terug-gelopen, na het congres begint de groei: in Februari 1930
had de partij 40 afdelingen met 1100 leden, aan de vooravond
van het congres van 24 - 27 Deoember 1932 was dit gestegen
tot 107 afdeling·en met 5420 l·eden. De grootste afdeling: Amsterdam, groeide van 650 l·eden tot 1370 leden.
Het volg·ende congl'1es van December 1932 kon dan ook de
positiev•e resultat-en vas-tstellen als gevolg van de ingeslag-en
koers van z·elfstandig voorbel'1eiden en leiden van de economische strijd van de arbeidersklasse door de partij. Dit congres
stelde zich dan ook niet tot ta.ak, •e•en wending door te voeren.
Het bevestigde de lijn, die in de toen aanwezige verhoudin.9en
succesvol was geblek·en ·en besl;)rak de ervaringen, die in de
toepassing ·ervan waren ver:kre9en.
De crisis in Nederland z,ette zich met ongebreidelde kracht
door, Duitschland toonde het be·eld van een buii:engewon·e
verscherping van de klassentegenstellingen - enerzijds groei
van het fascisme, anderzijds gro-ei van de revolutionaire massastrijd. Hoewel plobelingoe gebeurr-eniss•en in de luchi: hing.en,
was nog niet te voorspell-en, wi·e in Duitsland spoedig als
overwinnaar zou optreden: ·het Duitse prole-tariaat of het fascisme. De direde ·afloop van dez·e si:rijd in Duitsland zou van
doorslagg-evende betekenis worden voor de gehele inf.ernati·onale arbeidersbeweging.
·
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Het feit, dat hei fascisme in Dui-tsland aan de macht kwam,
plaatste de international·e arbeidersbeweging voor nieuwe vraagstukken. Het a.s. congres der C.P.H. zal onder invloed hiervan
de taktiek der partij grondig mo·ei·en herzien en een wending
moeten doorvoel"en, welke van geheel ander karakter is dan
die van 1930 ·en di·e de grootste gevolgen zal hebben voor de
verdere ontwikkeling van de partij.
Het gaat er nu niet meer om, als op hei vorige congres, om
zwakke plekken >en t·ekortkomingen aan te wijzen: thans gaat
het er om: de takti·ek op ni,euwe wijze op te st.eHen, in overeenstemming met de di·epgaande veranderingen in de toes-tand en
machtsverhoudingen, die sinds ons laatste congl"es hebben plaa-tsgegrepen.
Slaagt het cong!'es ·er in •een juis-te nieuwe -taktiek uit te werken,
slaagt ze er in deze takli·ek te maken tot ·e·en wijze van optreden die door de gehele partij begl'epen •en gedragen wordt,
dan openen zich grote perspectieven voor de gro·ei van de
betek·enis der partij voor de strijd der werkende massa's in
Nederland.
Aarzelt de partij om ·e·en nieuwe taal t·e spreken en oude schema's en arbeidsmetheden te wijzigen, dan zal dit de strijd voor
vrede, vrijheid •en socialisme in Nederland ernstig belemmeren
en de partij verzw:a.kk·en in haar taak om de werkende massa's
te leiden in haar strijd t~gen reactie ·en ontr·echtir).g, t~g·en oorlog
en fascisme.
Haar besluiten zul!.en beslissend zijn voor de vraag, of in de
strijd tegen het fascisme ·en de oorlog aan dez·e monsters de
weg kan worden aof9esneden,- d de weg gevonden kan worden,
die in Nederland zo snel mogelijk naar het socialisme leidt.
Zie hier de grote betekenis van het komende congres, ziehier
ook de grote verantwoordelijkheid van haar deugdelijke voorbereiding.
Het congres kan haar taak met k.ans op groot succes vervullen,
omdat >era.an vooraf is geg<aan het Zevende Wereldcongres van
de Communistische lnternational,e, dat moedig en fors de consekwenti·e h~eft getrokken uit de v·eranderde verhoudingoen en dat
"in het aangezicht van het g>eweldige gevaar van het fascisme
voor de arbeidersklass,e •en voor al haar verworv·enheden, voor
alle werkers >en hun ·e!·ementair·e rechten, voor de vrede ·en de
vrijheid der volker.en, de totstandbrenging van het eenheidsfmnt van de strijd der arbeidersklasse in de tegenwoordig.e
historische etappe tot de meest belangrijke •en directe taak
van de internationale arbeidersbeweging"
heeft verklaard.
Het congres kan haar taak met kans op succ.es vervullen, omdat
reeds in de afg,elopen maanden verschillende communistische
partijen in de praktijk g-etoond hebben, hoe men - ondanks
rechtse reaktionai11e sociaa'l-demokraten het e·enheidsfront
tot stand brengt en hoe men de massa-strijd tegen het fascisme
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ontplooit, steunend op het bondg.enootschap tussen sociaaldemocratische ·en communistische partij.
Dez·e •ervarin9en •en de besluiten van het Z.evende Wereldcongres hebben v,erduidelijkt, dat de weg naar het socialisme in
West-Europa niet beho•eft te gaan via de hel van fascisme en
oorlog.
Het congres kan haar koers z,eHen op de totstandbrenging van
het eenheidsfront met de S.D.A.P., omdat de gebeurtenissen in
de wereld •en het openlijke bankroet van de reformistische politiek in een aanta'l landen r·evolu-tionerend inwerken op de r·eformistische arbeiders •en funktionariss·en. Hi•erbij is in het bijzonder
een factor van be]e!<Jenis: de voHedige overwinning van het socialisme in de Sowjet-Uni•e. In deze crisistijd, nu het kapitalistische
stelsel zijn onmenselijk·e aard naakt ten toon spreidt, toont de
Sowjet-Unie dat •e•en ander ste'ls~el bestaanbaar is; het bestaan
van de Sowjet-Uni·e "v•erwoest de sinds eeuwen ingewortelde begrippen over de •e·euwigheid en de onwrikbaarheid van het
kapita1istische stelsel", "het overtuigt de b11e·edst mogelijke massa
der sociaa1-democratische arbeiders en de arbeiders van andere
richtingen van de noodzake'lijkheid van gemeenschappelijke strijd
voor het socia'lisme ·en vormt •een beslissende faktor bij het
totstandbreng·en van de sirijd-•eenheid van het pro'letariaat". De
overwinnin9 van het socialisme in de Sowj.et-Uni·e, de toeneming
in dit land van de welvaart, voor de \<-v~erk,ende massa v·erkre,gen
onder leiding van de Communistische Partij, maakt hei moeilijker
V·Oor de reformis~en om met hun p'lannen tot "vernieuwing" van
de kapitalistische maatschappij in de massa strijdbereidheid te
kweken voor oude r.eformistische parolen.
De praktische mogelijkheid van de omverwerping van het kapitalisme is bewe21en -en daarmee te klemmender de noodzakelijkheid.
In deze v·erhouding:en behoeft b.v. de Plan-acti.e van de S.D.A.P.
- georganiseerd ter versterking v'an het reformisme - hiertoe
g·eenszins te l,eiden. De C.P.H. heeft de mogelijkheid om daardoor een platvorm i!e vinden voor gemeenschappelijke klassenstrijd van het vterk·ende volk tegenover de bourgeoisie voor
werkverruiming.
Bij het vasts{,el!.en van de ni·euwe taki:iek in de verhoudingen,
zoàls ze in Nederland besta.a:n, is het nodig, ·een terugblik te
werpen op het werk van de partij in de afgelopen periode sind's
het laatste congres.
De leuze van dit congres was o.a.: "g.emeensché!ppelijke st~ijd
tegen het ka_oitalistisch offensief", "leve het ·e·enheidsfront van
het proletariaat".
Laat men hieruit nie't de condusi1e tr·ekken, dat taktiekwijzi.g.ing
niet noodzakelijk is, omdat de takti,ek van het e·enheidsfront
steeds de taktiek der C.P.H. is geweest!
Nieuwe verhoudingen stellen de ·eis, ·om deze takti·ek op n i ·e uwe wij z ,e toe te ,pass·en. In 1932 zeHe het partijcot")gres koers
op het isoleren van de sociaal-democratische leiders van hun
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aanhangers, op de verni:etiging van de invloed dezer leiders en
van hun massa-basis. Thans ech~er moe~en wij, gezien de onmiddellijke gevaren di,e .de arbeidersklasse bedr.eigen door
reactie, fascisme 'en oorlog, de koers wijzigen en streven om de
S.D.A.P. toi: ·onze bondg·enoot te maken. De weg tot verdere
revo!utionering van de massa ,in Nederland loopt over het
afslaan van de contra-revolu-ti·e, loopt over het •eenheidsfront.
Koers moet dus niet geliet worden op de verni.e-tiging van de
S.D.A.P., maar op zijn revolutienering door het ·e·enheidsfront.
In 1932 stelde de C.P.H. zich to-t taak: de uitbouw van de R.V.O.
tot massa-beweging. De tak-tiek van de R.V.O. om de bedrijfsarbeiders en weddozen-massa zelfstandig in de strijd te voeren
ter verdediging van het loon en van de steun, heeft bepaaldie
g·unstige resultaten voor de arbeidersklasse .afgeworpen. We
herinneren slechts aan de geslaagde staking aan de blikfabriek
in Krommenie in 1934, waarbij - -ondanks de sabot<:~g·e der
reformistische hoofdbestur-en - r·esultaten werden bereikt. Het
eers~e massal-e v•erzet van de katholieke textielarbeiders van
Tilburg tegen de beruchte "aanpassingspoli+i·ek" van loonsverlaging was zonder het voorber·eidende werk van de R.V.O. in de
katholieke ·en modeme d>exi.ielarbeidersbonden niet mog·elijk
geweest :en zou niet tot zulk een •eensgezinde, krachtig geleide
staking - ondanks zeer moeilijke omstandigheden - hebben
gevoerd. De massal-e Juli-sllrijd van 1934 tegen de steu:werslechteringen, v·erschillende geslaagde akties in de werkverschaffingskampen hebben 9etoond, dat de W.S.C.'s en de R.V.O. in het
belang der arbeiders optraden ·en hun klassebewustzijn deden
groeien.
Maar de Jeuz·e van het congr.es van 1932 WE;lrd niet verwezenlijkt:
de R.V.O. werd niet tot massabeweging, terwijl deze taktiek er
niet in slaagde om te:;genoV~er de sabotage van de reformisten,
de strijd der massa zulke vormen ·be doen aann-emen, dat dé
bourgeoisie van haar loons- en steunv·erlagings-politiek moest
afzien. Nog ste1eds is de bourg·eoisie in de aanval, de arbeidersklasse in het defensief, ondanks de noodtoestand waarin het
volk verkeert.
Nieuwe tijden maken ni·euwe methoden nodig. Slechts een
taktiek, ingesl.e!id om de modeme vakbeweg·ing als geheel weer
strijdbaar te maken, kan resulta{en afw·erpen. In ov•ereenstemm!ng
met de aiom l·ev·ende begeerte tot eenheid van strijd, zal de
Communistische Partij alles doen om de eenheid van de vakbeweging te verw•erven en daarbij haar invloed aanwenden om
in het bijzonder de moderne vakbeweging, die door de reformistische politiek in diskredi·et raakt •en organisatorisch achteruitgaat, te V•ers·berken. Z.e doet dit niet - zoals de reformist1en lasteren - om listiglijk haar uit de vakbew,eging geroyeerde l·eden
weer 'erbinnen te 'krU_gen om "daar ke•et te schoppen" of "politie'ke debaHen i!e houden" 1 doch uit haar politiek inzicht in de
huidige verhoudingen, waarbij ,e,en •eenheid in de vakbeweging,
g-egrondvest op ,e1en interne vakbewegings-demokratie, een
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machtige stap zou beteikrenen om de strijdeenheid der werkende
massa in Nederland te bevordenen. Op het congres van 1932
stelde de C.P.H. de leuz·e op - di.e, -gezien de groe·i in de
voorafgaande jaren, 9e•nechtva.ardigd scheen - van: "naar de
10.000 l1eden !" Dez,e l·euze is niet verwezenlijkt.
De invloed van de C.P.H. is ontegrenze.ggrelij'k gegroeid. Dat
kan niemand ontken1nen: had de partij op haar laatst·e congr·es
2 zetels in de TWieede Kamer, nu he,eft ze •er 4; bij de 9'eme.enteraadsverki·ezingen van 1935 verdubbelde zij haar aantal raads~
zetels en heeft er nu 102; haar sl!emmental is gestre•gen tot b,ijna
130.000. Haar 'kader he.eH groter politi·eke ~ervaring gekregen,
haar organisatie is hechter geworden, zij he>eft 9etoond belangrijke stukken strijd te kunnen l·eiden. Sinds hei congr·es van
1930 is de e·enh1eid van j,eiding bewaa·rd -gebl,ev.en. Tegenover
de met zoveel >enthousiasme in 1931 door greradicaliseerde s<Ociaal-democraten opgrerichte O.S.P. - en die in handen van
contra-revol·utionaire Trohkist·en is grespeeld, - toont de C.P.H;;,
dat slechts op de grondslag van het Marxisme-Leninisme >een
revolutionaire partij is op t·e bouwen. De _groei van de parlij
in organisatorisch opzicht is echter sinds midden 1933 nag•enoeg
tot staan gekomen. De C.P.H. i:elde op 1 November 1935 5850
leden, v·erde·eld over 172 afdelingren. Dit verschijnsel wijst <Opnieuw op de noodzak•el'ijkheid: de takti·ek van de parlij te wijzigen, in overe·enstemming met de V•eranderde verhoudingen,
terwijl het ook wijst ~p •e·en vo!l.edige <Onderschatting in de
partij yan het systematisch werven ·~n hett opkweken van nieuw
kader.
Evenals in 1930 zal de ni·euwe takti.ekwijziging
maar thans
met kans op groter succ-es - de :,gro·ei· van de partij ten goede
moe~en 'komen.
Want voor de doorvoerin.:9 van de takti·ek zijn vele ni·euwe
enemen nodi·g, - meuw !kader, dat zich ·op de ·grondslag van de
nieuwe takti·ek tot >.:de C.P.H. vo•elt aangetrokken. De beste
beslui~en omtr·ent de taktiek biUven papi·eren besluiten, als er
g·een l·evende mensen zijn om deze uit ile voeren.
Omtrent het st·ef!.en van het kadervraÇJgstuk op ni•euwe wijze en
de betere scholin.9 van het kader zal het parlijcongres beJangrijke woorden moei:en sp!"eken, waarbij in het bijzonder maai:reg·elen mo·eten worden grenomen om in het in het oog lopend
g·ebrek aan Vl"ouwelijk kader te voorzi·en.
Het aan de macht komen van het HiHer-fascisme in Duitsland
en de gro·ei van het fascisme in Nederland werpen ni•euwe vraagstukken op, die op het vori,g Congnes nog ni•et bestonden. De
Nazi-beweging in Duitstand prodameert op,enlijk het aanlasfen
van de onafhan'k·elijkheid van Nederland tot één van de onderdel·en van •een politie·k, g·ericht op de stichting van e·en groot
"Arisch" rijk. Hierdoor wordt het noodzakelijk, duidelijk de
houding van de C.P.H. ten opzichte van de Nederlandse onafhankelijkheid te bepal,en.
De Communisten zijn steeds g•ewe.est - op de grondslag van
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het Marxisme-Leninisme - strijders te9en elke national·e onderdrukking. Het recht tot nati·ona-l·e zelfbeschikking is één van de
hoekstenen van de Communistische politiek, waardoor de successen van de opbouw van het socialisme in de Sowjet-Unie ~ijn
bereikt. De C.P.H. is steeds <?Pgekomen voor net recht van de
volker·en van Indonesië tot nationale z·elfbeschikking, met de
populaire leuze: "Indonesië los van Holland - nu". De laatste
kamerv·erkiezing·en in 1933 heeft de C.P.H. gevoerd onder de
anti-imperialistische leuze van Karl Marx: "geen volk kan vrjj
zijn, dat andere vo·lk·eren onderdrukt."
Maar thans komt de tijd, dat de C.P.H. ook za·l moeten strijden
orn àlle aanslagen op de nationa.le zelfstandigheid van het
Nederlandse volk af te weren. De N.S.B. in Nederland zet openlijk koers om zijde aan zijde met het bruine hemd de uitlevering van Nederland aan Nazi-Duitsland voor te ber·eiden. Verschillende invloedrijk·e kapita!isten en regeringspersonen in Nederland, die de N.S.B. sfteunen hebben zich aan de zijde geschaard van hen di·e menen, dat de kapitalistische voorrechten
het best gehandhaafd kunnen hlijv·en in Nederland door een
fascistisch bewind naar Duits model. De regering-Colijn laat
oogluitk.end toe, dat de Nazi's in Nederland een gehel•e politieke
organisatie hebhen opgebouwd onder het masker van Duitse
"Berufsv.ereine", rerwij·l een uitgebreid net van de Gesiapo -de
Duitse politieke staatspolitie in Nederland werkzaam is.
Onder het mom van een extreme vaderlands-liefde en Oranje·
verheerlijking bel"eidt de N.S.B. fandv.erraad voor.
De S.D.A.P. we·et tegenover de Duits-fascistische bedreigin.g
niets beten iJe doen, dan haar ontwapeningspolitiek op te geven
en de militaire politiek van de Nederlandse bourgeoisie te ondersteunen. Hiermee tracht ze opnieuw de be·langen van het
werkende volk te koppelen aan die van de Nederlandse bour·
geoisie, waarv.an een gedeelte nu reeds koers zet op het onderQ'lijnen van het recht op nationale zelfbeschikking voor het
Nederlandse volk.
Wie in deze verhoudingen het Nederlandse leg-er aanbeveelt
als een bruikbaar wapen tot verdediging van de Nederlandse
onafhankelijkheid, bedrie_gt he·t volk. Dit l~ger immers is een
wapen in handen van de reakti•e, gericht tegen het we·rkende
volk en zijn rechten, ie'n staat notabene onderleiding van talrijke
geheel of half-fascistische officieren.
De C.P.H. zal dus met kracht optreden t·e.aen alle pogingen,
thans reeds gedaan, om de nation.a-l·e onafhankelijkheid van het
volk aan te tasten; z1e zal als krachtig strijdmiddel tegen de N.S.B.
de landverraderlijk·e aard van haar politiek bl.ootleg.gen en tege·
lijk krachtig opkomen voor de democratisering van het leger.
In Nedel'land heeft in beP.aaide revolutionaire kringen steeds
geheerst een zeker nationaal nihilisme, een abstrad internaHonalisme, waardoor Lenin in zijn kritiek op Herman Gorter en -de
z.g. Ho'llandse Marxistische school tot zijn opmerking kwam,
dat deze wel het r·echt op nationale zelfbeschikking voor de
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ko'loniën erKende, maar dit !'echt voor Nederland zelf niet
stélde. Waar Nederland in de laatste eeuw nooit nationaar bedreigd is geweest, ·l.eeft bovendien in vele 'kringen van het werkende V·o·lk een directe onderschatting van de ellende der nationa'le onderdrukking, die het in Indonesië terecht verafschuwt.
De C.P.H. zal hiertegenover duideljjk in haar praktisch werken
moeten ·laten zief'!, dat zij oo'k in dit opzicht de strijdster is voor
de be·langen van het we~kende volk, als de enig•e partij - zoals
in de stellingen ter voorbereiding van het partij-congres staat
uitgedrukt - die de onafhankelijkheid van Nederland kan verdedigen, daar haar elk imperialistisch streven v11eemd is.
Reeds op het congnes van 1932 heeft de C.P.H. besloten: in haar
dage-lijkse strijd een centrale plaats rn te ruimen aan de ondersteuning van en medewerking aan de strijd van de Indonesische
onderdrukte massa's voor hun nationa-le bev~ijding.
Als een resultaat van deze politiek heeft zij in 1933 de verkiezingsstnJjd gevoerd met een candidatenHjst, waarin O.P de eerste
acht p·laatsen om de beurt een Nederlander en een Indonesiër
slond; de •eerste Indonesiër, pg. Roestam Effendi, kwam in de
Staten-Generaal op de lijst der C.P.H. De C.P.H. he.eft ondubbelzinnia de stnijd van de muiters der "Zeven Provinciën" ondersteund. Ze ging daarbij van de juiste •Opvattin,g uit, dat de
Nederl.andse arbeidersklasse zich ni.et uit de macht van de
Nederlandse bourgeoisie ;kan bev11ijden, zolang z.U duldt, dat
deze andere vo'lkeren ondel"drukt. De ondermijning van de
imperiaHstische macht der Nederlandse bourgeoisie is een voorwaarde voor de overwinning van het socia'lisme in Nederland.
Het congl"es van 1932 zag duide·l•ijk, dat de voornaamste bron
van oorlo.9~evaar voor het Nederlandse volk werd gevormd
door het bezit van koloniën in de Stille Oceaan van de Nederlandse bourge·oisie.
Ten onrechte is in het 'laatste iaar de ondersteuninq van de strijd
van het Indonesische vO'I.k in het dagel·ijkse werken van de C.P.H.
iets op de achtel"g•rond geraakt. Dit mo•et veranderen! Daarom
staat de ondersteuning van de strijd voor nationa'le bevrijding
van Indonesië a:l:s apart punt op de agenda van het komend
kon_gres. In het bijzonder is krachtig•e actie op dit punt nodig,
nu de Mussert-bewegin9 al•s één van haar voornaamste leuzen de
leugen he·eft opgesteld: "Indonesië verlol'en, rampspo•ed geboren". In haar propaganda tot behoud van de nationa•le onderdrukking van Indonesië toont zich het Musseri-fascisme in zijn
readienair en imperialistisch karakter.
.
Hier heeft de C.P.H. tot taak duide•liijk het misl·eidende van de
Mussert-'l•eugen te laten zien. De Nederlandse werkende massa
ondervindt thans aan den 1l1ijve, dat het bezit van koloniën door
de bourgeoisi·e haar geen we•lvaart brengt. AHeen een Indonesië',
waarin het vo•l:k niet uitg•emergeld wordt als thans, waarin alle
rijkdommen van het land niet weggezogen worden door een
overheerser die zich ook in crisistijd van zijn koloniale winsten
wH ver~e·~eren, kan een welvaartspolitiek volgen die andere
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vdke11en ten goede komt en in het bijzonder het Nederlandse
volk, waardoor het door e1euwenoude economische banden is
gebonden.
Het voorbee·ld van de Sowj.et-Unie bew;ijst, dat e·en volk dat
vrij is, ook buiten zijn grenzen werk kan 9ev·en. De nationa!'e beVI1jiding van Indonesië is de voorwaarde, om •e.en welvaarts~olitiek in het land i!e kunnen besinnen, di·e in de eerste pla.ats
de lndon·esische volke11en ten go.ede komt, doch ook verder alle
volker.en waaarmede z.ij op voet van 9elijkheid in ruilverke:er
zouden staan. De opheffing van de oV>erheersing in Indonesië
zou een slag z:ijn voor de Nederlandse 11enteni·ers, baantj-esgasten, parasi.ei!en, voor de 11eaclie. Daarom verkondig·t Mussen
z•ijn imperial'istische l·euzen, di·e hij demagogisch als volksl.euzen
propageert. Maar daarom ook zat de C.P.H. duideHjk·er nog dan
vroeg.er de bevr;,ijding van Indonesië als een Nederlands vol.ksbelang V•erdedigen, weU~e in het belang is in de strijd voor de
vrede, te9en 11eaclie en voor werk •en welvaart voor het Nederlandse volk.
Nu in Indonesië de national:e vol.ksbewe.sing - ook in zijn !1eformistische g:el·ede11en - de imperialistische bourgeoisie tegenover
zich vindt, die ·er 11e1eds toe is ov·er9egaan om nationaa!·-rcfo:rnisten als Mohammed Hatta •en Soekamo evenz·eer te Viervolgen als de
revoluti.onai!1e nationalisten, zal de C.P.H. st11even naar de ondersteuning van el.ke poging om in Indonesië •een sament11ekking
van alle v11ijheidlievende krachten te bevorder.en, om zodoende
te komen tot een anti-imperialistisch volksfront. Verschillende
leuzen van de nationale beweging, di·e een vooruitst11evende betek·enis hebben, zal de C.P.H. ondersteurnen •en zal z.e trachten te
doen ondersteunen door het groei.end eenheidsfront van de 9'egehele Nederlandse wer;kende massa. In het ~ijzonder zjjn daarbij de •eisen van belang, welke beog.en het Indonesische volk
militair weerbaar te maken teg.enov•er i·eqere imperialistisch:)
overw.eldiger.
De Indonesische vraag zal dus op het congres van 1935 z·ek·er
niet minder •ernsti,g moet·en wórden behandeld als in 1932.
Nog ande11e takHekvragen zuHen de aandacht van het Congres
vragen. Om te besluiten, wiHen we nog slechts wijren op het
buitengewoon belan..9~ijke vraagstuk om de jeugd te beschermen
te9en de fascistische demagqgie. Daarvoor was de oude taktiek
van de C.P.H. in het ieugdvraëJgstuk ontoer·eikend. Het fascisme
in Nederland wint aan invlo.ed onder de ieuc;Id, ondanks het feit,
·1at Italië thans duidelijk bewijsi hoe, inplaats v.an •een schone toe'11st, hei fascisme fot V•ernidende oorlogen f,eidt. De schone
ften aan de j•eugd in Duitsland lopen uit op de werkkampen
''itai11e dril, :en op de militai,r·e africhting teg.en hei: land,
ieugd zich onder l'eiding van de Communistische Partij
.,ende toekomsi bouwi.
''en moedig I'!J·euwe we9en moeten worden bewanhet zev,ende we11eldkongres van de K.l .. en het
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daarna plaatsgevonden hebbend internationaal j·eu~dkongres
waardevolle aanwijzigingen he.eft geg.even.
De richtlijn bij al ons werk, .alsmede bij de strijd van de revolutionai!"e jeugd, moet het woord van de grote strijder tegen het
fascisme Dimitroff z.ijn:
"Wij willen een gemeenschappelijke taal vinden met de brede
massa om de strijd {egen de klasse-vijand te kunnen voeren,
wij willen wegen vinden om de afgeslotenheid van de revolutionaire voorhoede van de massa van het pmletariaat ·en van
alle werkers voorgoed te cloorbrekenJ en tevens om de noodlottige afgeslo~enheid van de ·eig.enljjke arbeidersklasse van
zijn natuurlijke bondgenoten ]e ov•erwinnen in de strijd tegen
de bourg·eoisie, teg·en het fascisme."

DE ARBEIDERSKLASSE EN HET

NATIONAlE BEWUSTZIJN
Mr. A. S. DE LEEUW

In de Sep~ember- en October-nummers van dit tijdschrift brachten wij een ov•erzicht over beraadslagingen •en beslui-ben van
het Zevende Vv'el"eldcongres, in het November-nummer de tekst
van de debalten ov·er de strijd om de vrede, inzoverre zij voor
ons land en voor de Nederlandse arbeidersklasse van bijzonder
gewicht waren. Tans willen wij •enige beschouwingen vy!jden aan
de concrete vormen, die de shiid voor het behoud van de vrede,
tegen de oorlog, in Nederland moet aannemen. Enkele van de
vele vraagstukken,, die daarbij rijzen - zoals de betekenis der
nationale onafhankelijkheid voor het proletariaat, de "landsverdediging", het oorJ.ogsbudget, de houding van ·e·en revolu-tionaire
partij in de verschillende mqgelijke gevallen van mobilisatie en
oorlog, en andere me.er, zulf.en besproken moeten worden.
Edoch, de speciaai-Nedierlandse problemen kunnen niet behandeld worden, los van de international·e; zoals ook de Nederlan'dse arbeidersklass.e ·een deel 's van het wereld-l·eger van het proletariaat. Daarom vragen w}j de l,ezers, die ons tot zover hebben
willen volgen., om k·ennis te nemen, zowel van de resoluti•e van
het congres over de strijd om de vrede, a:ls van Ercolis meesterlijk referaat.
ZU bieden de onmisbar'? grondslag _voor het mee-denken en
beoordelen van onz,e vo1gende beschouwingen.
Het zal elk lezer opgevallen zijn, dat in de l"edevoeringen en de
pasage der reso!luti.e, aangehaa.ld in het Nov•ember-nummer,
pe vraaa van de verhouding van de Nederlands·e arbeidersklasse
tot de Nederlands,e natie, tot de onafhankellikheid van de Nederlandse staat ·en de mog.e!ijke ooliti.ek in 9ev.al van oorlo,g, op •e·en
andere wijz·e Wterd gesteld, dan totnogtoe door onz·e _..PartU goedaan werd. Dat )s gebeurd, omdat de internationale situati.~
voor de Nederlands1e arbeidersklasse zich in de laatste jaren
grondig gewijzigd heeft.
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De takti·ek is niet voor eeuwig vas~esteld, ~U wijzigt zich met
de omstandigheden. Maar de beginselen veranderen ni·et, al verandert ook de vorm van hun toepassing. En dus be,ginnen wij
met de v·erhouding tussen de. politiek van de arbeidersklasse en
de natie, waarvan zU •e:en deel is, haar onafhankelijkheid en zelfbeschikking, zoals di·e verhouding in beginsel en meer speciaal
in de huidi,ge situati·e is.

I
I

Eerst dan, •een historische herinnering, verbonden met de namen
van Lenin, •en van Herman Gorter. Over deze Nederl.andse socialist, dichter 'en Marxist ontwikkelt zich in de laatste jaren in vakkringen ·een discussie, die zich echteroverwegend met den kunstenaar Gorter bezighoudt, minder met Gorter al•s theoreticus
van de arbeide·rsbeweging en als politieke figuur. Er zijn dan
V·Oornamelijk twee richting.en of kampen: zij, die menen, dat
Gorters socialist-zijn 'en zijn pradische werk in de arbeidersbeweging hem als dichter heeft doen verkwijnen, en de anderen,
de getrouwen van Gorters poëzie, die ·geloven dat hij, juist
dank-zij zijn socialist- en daarop communist-zijn, de grootste
hoogten van het artistiek,e genie heeft beklommen. Kan het niet
zijn, dat de verhouding tussen Gort.er als dichl!er en Gorter als
politicus nog anders was; ·en dat hij zowel in de ene als in de
ander·e hoedanigheid, zowel bij zijn ondergang als politieke figuur als in de neergang van zijn poëtisch talent, geleden heeft
aan eenzelfde prooes van diepliggende inner:ijke verst a r r i n g,
dat zowel het sedarische van zijn politieke figuur, als het eenzelvige van zîjn lai:el"e goedichten verkl.aart? Er is een nauwe
overe·enkomst tussen Gorters politieke en poëtische werken;
en zoals "Pan" of "het gouden Meisje" in zijn grootste gedicht
niet tot levende persoonlijkheden,, tot karakters worden, maar
abstradies blijv•en, zo hante.ert hij ook de begrippen van zijn
theçr·etisch werk als dorr·e schema's.
Gorters grootste verdi:enste en zijn grootste fout liggen vla·k bij
elkaar; •en als Lenin het in die eerste oorlogsjaren met recht
in hem toejuichte, dat hij zich op heldhaftige wijze had losg:erukt van de reformistische v·erraadspolitiek, en de betekenis
van de wereldoorlog als :een imperialistische had b~_gn:~pen,
dan critiseerde hD in hem te.s·elijk de starre, ondialectische wijze, waarop hij het be.g:rip "imperialisme" hani!eerde, en de onjuiste conclusies die hjj eruit trok. (Hij niet allee11, want dezelfde
fouten maakten ook anderen). Gorter beschouwde het imperialistische tijdperk niet als historisch, v•erbonden met wat vooraf
gin.g, en zichz·elf ontwikkel·end, maar als iets absoluut-nieuws,
dat alles, wat vroeger was, •ophi.ef, een soort van op zich z·elf
staande "idee". Hij begr·eep ni•et, dat het imperialisme "het
laatste stadium van het kapitalisme" was, en dat de eigenschappen en wetmatigheden van het kapitalisme dus, in ni·euwe vormen, bleven bestaan; hij meende, dat met het begin van het imperialisme alles absoluut anders was g•eworden, en daarmee ook
de politiek van de arbeidersklasse met die van een vorig tUd-
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perk in het g·eheel niets meer g.emeen kon hebben. Zo kwam
hij ertoe om ook de l1euz,e van het zelfbeschikkingsrecht der naties,
de democratischte eis, die de arbeidersklasse en de Marxistische
partijen in de 19,e e·euw hadden onders~eund, als voor het imperialistische tijdperk absoluut ondeugdelijk te verwe!J)en. Hier
ving Lenins kameraadschappelij!<Je kritiek aanJ waar hjj schre.ef:
"Kd. Gorter ontkent in zijn uitste!<Jende bl'ochure "Het imperialisme, de oorlog en de sociaal-democratie" op onjuiste wijze
het principe van het zeHbeschikkingsrecht der volkeren, ma.ar hij
past het juist toe, al's hij de d,ad,elijke polil:i·eke en nation a I e onafhankelijkheid van Nederlands-Indië eist en de Holrandse opportunisten ontmasl<,erl, éJi.e weigel'en zulk een leuze
op te stellen en er voor te strijden". En op een andere plaats:
"Gorter is te9en de zelfbeschikking van zijne i_g 'en I a n dJ ma.ar
v o o r de z·elfbeschikking van het door !,zUn" natie onderdrukte
Nederland-Indië! Is het re verwondel'en, dat wij in hem een oprechi:ere internationalist en een ons nader staande ge,estverwant
:Zien, dan in men~en, di,e \het zelfbeschikkings,.,echt erk,ertnen - maar derma~e all,een in woorden, zo huichelachtig, als
Kauts'ky bij de Duitsers, Trotski ~en Martov bij ons? Uit de algemene fundamentele beginselen van het Marxisme volgt ongetwijfeld de plicht om te strijden voor de vrijheid der naties, die
door "mijn eigen" nati!El onderdrukt worden, om zich zelfstandig te maken; maar ,er volgt volstl'ekt ni·et de noodzakelijkheid uitJ om de onafhankie\ijkheid juist van Holland in het middelpunt re plaatsien. Holland dat het meest Ujdt van zijn errg~,
winzieke en afstompende afgeslotenheid: l,aat de hele wereld
maar ondergaan, wij staan er buiten, "wij" zijn t·ev!"eden met
onze ·oude buit, 1en de rijke "rest" daarvan, Indië - en verder
bemoeien wij ons nergens mee!" (Lenin: "De sociaHstische revóluhe en het zelfbeschikkingsrecht der volkeren". Verz. Werken,, Duitse uitgave, deel 19, 'blz. 48 en 328).
Wij besluiten hi,ermee onze historische verkenning, die voor ons
onderwerp re,eds daarom van belang is, omdat Lenins geniale
kritiek ons menig,e aanwijzing zal.geven voor de probl,emen van
vandaag.
Het zelfbeschikkingsf'lecht der volkel"en is dus een ~eis van de
demokratie, zowel van de burgerlijke als van de proletarische.
De bourgeoisie z·elf is voor deze eis opgekomen tegen 'het teodalisme, in de tijd to,en zij nog r:evolutionair was, dat was in
het tijddperk van de opbloei van de kapitalistische producfi.ewijze, de vorming der nationale staten, en de nationale bevrijdingsoorlogen. Maar met het ingaan van het imperialistische
tijdperk wordt de bourg~eoisi.e der imperialistische landen steeds
meer realktionair; haar revolutionerende rof is ultg.espeeld; ook'
o:p het gebied van de nationale verhoudin:gen overhe·erst bjj
haar de onderdrukking van Vf'le,emde volkel'en; de wereld is
verdeeld tussen een handvol 9~ote imperialistische machilen,
die de m~~~rderheid van de aardbewoners in de kolonial·e en
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half-kolon:ale landen uitbuiten en onderdrukken. Sommige socialisten {ook Roza Luxemburg) trokken hi·eruit de conclusie,
dat de ·eis van het z.elfbeschikkingsrecht der volkel"en me1 het
intreden van het imperialistische tijdperk zijn betekenis he·eff
V•erloren. Het i:eg•endeel is waar: die eis verkrijg1 juist een vee•l
grotere .-;evolutionaire be+ekenis en een uij_gebreider werkingssfeer. Had de z·elfbeschi!kking in de 19e eeuw voornamelijk betrekking op de onderdrukte volkeren van Europa - op de verenigin_g van de Duitsers >en Italianen tot één nationale staat
eerst, op de onderdrukking van de Polen, de !:eren, de volkeren der Oos~enrijks-Hongaarse monarchie e.a. later - in het
imperialistisch tijdperk ontwikkelt zich in de gehele wereld der
koloniën en afhankelijke l.anden, in Azië, Afrika ·en Zuid-Amerika,
een machtige be\NteJing naar onafhankelijkheid en vrijheid
- een beweging, die bestemd is om tot de bond9enoo1 van de
socialistische arbeidersklasse in de striid tegen he1 imperialismie
en tot de r·es•erve van de socialislische revolutie te worden.
In overe.ens~emming daarmee kan men in dit tijdperk ook niet
alle oorlogen over e>en kam sche•ren: terwijl de strijd van het
imperialisme om koloniale landen te veroveren en neer te houden in diepste wez·en readienair is, hebben de bevrijdingsoorlogen van de kolonial.e •en onderdrukte landen een revolutionair-anti-kapitalistische be-bek•enis .(z·elfs dan, als de nationale beweging in die landen volstrekt geen socialistisch of z,elfs democratisch karakter draagt, zoals in Afganistan, of nu in Abessinië)
en moeten zU door de arbeidersklasse ondersteund worden.
Hiermee is het o v •e r h ·eer s .end ·e kenmerk van het imperialistisch tiidperk ten opzichte van het nationale vraagstuk gegeven; maar het overheersende is nog niet het enige, dat elke
uitzondering of afwijking buitensluit. De imp•erialistische slaten
zoeken hun buit voornam •e I ijk in de koloniale en half-koloniale landen, maar dit sluit volstl'ekt ni•et uit, dat zi.i ook in
Europa naar verovering •en annexatie stre~en.,., z,eHs ten koste van
hoog-ontwikkelde maar zwakke kat?italisi:ische landen. De wereldoorlog zelf •en de janen sindsdien geven daar menig voorbeeld van.
Er zijn dus in dit tijdperk in hoofdzaak twe•e soorfen van oorlogen mogelijk; ilen >eerste imperialistische veroveringsoorlogen
ten koste van de volk·eren van Azië, Afrika •enz. of bevrijdingsoorlogen van de kolonial·e of half-kolonial•e volkeren, waarbij de
arbeidersklass·e aan de zijde van hun strijd t~g.en het 'imperialisme behoort ile staan; -ten tweede oork~gen tussen im,..oeriafistische staten om de v•erde:ling van de buii (zoals de wereldkrijg
van 1914-1918) waarbij .ah voornaamste leus in •elk landg·eldt:
de nederlaag van de eig-en bourgeoisie, de omzetting van de
iiT)periallistische oorlo.,g in de buq)1eroorlog ~ot verovering van
h~t sociallisme.
Dat zijn de voornaamste typen van oo~),og•en in dii tijdperk, maar
het zou l•e9e pedanterie zijn en dogmatisme, .als men me·ende,
da1 hiermee re>eds aHes 9ezegd is; en wij hebben gezien, dat Lenin
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ook de mogellijk.heid ~an national·e ~evrli~.i11gsoorlogen_ in Europa zelf geenszins bui~en sloot, al hield hiJ haar ook met voor
waarschijn~ijk.

Wat hebben wij dus i:e do·eri?
Wij hebben, i:erwijl ~ij ons vol!.edig bewust zjjn van dez•e beginselen, •elk geval 1en elke historische situafi.e concreet te onderzoek·en. AHes 'is veranderljjk in de 9eschiedenis ·en zo zouhet
kunnen zijn, dat bijv. het Nederl.andse nation.al•e bewustzijn
thans een ten del1e andere ·international·e be·t·ekenis ·en e·en andere waarde heeft dan twintig jaar geil•eden. Hi·er komt alles O:P
de conct'lei:e omstandigheden aan.
Nederland is •e•en imperialistisch land. Het behoort tot di.e handvol van kapitalistische staten, di·e de wel"eld onder elkaar verdeeld hebben, in de vorm ·van :koloniën of invloedssf·e·ren.
De Nederlandse bo:urg·eoisi·e is imperialisti!sch door het bezit
van Indonesië en W•est-lndië. Maar daarmee is nog niet a;JI.es
gez•e•gd. De posiHe van het Nederilandse rijk is vol innerlijke tegenstrijdigheden. Men zi,et •een imperial1istische staat, die volkomen buiten machte is, om zijn eig.en koloniën te v·erdedigen.
Men zi.et de i:eg.ensi:elling tussen de overheersing van het koloniale bezi~ .en de ,t>Ositi·e in Europa•, waar het Nederlandse volk
tot die zwakk·e vo,lkel'len behoort, di·e z·eer wel het slachtoHe•r
van een imperialistische aanval kunnen worden.
Beschouwt men de J"eëf,e mqgelijkheden van de huid_ige situatie, dan zijn de oor:log.en, waarin het Nederlandse volk betrokken
kan worden:
1 ·een oorlog in de Stille Oceaan, waarbij het (ook) om Indonesië, zJjn havens, z-e·e-stra.ten en petroleumbronnen zou
gaan;
2 een aanvalsoorlog van Duitsland in Europa•, waarbij de
Duitse fascisten het .Nederlandse grondg.ebied zouden
schenden.
De Nederlandse revolutiona,ire arbeiders en de Communistische
Partij hebben in het verf,eden hoofdzakelijk 11ekening 9ehouden
met de mog·elijkheid van imperialistische oorlog•en, waaraan de
Nederlandse bour9eoisie zou de.elnemen.
Dit was ook volkomen juist. Had Nederland bijv. deelg-enomen
aan de wel"eldoorlo_g, hetzij aan de zijde van de Centr:al·en, of
van de Eni:eni:e, dan was dit ook voor de Nederl:andse bow:geoisie •e•en imperialistische oorlog g•eweest, eVIenals dit vo.or België'
of Servië het g•eval was. Om met Lenin te spreken, aJs aar:19ehaald in ons November-artikel: het zou ook voor de Nederlandse
heersende klasse een oorlog zijn g•ewe.est i:er v•erdediging van de
l~oloniën en boVIendi·en als bondg•enoot van een van de beide
i m p e r i a I i st i s c h •e koalities. Zo was bijv. ook voor Servia
gedurende 1914-1918 het •el•ement van national·e verdediging
reg-en Oostenrijkse agressi·e van oneindig minder belang dan het
feit, dat Servië in dez•e oorlog di·ende als werktuig van het Russische Czarisme.
In overeensremming daa·rmee was ook de ~ijze, waarop de ar-
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beidersklasse stond regenover het ;9ebruik dat de heersende
kfasse van het Nederlandse nationale 9'evoel maakte. Haar houdino was in de eersre plfaats en bovenal prorest t·e,gen het Nederlandse nationalisme ·en chauvinisme. Als er over nationale trois of
het national~e verleden gespl"oken werd, als de nationale symbolen voor de dag werden gehaald, dan ging het telkens weer ...
over de onderdrukking van andere vollke!"en en de aanprijzing
van de ko~oniale slavernij. De meest readionaire elemenren
Qeriepen zich bij el:ke gele_genheid op het nationale gevoel en
het national.e bewustzijn, voor doeleinden, die zich zowel 'legen
de arbeiders en boeren van Indonesië, al!s tegen de arbeidersmassa in Nederl~and z.elf keerde.
Zo was de situati·e.
Wat is er sinds 1914 veranderd?
1. thans besta.at de Sowjei-Unie, de socialistische staat, het
vaderl.and van de arbeiders van de gehele wereld. Reeds dit
f·eit aHeen betekent, dat een .nieuw tijdperk in de internationale
politiek is aan9ebroken.
2. in de imperialistische wereld zelf 9~ijpt een verandering
pl~aats: wij onderscheiden tussen die staten, die onmiddellijk en
onstuimig naar oorlog drijven en andere, die in deze situatie de
oo.rlog vrez1en.
In 1914 konden wij dit onderscheid niet maken; nu wel, omdat
de feiten het vereisen. Onder di·e oori:Ogsdrijvers staan de fascistische di ktaturen vooraan; dat zijn Italië, Duitsland en Japan.
Het valt op te merk·en, dat hierdoor ook de internationale situatie van Nederland gewijzigd is. Door de agressiviteit van Japan
in 1914 l'ag Indonesië nog1 vrij wel buiten het conflid, Japan kon
zover nog ni~et reiken. Tans is de StiHe Oaeaan met Oost-Azië
het tone·el van de hefti~gste imperialistische bela"!genbotsingen,
en ligt Indonesië in ·een van de brandpunten van het oorl<?gsgevaar.
En in Europa? Hitier-Duitsland maaikt zich gereed voor een oorlog, die mog.elijk in het Oosten kan beginnen, maar die op de
duur het Westen ni~et ongemoeid zal· laten. Dat betekent, dat
er voor Nederland op neutraliteit niei te rekenen is om d~ strategisch-poli-tieke redenen, die wij in het November-nummer reeds
hebben uiteengezet. Gel1ukt hei de Duiise fascisten, de oorlog
waarvan zij dromen, re ontkerenen, dan betekent dit niei a!Jieen
een aanslag ~p de onafhankelijkheid en het nationale bestaan
v~n het Nederl·andse volk, maar ook een fascistische slavernij als
in Duitsl'and, nog vere~gerd dbor een .na-tionale onderdrukking.
Ten slotle, hei laatste nieuwe reit: hei ontstaan van een fascis-tische massa-partij in Nede·rland, vertegenwoordLgende hei meesi
readionaire en nationalistische elemen-t van de bourgeoisie. Deze
partij is een geirouwe cqpie van de Duitse NSDAP, in denkwijze
en leuzen, in organisa-tie-vormen en· in politiek. Zjj ondersteunt
Hitier en Mussolini door dik en dun en bereidt als hei ware het
rerrein voor de Pruisische regimenten voor, a1s de oorlog zou
uitbreken.
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En daarbij 9eeft de NSB zich uit als bij uits-teknationaaL Terwijl zij
zich dus met hand en tand vast~ tampt aan de overheersing van de
koloniën en de imperialistische onderdrukkir:-.9 van het Indonesische volk, is zij bereid, Nederland zelf aan het fascistische Duitsland
uit te l'everen. Zo kan een bij uitstek nationalistische partij een
vijand van het eigen volk zijn.
Uit al deze nieuwe ~ei-ten zijn belang.r:ijke conclusies te trekken
ten aanzien van onze poHtiek. Het bestaan van de Sowjet-Unie
l:egt ons de v.erplichting o,p om haar re verdedigen. Het zUn de
fascistische staten, Duitsland en Japan, di·e tezamen met het fascistische Polen de aanv:a.l ·~ de Sowjet-Uni•e voorbereiden. Het
?Ïjn d~ fascistische partijen in alle landen, die hen daarbij ondersteunen. Wij hoorden Musserten Gee:ikerken de hoop uitspreken,
dat Nederl1and z.ij aan zij met Duitsland zou staan, als het vuur
tegen de Sowj1et-Unie geopend zou worden ... Verded[gi~g van
de Sowj,et-Unie, opperste plicht van de arbeidtersklasse der gehete wereld, betekent tevens strijd tegen het fascisme, in e·lk
land en internationaal.
De Japanse bedreiging bren,gt mee1 dat onze leuze: "Indonesië
los van Holland - Nu!" een nqg grotere betekenis krtigt. Luidt
de J'1eaktion.air·e spl"euk: "Indonesië v·erf.oren - rampspoed geboren", dan kunnen wij daal'lop nu met volle kracht antwoorden_,
dat juist het behoud van Indonesië de ergste van alle rampen
voor het Nederlandse volk betekent, namelijk de gedwongen
deelneming aan b!oedige en de volkskracht uitputtende oorlogen.
Daarmee wordt de onafhan~elijkheid v:an Indonesië tot een di red
belang voor het Nederlandse wer~ende volk en z·elfs tot de
•enig.e mo9elijkheid om de economische u i tb u i ti n_g van het
fr.openland te doen overgaan in een economische samenw ·e r k in g, die voor b e i den van voordeel zou kunn,en zijn.
De eis van "Indonesië vrij" bet•ekenHegel.ijk het Indonesische volk
in staat te stell-en zijn eigen onafhankelijkheid te verdedi,gen tegen aHe belagers, het J,~panse impe.rialisme in de eerste _pl.a:ats.
Met hetzelfde ir.eclit, waarmee wij de onderwerping van het
Nederlandse volk aan het Duitse fascisme afwUzen, eisen wij de
vrïj.e zelfbeschikking V·OOr het Indonesische volk op.
Wat betekent de buitenlandse politiek van het Duitse fascisme
voor ons? Als men on'der nationaal belan_9 het bela119 van 'de
brede massa van het Nederl,andse volk verstaa.t, dan is het met
dit nati·onafe belang in sh;ijq, dat Nederland het toneel van een
moordende oorlog te land of van een botsing tussen twee luchtvloten zou worden; en niet minder zou dit de inlijving bij Duitsland of de invclering van die fascistische "totale" dwangstaat zjjn.
Met andere woorden: het nationale belang van het Nederlandse
volk vereist grootst mogelijke verzwakki':lg yan het Duitse fascisme, opdat het niet bij machte zal zijn om zijn euvele plannen
.
uit te voeren.
En hier valt dit NederlandS'e nationale belang met het grootste
intern at ion a l·e belang samen. Wij hebben dat allerminst
te betreu ren !
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Wij zijn internationalisten; dat wil zeggreJ1, dat het nationale be.lang voor ons nooit hoogste maatstaf kan zijn. Komt een nationaal bel.ang met het hq.g~ere belang van de ·inte11n.ationale strijd
VO•Or het socialisme in bo.tsing, dan ~uHen wti dit laatste de
voorrang geven, hoe zwaa'r het valt.
Maar komt het belan,g van de national,e vrijheid en onafhankeHjkheid ·Overeen met het klassebel.ang van het proletariaat en met
de internationale strijd tegen het fascisme als g>evaarlijkste vijand
van het socialisme: zove,el te beter.
Teme,er is dit zo sinds het ontstaan van een e11nstig-te-nemen
fascistische partij in Nederland. In een land als Duitsland is het
fascisme groot .9eworden door het uitspelen van de "nationale"
troef - de strijd teg<en het Vredlesverdra9 en de oorlogsschulden! En wij zouden ni·et gebruik maken van' de gunsti_ge
kans die d;e g~eschi,edenis ons bi·ed+, dat wij met deugdel.ijke en
overtui.9ende ar:gumenten kunnen bewiiz.en, dat het st11even van
de NSB met elk juist-be9r,epen nationaal belang in flag11anie
strijd is? Een arbeidedklasse, een arbeiderspartij di·e dit naliei,
;ou haq_r tf!ak niE)t l:!:eg~ijpen. Zou het nodig ~ijn, enige hi.er en
daar ·ingeslopen half-anarchistische f11asen uit onze agitaii,e te verwijderen, ov,erblijfsel·en van een nihilistische houding tegenover
alle national·e vraagstukken in het algeme·en, zoals die ook wel
bij uitlopers van de "Nederlandse school" van het Marxisme te
vinden was, dan zuiJ.en wij dit z.onder a.arz,el·en doen.

~
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Wij hebben ni,et verg,eten, ho.e Lenin sprak ov.er dat "enge,
winzieke, en afstompende." van Nederland als kleine bourgeoisie-staat en kolonise11ende mogendheid. Hij heeft het Nederl.andse nationalisme meesterlijk gekenschetst, met zijn bekrompenheid en jacht naar winst.
Als het woord "nationaal" 9ebruikt werd, dan ging het steevast
om de mufsile 11eadi,e, de bewieroking van middelmatig'e persoonlijkheden, om de plundering van Lombok of de veroverin'g
van Atjeh. Maar indien het Nederl:andse nationa!,e bewustzijn een
hindeQJaal kan vormen voor de v~eroverin..9slusi!en van de Duitse
fascisten, dez,e vijanden van het menselijk g~esl.acht1 dan zou hei
nog eenmaal ,e,en e·ervoll.e rol in de qeschi,edenis kunnen vervullen.
NIEUWE WEGEN VOOR DE STRIJD. VAN DE JEUGD
HENK STERRINGA

Weken achrereen hebben de 9edefe9eerden van het 6de Wereldcongres der Kommunistische J,eugd Internationale de grote
Kolommenzaal van het v.akverenigingsgebouw te Moskou .,gevuld
met hun j~eugdi:g enthousiasme. Het gevoel van één zijn met al
die kameraden uit de verschillende, vele landen ter wereld bezielde elk. Het congres der K.J.I. gaf de richting aan, om deze
internationale band der j~eugd nog onn,oemelijk te versterken,
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door in ieder land onvermoe·id te strev.en naar samenwerking en
meer nog naar organ•isatorische vereniging van AJC en CJB en
naar de aanéénsluiting van aU.e ini·et-fascistische jeugdo~ganisatioes.
Het congres ;gaf daarmee de weg aan •om, nu maar eens sprekende m·et Musserts eigen woorden, "het fascisme te kraken",
als eerste voorwaarde voor het verm~el'len van •een toekomst van
vrede, vrijheid en g•elu'k voor de opgroeiënde jeugd.
De Franse en Amerikaanse jeugdbond hebben op dit gebi·ed hun
sporen verdi·end. Meester!jjk wisten onz·e Franse kameraden
iedere slag der fascisten af te slaan. Telkens als deze fascisten
huichelachtig een leuze aanhi·ev.en, die overeenkomt met de befangen der jeugd, om daarmee de jongeren in hun netten te verstrikken, waren het de Franse jongte communisten, die deze bedrieg•ers de wapenen uit de handen sloegen, de leuze overnamen, daarvoor de massa der jeu;gd in beweging prachten,
zodat ze ter ~elfder tUd de fasci.st•en, die sl•echts de l·euz·e aanhieven om de jeugd te vang•en, maar verder niets ä:eden, te kijk
zetten voor de ion.9•eren in Frankrijk als brutale ~eugdmisleiders.
Uit het z·elfde hout zijn de Amerikàanse Jonge communisten gesneden. To·en de fascistische pers in de Vel'lenigde Staten en
Roosev·elt opri·epen tot een gr:ooi cong11es van de gehele Amerikaanse j•eugd, sloten zij zich onmiddellijk bij deze congresbeweging aan. E·en ,g.eweldi.ge activiteit on1f>looiden zij rondom
de opstelling van e1en program voor dit congr·es. Honderdduiz·enden jong•eren en "hun organisaties namen de·el aan de uiiwerking
van dit prog·ram. Het progr.am van Roosevelt verdwe·en, hei
program van de j·eugd werd aang,enomen op dit congres dat
500 000 jongeren vertegenwoordigde. E·en 2de congres vond
plaats. De negerjeugd met haar organisati·es slooi zich aan.
De godsdi•enstig•e j·onge11en wi·erpen het gewicht van hun organisaties mede in de schaal. 650 000 jongeren namen re.eds d:e·el.
Een machtige studentenstaking van ruim 1 millioen studenten
de·ed de vijanden opschrikken voor zo'n kracht. De rollen wa11en
gekeerd. Machti9 verenigde zich de j·eugd v.an de Verenigde
Staten v:an Amerika in haar st~ijd voor betere tijden.
Dat zijn grote ressen, die ons daar op ons congres te Moskou
door onz•e Franse en Amerikaanse kameraden zijn g•egeven. Ze
toepassend op de Nederlandse v•erhoudingten, willen wij daarvan
volop gebruik maken.
[Wij willen de jeugd van Nederland, en in de eerste plaats alle
:niet-fascistische Jeugdorganisaties, aanéénsluiten. Tot nu toe is
dat niet g.elukt. Wel hebben duiz·enden iong,eren deel genomen
aan stakin;gen en werkloz,enbewe,;gil"):g.en. Maar ~al van scherpe
aanvallen op het armzalige leven van de opgroeiënde jeugd
in Nederland zijn gelukt zonder groot verz·et.
Alleen re·eds lanqs administratieve weq g•elukte het de 11eg·ering
aan de werkloze kinderen' van steuntrekkende arbeiders verplichtingen op te l·egg.en, die hun het recht op beroepskeuz·e en
medez·e9gin_gsschap bij het bepalen van hun loon ontnemen. De
ambachtsscholen en andere onder-Y4jsinstellingen werden snel
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beperkt z~onder ~rzet der ieu~d. Ondanks een v~erbitterde ontevredenheid van qrore groepen jol"!g,eren werden in tah:,ijke plaatsen kaml}eerverboden uitg,evaardigd.
De massa der Jeugd kwam daartegen niet in v~erz~et. Ook de CJB
was niet in staat om de ge·est van v~erzet zó aan te wakkeren, dat
dit wel gebeurde. In de rijen der Nederlandse Jeugdbeweging
heerst de meest onzalig~e v~ersplintering, di~e men zich sl,echts kan
indenken. leder sluit zich in zijn eigen organisati'e af. De massa
der jonger,en, die hiervan een a:fkeer heeft, ûet dus niet in de
Nederlandse jeugdbeweging de kracht, die hen naar ov,erwinningen l,eiden kan op ~elk gebied yan hun leven.
leder stuk werk der jonge communisten, i~edere actie moet
van zodanige opzet zijn, dat het de mogelijkheid biedt, op
die grondslag de verschil!,ende jeugdorganisaties te ve11enigen.
Zo kriJgt men de beste kansen van sl,agen; zo krijgt men aantrekkingskracht ~op de jonger;en. En in dit opzicht moet de CJB
haar werk uit het v~erl,eden aan een grondig onderzoek onderwerpen.
Bij ons in de Communistische J,eugd Bond overheersten juist die
l,euz,en, di~e geen mogelijkheid gaven tot samenwerking met de
v~erschiHende ande11e JeugdorganisaHes. Op het gebied van de
strijd voor de bel~angen der jonge werkloz,en was b.v. onze belangrijkste l~euz,e, di•e telkens we~er in onze propaganda terugkeerde: "W,eg met de arbeidsdienst. Op voor werk te9en hei
geldende loon". NatuurlUk handhaven we deze l~euze. Zonder
echter afstand te doen van de mogel,jj'kheid om voor de kleinste
~eisen in de 'kampen op ~e k~omiem. lJe is juist, en door strij!d zal
de massa der jonge11en zich werk moe<ten veroveren. Maar om
dit fe v~erkrijgen, - daarvoor zal ook inderdaad de massa nodig
zijn. Het l~even van grote groepen van jonge werklozen speelt
ûch tegenwoordi_g af in vakschoJ,en, cursussen op verschill~end
gebi,ed 'en in ieugdlokalen. De CJB bemoeide zich er niet mee
of nam een volkom~n onjuisile negatieve houding ten opzichte
van dez,e inrichting~en aan. lalrijke andere belangen der j~eugc;t,
z~oals ~o.a. sport, kafllpe,l'len, ontwikkelin,g, laqen in werkelijkheid
byij:en de aandacht van de Comm. J,e~gd Bond. Dat z,a,l moeten
veranderen. Wjj moreten zoeken ~en vinden: al di'e wensen van
de j,eugd, di'e ons met de ande!'le jeugdo~ganisati,es van Nederlqt:ld ~unnen v~erbindep, di~e we gemeensché!Ppelijk hebbeni we
moeten ophouden met tela~ens O,Q ni,euw de meeste nadruk te
leg9en op de l,euzen, die ons scheiden. Wij moeten ons oor te
,lruister,en l~eg:9'en ~einder de massa der jeugq, V'{eten weiJ<:e wensen
er 'bjj hen l'even; en al zijn di,e wensen schijnbaar ook no;g zo
onwez,enl,jj'k, met hen samen voor de v~e~I'Werk~lijking er van
opkomen. Wij moeten met de massa van de jeugd samen de
juiste l'euz~en uitwerken.
Op die mani,er o1ntnemen we aan het fascisme mogel;ij'kheden
met zijn gevaarlij'ke huichelachtige propaganda in de rij,en van
de jongeren succes te hebben.
Het inslaan van deze weg 'betekent oiok, dat de C.J.B. ieder1e
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jeugdorganisatie ondersteunt bij acties, die in het berang
van de Jeugd z,ijn. Hun v,erg<adering<en bezoeken bij deze g<elegenheid, en de jeu,gd oproepen om het~eHde te doen. Reeds
eenmaal deden we dit. Het was naar aanl,eiding van het pei:iiionnement voor de jong,e werkl:oz,en van A.J.C., N.A.S.B. en N.V.V.
jeugd. De A.J.C. léiding had ons aanbod om me~e te werken op
de haar g<ebrui'keliijke wijz,e afg<ewezen. We riepen de C.J.B.ers
en de jeugd op om dit petitionnement ile onderte'k,enen.
Wij zullen dit in de toekomst bij i,edere acHe van een nietfascistische j~eugdorg<anisatie moeten doen, wanneer deze adie
overeenkomt met de directe belangen der jong<e generatie. Zonde verdere plich~pl,egingen. Zonder officiële e~enheids-aanbi,e
ding<en. Dit moet voor ieder van ons een van z,elf sprekend feit
worden, omdat het gaat om de belang<en der }eugd. Op deze
manier zal de CJB in staat z,ijn om de beste vriendschappelijke
verhoudin9en met de andere j~eugdorganisati,es te onderhouden.
Kenmerkend is het b.v. dat het Nederlands Jeugdl,eiders Instituut
op de aanvr:ag~e van de C.J.B. om lid te kunnen worden, afwijzend beschikte, waarbij al:s neden werd o,pg,eg<even: dat er voor
samenwerking 9een vo.ldoende ,gl"ondsla,g aanwezig is. Wij
wijzen dez,e !'eden al1s onjuist a,f, maar moeiJen daarbij ilerzelfdierilijd vaststenen, dat dit voor ,e,en groot gede,elte aan het sedarische v~ededen van de C.J.B. te dan~en is. W~e moeten ook beseffen, dat dit met pliechtige verklarin9en ni~et is op te heffen,
maar dat dit alle,en mogelijk is door, aan de hand van onze
eig~en praktijk, aan de hand van de stijl van ons werken, anderen
er van te ov,ertui9en, dat er wel z,eer deg~elijk grondsla.g is voor
een vruchtba11e samenwe~king tussen alle Nederlandse nietfascistische j~eugdorganisati,es; en ook met de C.J.B. Deze blijft
dus aandringen op de opname in het Nederlandse Jeugdleide'rs
Instituut; hij is be11eid om met aU,e, daarin g~ewganise,erde jeugdorganisa,ties samen i!e werken.
De leuz.en van het 6de W~el"eldkongres van de Kommunistische
Jeugd-Internationale zijn inderdaad z,eer vérstrekkend, en geven
voor het werk onder de jong,er,en in de naaste toekomst grof,e
perspecHeven. Maar i!ensloHe is de sleutel voor het werkelijk
met succes aangrijpen van deze mqgeljj'kheid onze eiqen o~ga
nisatie, onz,e Hollandse C.J.B. De jon~ge oommunisten1 di~e lid
zijn van burgerlijke massa-organisaties der }eu~d, als b.v. vooral
de burgerlij~e sportbeweging., hebben e~en grote taak Zij moeten het zijn, die door hun voortdu11end werken daar bevrjjzen,
dat ze ,er ni·et op uit zijn om aan dez~e organisafi,es nadeel t,e berokkenen; integ<endeel:: dat zij door hun werken wmen bereiken,
dat deze organisaHes van de jeugd ileg<en de schadelijke ele·
menten van fascistische wroeters worden be~schermd.
tMaar oo'k de C.J.B. zel'f zal een ,algehel'e v:erandering moeten
ondergaan. Hij moet ophouden, e~en Communistische Pa<rtij van
de Jeugd te zijn, di,e aan de jon9e11en, die daa,rbij willen toekeden, de eis stelt, dat zij het 9ehel,e P~"09~am van de Communistische lni!ernationale moeten onderschrijv;en. Deze eis gaat
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te v•er. AH-een !'eeds op grond van het feit, dat de ervaringen.~
die zij in hun jonge Je...en hebben opg<edaan, hen daartoe in het
algemeen nog ni,et in staat stellen. De C.J.B. wil een school van
het communisme zijn ·en mag dus ni,et aan de Kandidat•en voor
die school de 'eis steHen, dat zij re·eds het eind-examen hebben
afgel·egd. In de rij•en van de C.J.B. mo•et plaats zijn voor alle
jonge!'en, die op 'een bepaald gebied van het l'eV'en der jeugd tot
het inzicht zijn gekomen, dat 'er str,ijd 9evcoerd moet worden.
leder van hen moet in de g.ele9enheid wor:den .9esteld om over
alles wat de jeugdbond betl"eff, z·ijn mening te zeggen - niet
alleen ov•er aches, di·e g<evoerd worden - ni,et aHeen over het
kiez,en van de Ieiding<en, maar o-ók ov·er de organisatie-vormen
van de j·eugd, 'en ook ovrer het program van de C.J.B.
Dit betek•ent, dat er most bestaan 1een zodanig.e band van kameraadschap en democ~atie, als iede·r lid in staat ste'lt om zich te;
ontwikkelen. Kameraden van de meest uiteenlopende richtingen,
pacifistische jon9eren, jong.el"en die nog godsdi·enstig zijn, jonge
socialisten, kameraden di,e nog geen program van welke politieke partij ;dan ook onderschrijven, en ook d:e overtuigde
communisten, allen moeten kameraadschappeHjk samenwerken
voor de brede ontp·looiïng van een massabewegin~g der jeugd.
Honderden strijdwi!.l·ende ,jon9ens en mei~}es zijn door onze
organisatie g•egaan. Zij zijn gekomen en hebben ons weer verlaten. Dat is wat kameraad Kuusinen op het j-eugd-kongres
noemde: de grel"echtvaardigde kriti,ek van deze jong.eren op het
leven in onze C.J.B. Ze hebben bij ons al!.een politiek en strijd
gevonden, maar daarnaast ni·et ai dat9ene, waa•raan de j.eugd behoefte he,eft.
En het kon ook niet. De jeugdbond was opg•ebouwd volgens
preci•es hetz.elfde systeem als de PartiJ. Tot in de kleinste détails.
Daal"op moest iedere poging,, die we vele mal·en ondernamen om
van de CJB een werk,elijke jeugdbeweging te mak·en, stranden.
De gl"ondslag·en van de CJB moeten worden: de me.est uite•enlopende clubs, vereni.gingen en gmepen op het 9ebied van de
dans, spel, sport, muziek, ontwikkeling, studie en strijd. Niet
alleen politieke vraagstukk,en mog1en het leven in de CJB beheersen, maar all·es wat de jeugd van het J,ev.en v~erlangt en wenst.
Bij het ombouwen van de C.J.B. tot zu.lk een n!.euw type van
jeugdorganisatie wacht de overtuigde communisten, de C.P.H.
dus, .een grote taak. Onder al deze jonge,ren, die in de toekomst
in de j·eugdbond georganiseerd zullen zijn, die allen stuk voor
stuk bepaalde opvattingen zullen hebben,, moeten zij met g:rote
soepelheid op e·en z.ee.r kamera-adschappelijk•e manier, g-een
ogenblik v·ervaHende in kommando-toon, werkzaam zijn om de
jeugdl·eden te overtuiogen en hen te l~eiden op de grote weg van
de klassenstrijd en het internaiiona.lisme, zoals zo meesterlijk
door onze kameraad Dimitl"of op het 7de W·ereldkongres werd
aangeg.even. Het is ge·en g-emakkelijke taak, di,e ons wacht; het
is een taak, di'e van ons verlangt, dat we ook ons z.elf en onz,e
ei9en opvatting.en in Vrele opzichten omvormen; hi·er ligt een
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richtlijn, di·e ·onbegl"ensd uizicht opent voor de •qpbouw van een
massa-jeugdbeweging, die in de bre·edste zin van het woord, zoa~s Le~in dat eens g.ez,e,gd heeft: een school voor het communisme 1s.
Wij zullen alle krachten geven voor de bescherming van de
jeugd tegenover het fascisme en tegen de 9evaren van een imperialistische oorlog, - ter v,erovering voor de jeugd van een
vrij, blij en gelukkig l·ev·en.

HOE WINNEN WIJ DE JEUGD.t
JEF LAST

Welke gebreken kleven ons werk aan, dat leidde tot hei beirekkelijk gering succes onzer propaganda onder de j•eugd?
Het eerste g!ebrek, dat in hei OOQ' springt, is de onvoldoende
scheidino die veelal g•emaa'kt wordt tussen proleiarische ieu_gd
in het al.g,emeen en werkloze jeugd in het bijz.onder. Wij weten
hoe Eng·els in zij-n ,;Tcestand der Arbeidersklasse in Enqeland"
een z,e,er scherp onderscheid maakt tussen arbeidersklasse en
paupers. Arbeiders zijn dieg•enen welke slechts hun arbeidskracht
te v•erkopen hebben. Ook paupers hebben theol"etisch a.rbeidskracht, doch verschill>ende, ilengevolge van hun situatie ontstane,
mentale defecten maken dat in het huidJ,g•e ,productiesysteem,
dat volkomen volwaardi>gte arbeidskrachilen v•erlangt, deze arbeidskracht g·een waarde heeft voor het kapital.isme. Zij is onverkoopbaar.
'
Bij een toestand, waarin honderddui~enden jonge werkfoz·en na
hun schooltijd nooit werk hebben grevonden, sta·at te vrezen dai
een ste·eds groter deel der jeugd in het pauperdom wegzinkt.
Zij missen de spanning, z·e·l.ftucht en .geschooldheid, welke hun
arbeidskracht v·erkoopba.ar, d.w.z. tot e•en waa.r zou maken.
Wie dii, groeiënde gedeelte der jeugd e'envoûdig-weg tot hei
Qroletariaat rekent, bega~t een even _grote foui als deqene die
het .pauperdom •eenvoudig tot den v.Uand rekent De ver!?auperde j~u.gd, di·e b.v. de :landstl"e'ken van Duitsland bevolkt en uit
wier midden de van der Lubbe's voortkomen, behoort evenmin
a,ls de boerenstand tot het proletari.aat, maar zij kan evengoed
a1ls de boerenstand als bondgenoot van het pmletariaat gewonnen worden, mits men met haar g.ehee1 ~ijzondere mentaliteit rekenschap houdt.
Natuurlijk willen w:ij niet zo ver gaan de 9ehel·e werkloz·e jeu_gd
voor verpauperd ~e verk!laren. De meesten hebben op dit <?g·enbilik nog waardevoiJ.e arbeidskracht te verkopen en behoren dus
theoretisch i!oi hei proletariaat. Onze gehele propag.anda echrer
zou iinnel,oos zijn wanneer :een theoretisch tot het proletariaat
behoren ook ste·eds een profatarische mentaMeit met zich bracht.
Communistische propaganda is het tot ontwikkelin_g bren:gen en
het 'bewust maken der proletarische mentaliteit bij proletariërs.
Deze prol·etarische mentaliileit grondvest zich op twee bases:
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JEF LAST

HOE WINNEN WIJ DE JEUGD?

arbeid en strijd. Door de arbeid wordt de pl"oletariër zich van
zijn eigen waarde en onmisbaarheid bewust, in ha,ar sublimeert
hij zijn primitieve instinklien, de arbeid geeft de voldoening van
het scheppen waaruit wederom de begeerte naar Vl"ede en veiligheid ontstaat. Voor den arbeider heeft, alleen reeds door de arbeid zelf, het l.eVlen waarde, hij waardeert ook in anderen den
iSchepper die hij zelf is, hij is pacifist, maar iegelijk voelt hij zich
met andere arbeiders verbonden tot een gemeenschap die gezamenlijk de r·echten van de arbeid verdedigt en nieuwe
rechten op alles wat niet arbeidt, maar parasiterend onderdrukt,
verovert. Deze mentaliteit echter ontstaat slechts langzamerhand,
door het arbeidsproces en in het midden van andere1 werk~ende
proletariërs.
·
Hoe staat het •echi:er met den jong~en wiens arbeidskracht hoogstens zo nu en dan tijdelijk gebruikt wordt, voor wie de arbetd
allerminst de pool kan vormen waarom zijn hel.e lev.en wentelt,
de jongen zonder perspectief di,e geen enkele gele:genheid heeft
~ijn instinkten te sublimeren, noch ook om door de arbeid aan
zichzelf en ander.en te bewijzen wat hij waard is? Is het niet duidelijk dat zich bij hem, ondanks en reg.en het proletarisch milieu
waaruit hij voortkomt, lang,z.amerhand geheel andere trekken
moeten ontwikkelen en dat dezelfde f,euz·en •en propagandawoorden op hem dikwijl·s de omgekeerde werking zull·en hebben
als op z·ijn werkenden makker?

t

'·I
l

In de eerste plaats biedt z·ijn l·even een uitstek.ende bodem
voor de groei van minderwaa.rdi.gheidsgevoelens. Hoe tactvol
men ook in het gezin tegen hem ~ijn mag, hij moet zich op de
duur wel als een last 'en een opvreiler gaan voelen. lede!"e dag
toont hem dat de maatschappij hem niet nodig heeft en geen
gelegenheid heeft hij om zijn kwaliteHen aan een werkstuk te
bewijzen. Zijn oorde,el wordt ni~et 9evraagd, zijn stem telt niet
mee,, hij is van z.ijn jel!'gd af: ee'n bedeelde .
Daarui.t komt in de eersi!e olaats voort: .g,ebrek aan z.elfvertrouwen, behoefte aan ~een ".leider" di·en men v•ertrouwen kan en
die de rol van den "vader-beschermer" oveme,emt. Deze inste11ing is echter des i!e .9evaarl~ijker omdat reeds in iederen jongen
(ook zij wier werk hun g•een bevredigirn;g geeft of di,e .9etrapt en
vernederd worden) altijd de behoefte l~eeft zi.ch met een heldenfiguur te indentifioe!"en, zoals reeds practisch iedere jon,gen doet
die zich, in de bioscoop, met Tom Mix vel"eenz,elvi.gt. Het ideaal
echter van den werkloz~en jongen is ni~et, zoals vroeger vaak,
dat van zijn vader: den goeden arbeider. Zijn held zal iemand
zijn die hij tot op ~e·kel'le hoogte me,ent te kunnen imiteren. Vaniclaar dat hjj in de eerste plaats door prestaties van moed, kracht
en karakter, en ve,el minder door intelleduele kwali-teiten wordt
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Deze heldenvererin_g werflelt zo sterk in het gemoed dat
niei
met louter argumenten kan worden bestreden. Bespotting. en
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kleineril")g van den held kan hem die er zich mee ve!"eenzelv!gt,
niet ov·ertuigen, maar hoogsrens woedend ma·~en. Het enige
wat ons te doen staat, is: tegenov•er de bloedige helden der
bourgeoisie, veel meer dan tot nog toe gedaan werd, propaganda te ma·~en voor onze eig.en socialistische helden-figuren.
Deze propaganda kan niet lev.end en plastisch g.eno~g z_ijn, zjj
moet de harten sneller doen kloppen en de lust tot navoi.'JÎ'19
wekken. De Russische literatuur ov•er burg.eroorlog en revolutie
is voor dit doel nog absoluut onvoldoende g,ebruikt g.eworden.
Zelfs grote figuren van vandaag he.eft men nooit zodanig weten
te schetsen dat de j•eugd hen als hun natuurlijke leider Hefheeft
Dez·e gevoelens voor den leider zijn des te gevaarlijk•er omdat zjj
meestal erotisch getint zijn. Eeuwenlang heeft onze beschaving
naar alle richtingen heen de sexuel·e 'beg,eerten lng.eperkt •en beteugeld, totdat slechts bevrediging binnen het huwelijk toeg.estaan was. In de scheppende arbeid was het tot ·op z·ekere hoogte
mogelijk deze beg.eerten te sublimeren. Daar waar de arbeid
g.een zin meer heeft, staan z1j met vernieuwde kracht op. Niemand is zo eenzaam als de werkloz·e jong.en. Daarbij ontbreekt
hem i·eder perspedief van een huwelijk, een vaste verhouding
met 'een meisj.e is me·estal uitg.esloten; bevredi9ing der sexuele
instinkten kan slechts clandestien, onder voortdurend gevaa~,
en nooit met een volkomen psychische bevrediging verlopen.
Vandaar de steeds sterker wordende behoefte aan den leider
als "oudel"e vri·end", vandaar de attr.acHe ener erotisch g.etinte
kameraadschap in de strijdbonden van het fascisme. Ik meen te
mogen z·eg9en dat in de gehele j•eugdbeweging g.een sterker
bindingen bestaan dan di·e welke uit de ·erotische kameraadschap
tussen leidenen gmep voortkomen (ook waar deze nooit tot ·een
erotische g.emeenschap Jeidt).
Wij kunnen dez•e •erotische kameraadschap wensen noch begel"en. Maar wel dienen wij veel meer teg.enov·er de erotische
nood onzer jeugd de onbeperkte li.efdemog.elijkheden in de
Sowj.et-Unie te pl"opageren. Wij moeten inzien dat de Jeugd
zich met g·een vraag zozeer bezig houdt als met dez·e. Wij
moeten tonen dat wij voor de natuurlijke sexuele rechten der
jeugd durven te scheppen. En wij moei!en tenslotte ook zorgen
dat de jong·e werkloze in onze groepen niet slechts theorf"tisch
gelijkg·ezinden vindt, maar voor alles de sfe·er van kamer.aadschap en vriendschap waarnaar hij hunkert. WU moeten zonder
angst voor de burgerlijke moraal, door dans en gemeenschappelijke vreugde het natuurlijk contact tussen jongens ,en meisj.es bevorderen dat de fascistische· gl"oepen door het sur!"ogaai van· de
"Männerbund'' trachten te vervangen1. Maar wij moeten dan ook,
met voorlichting over sexuel.e vrag·en en voorbehoedmiddelen,
de consequenfi.es onder het oog durven zien di·e uit het opwekken van de prikkel voortvloeiën.
Minderwaardigheidsg.evoelens gaan altijd gepaard met de neigin_g die kl:eine kinderen er toe bl"engt zich te wa9en o,p hei
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dunne ijs van een vijv·er. Wi·e hen, als oudel'e, waarschuwt, maakt
zich de kindel'en meestal tot vijand. Vandaar de volkomen verschillende uitwerking van ,pacifistische t?ropag-anda O!;> werkende
of niet-wrerk·ende ionger·en. Vrijwel de gehel·e literatuur der jongnationalisten in Duitsland, (Von Salomon, Meyer Eckhardi) is een
schildering van de oorlo9, wreder en realistischer dan Remarque
of Barbusse haar hebben gegeven. Een li-teratuur die noch de
heldenmoed van de vijand, noch de eigen bangheid voor de
dood iracht te ont·kennen. Een dergelijk boek wordt mij door
een oudere, sociaaldemokraiische dame ter lezing g•egeven als
"de felste aanklacht regen de oo.rlog die zij kende". Ik ben
overtuigd dat het op vele jongere werk·enden, die in vrede voorwaarts willen gaan naar hun toekomsis die indruk zal maken. En
toch wordt hetz,elfde boek in Duitsland door Goebbels zowel
als door Goering hogelijk aanbevolen. Want juist in het doorstaan van deze verschrikkingen en in het overwinnen van de eigen angst ziet een ontwrichte jeugd het he.ldha.ftige. Waarmee is
deze jeugd te verschri'kk·en? Is het l·even van stempellokaal tot
stempellokaal z.ove•el a1an'lokk•elijker dan de dood op het slagveld? Is het avontuur1 hoe gruwelijk dan ook, niet verki·esbaar
boven de zovee] gruwelijker leegrOO van de vrèàe? Moeten :ijj
eerbied hebben voor de levens van anderen, wanneer die anderen nooit eerbied voor hun lev.en toonden? Slechts uit deze
mentaliteit kan men, niet s!•echts de ta.lrijke werken met de
heldendood als ideaal Vlerklaren, die thans in Duitsland geschreven worden, maar vooral de instemming waarmede zij door
duiz•enden jongel'en (waaronder de oppositionele elementen in
Stahlhelm en S.A.) gelezen worden. Nog nooit is uit angstaanjagerij moed geboren en de haat tegen het pacifisme, die uit
zov·e·el gespr·ekken met jonge Duitsers straalt, is de ha,at teg~n
de braaf-fascistische ouder·e g•eneratie, die de oorlog vreest
waarin zij maar niet deze }eugd, nog iets te verli•ezen hee.ft.
Het is de haat di.e wij a.ll.en •eens gevoeld hebben teg·en on;z.e
oude en voorzich~ig·e tantes. Niets is dan ook voor deze jeugd
gevaarl;ijker dan de angstige vrede~propaganda van oude dame~
dan het lev·ensverzek·eringsideaal der sociaaldemocraten.
Vergeten wij niet dat dez·e j•eugd een blinde haat in zich omdraagt tegen wat haar bel:et t·e leven, een haat di•e de arbeider
misschien in ~ijlslagen op een stuk hout kan uiten, maar die de
werkloz·e sl·echts op de koppen van anderen er uit slaan kan!
Vergeten wij niet dat hij di·e a.Hijd geslagen is, de kans zocht
om eindelijk z·elf te slaan zonder klappen te k~ijgen! Ver;.g·eten
wij niet het aang•ekweekte sadisme uit wanhoop, waarvoor de SA
de sluizen ()pengezet hee.ftl
.
Wij willen noch dit sadisme, noch het blind uitdel•en van klappen.
Maar wij erkennen dat er een j-eugd· is die beho.efte heeft aan
e·en strijd en een x.ijand; sl:echts wij kunnen J,aar de weg tot die
strijd wijzen en den werk•el.[jken vijand die niet bij de Joden of
onder hun kameraden _gezocht moet woroen. Te spreken van
strijd echter, wanneer het in werkelijkheid slechts gaat over
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contributie ophal·en, manHesten v·erspreiden of klappen kr.ijg·en
bij iiJ.egal·e demonstrati>es, maakt het woord strijd in de ogen
van deze op avontuur en daad beluste jellgd z·elf slechts belachelijk.
Alle boek.en waarin de ontwikkeli11.9 van denjon9en SA-man ons
aeschetst wordt l·e11en ons, hoe dors·l:i.a de~e ieugd was naar
zelfopoHeri.ng en naar g•evaar. Hoe meer er van haar geëist
werd, hoe straffer de discipline was ·en hoe zwaa11der de str.aHen,
des te me•er voelde zij dat zij emstig wet"d g<enomen, des te
groter was haar aanhankelijkheid. Het .gtaat er om voor de jeugd
avontuurlijke, 9evaarvdl·e opgav·en aan het fmnt van de "klassenrstrijd te vinden, zonder netgatiev·e elementen de vrije teugel te
laten. Misschi·en is hi·erbij tot nog to·e veel te weinlg gedacht aan
het speurders- en detective-tal·ent dat iede•re jongen in zich zelf
opmerkt.

.,...

Waar zulke s~erke minderwaardigheidsgevoelens aanwezig zijn,
kan het gevoel v.an z•elfvertl'ouwen slechts we•er versi!erkt worden
door het si!ellen van opg.av·en di.e zich, met hoev,eel inspanning
dan ook, inderdaad uit laten voeren. De opt"oep: "strijdt met en
voor Thälmann," kan zin hebben, doch de oproep "bevrijdt
Thälmann" !kan slechts deprimerend werken voor wie de onmogelijkheid inzi·et haar uit te voeren. Precies hetz,elfde staat het
met het voortdut"end aannemen •en verzenden van protest motie•s
en telegrammen. Het ijskoude zwijgen der autorit.eit•en laat gevoelen hoe machi!eloos de vuist is die men schijnt t·e ballen. Voor
een geslacht dat opg·egroeid is in de tijd, toen ,petiHes en.
demonstrati•es nog zin hadden, mag dit anders schijnen, maar
de j·eugd bewonderde in Duitsland de fascisten di,e ni·ets van de
heersers verwachtten, bij hen smeekten noch pl"otesi!e·erden,
maar sl·echts besbben wa,ren, lien weg te vagen zodra hun macht
sterk genoeg was. Het maakt op jongel'en geen indruk van
kracht en karak!Jer wannee·r de afg,evaardigden van het prol·etariaat bij consul óf min,isi:er door den bode in het portaal werden
ontvangen ,en afgewezen!
Ongetwijf·eld heeft iedere jeugd, omdat zij j.eygd is, behoeft.e
aan vermaak •en ontsoanning. Z_ij die van de jeygdbewEtgin_g e·en
debatte·erclub ov•er thesen en stellin9en maakten, vergisten zich
echter •ev·enzeer als zij di·e meenden de jeugd uitsluitend door
vermaak te kunnen lokken. EersiJens kunnen wij bij het bi·eden
van vermaak nooit met 'de bu':9•erij of het amusementsbedrijf
wedijv•er:en, twedens v·ermoedt de werkelijk stttidba!'e jongere
daarbij een afleidiQgsmanoeuvre. En ni·et minder zijn ons de .g·evallen bekend waarbij op het bal-na iedere indruk aan de voorafgaande •ernst weggedanst wot"dt. Het v·ermaaik in onze Jeugdbeweging moet natuuriijk voortv!oeiën uit de behoeHe naar
ontspanninÇJ in een groep van werkelijk g·ezonde, bevri1ende
kameraden. Het moet voortdurend, tot in zijn kl·eJnste détails toe,
zijn eigen prol'etarisch ka~akter hebben want sl·echts dit karakter
kan de bourg·eoisie ni·et nabootsen ·en tni<et geven.
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Hoeden wij er ons voor, de werkloze jeugd af re sroren door
haar te beschimpen. Het zijn niet de slechtste elementen die zich
tot de werkkampen aangetrokken voelen, maar zij, in wie de
prol.etarische behoefte aan arbeid het meeste leeft en zij die het
gevoel thuis slechts tot last te zijn het meeste neerdrukt. Verwijten aan hen te richten drijft hen slechts des te steviger samen.
Te ~eggen dat "de AJC op de Paasheuvel een zwembad en een
goed renderende boerderij aanlegt voor de bon~n" is waanzin
wanneer zij het goevoel hebben, dat zwembad en die boerderij
voor hun eigen makkers te bouwen. De werkkampen, Digoef''kampen en concentratiekampen te noemen, is w:aanzin. Wanneer
de jongens er l·ater kameraadschappelijke behandeling, goed
eten en werk dat hun voldoening geeft, vinden, gaan ze hoogstens twijfel•en of concentrati-e en Digoelkamp werkelijk zo erg
zijn. Veel•eer moeren wij hun wijzen op de onmo9elijkheid hun
normale behoefte aan omgang met een meisje in die kampen
te bevl"edig•en, hen scholen om er de politieke vragen ~e bestuderen, hen daar zowel ëi.ls in de bedrijven leren om voor e·en
behoorlijk loon te vechten.
Wanneer wij deze v·erschillende elementen der jeugdpsyche analyseren, dan hoeft het dunkt mij geen verbazing meer te wekken
dat, in de periode voordat Hitier aan de macht kwam, on;geveer
80o;o van zijn S.A. bestond uit Jongeren onder de 25 jaar waaronder vele proletariërs en jo119e werklozen.
W.U zijn tot nqg toe veel te veel :geneigd ,geweest de aanfrekk!ng
welke het fascisme op jongoeren uîtoefent., al te .gemakkeiJjk aan
omkoping en demagogi·e toe te schrijven.
Ongetwijfeld bestaai d·eze omkoping.
Voorbeeld: Een b!oemenjonqen op de Kinkerstraat te A'dam di·e
op een regendag niets of weiniq verkocht heeft. Men informeert
belangstellend' naar ziin leven. Aan het i<rinahuis kan hii noq wel
~en oude re9enias l<rliqen. Hi.i krijg~ bovendien cigareften en
een aantal adressen waar hij zijn b1oemen kan verkopen. Misschien later zelfs e•en fascistischen baas die hem werk qeeft. De
jongen wordt propagandist voor de mensen "die iets voor hem
gedaan hebben."
Ander voorbeeld.
Een jon9en vent met veters en wordt aangehouden door een
recheroeur. Daarna s..,reekt een fascist hem aan: "Waarom vent
je niet lieVJer met "V~Ik en Vaderland", dan kan je, zonder gedonder met de politie ook een twee gulden fn de week verd~nenr
,
Deze voorbeelden zürn natuurlijk met tientallen te vermeerderen
(Waarom _gebeurt dát niet voortdurend in onze bladen?) Zij zijn
echter als verklaring niet voldoende. Ook in vroegere perioden
heeft de bourgeoisie telkens en telkens weer getracht het proletariaat te kopen (k:erk, bedel'ing, fabrieks-verenigi'lgen enz.). De
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jeugd profireerde en pa-rasiteerde dan, maar werd geen zelfovertuigde bond9enoot. Het nieuwe is (terwijl in onze Jeugdbeweging de grootst mogelijke flucluati•e heerst), dat het fascisme met
dergelijke methoden niet slechts jongens in zijn kring trekt,
ma.ar ze daarna door andere middelen weet vast te houden en
geest·elijk te infecteren. (Zulke infecties g·elukken vroeger wel
door alcohol enz. voor een korre periode (Oranjelol, zwarte
honderdschappen) maar schiepen destij.ds geen blijvende bewegin.g.
'
Er vallen echter reeds in de omkopings-methode van het
fascisme z•elf nieuwe elementen op te merken.
a. Een grondige ke:nni•s van leven en psychologie dezer gedeclasseerde proletarische elementen, d~e bij de vroegere
filantropische jeugdzo119 der bourgeoisie ontbrak. Terwijl
men daar uitging van paedagogische principes, •ethische
wenselijkheden enz., gaat men bij de fascisten thans uit van
de werkelijkheid en past zich, zonder door idealen of moreel
voorbehoud g•ehinde·rd te worden, daarbij aan.
b. Een wenselijk element in de schijnbare hartelijkheid en het
interesse waarmee men den jongen tegemoet treedt.

'

Onze mensen spreken "kla.sse"taal. Zij VIergeilen te dikwijls dat
de jongens ni·et alleen "klasse"-.e!ementen, maar ook individuen
zijn en wel individuen die voor hun persoonlijk leed en hun
persoonlijk·e zorg bij niemand belangstelling vinden. Zij weten
niet hoe men dikwijls een jongen, een boef zelfs, tot vriend kan
maken, allee•n reeds door belangstell•ing voor zijn persoonlijk
lev·enslot te tonen. Daarom zijn onze redevoeri1ngen al te dikwijls
droge, theoretische betogen, waarbij de spreker do-or geen enkel
voorbeeltd toont dat hij het werkel.ijke ~even der jeugd kent en
a.anvoeltl:. En onze le,iders zijn dilkwijls slechts sprekers, die na hun
rede geen enlkel rnensel.ijk contact meer mei: de jeugd onderhouden.

..

Zoals het staat met de omkoping., staat hei: ·ook met de dema~
gogie. Demago9ie heeft in alle tijdien bestaan, waarom heeft dan
juist de nazi-demagogie zo'n bijzondere invloed?
Wat is eigenl:ij'k demagogie en hoe werkt zij?
Reeds Bolland heeft er op gewezen dat de 100°/o leug•en nooit
gevaarl.ijk is, daar zij te snel wordt doorz·ien en ontmaskerd.
Gevaarlijk is niet de hele l•eugen, maar de ha I v e w a a r he id.
Demagogie is het zo sterk naar voren brengen van de ha I ve
w a a r h e i d, dat de andere helft v•ergeilen wordt.
Objectief gezien is natuurlijk de halve waarheid een leugen,
subjectief lkan het gebeuren dat zelfs 10°/o der waarheid, wanneer
f,et dat deel betreft dat te lang over het hoofd gezien of vergeilen werd, plotseli·ng· zo zeer naar vo.ren springt dat zij al hef
andere overschaduwt en alis de eindelijk gevonden hele waar-
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heid aanvaard wordt. Dit zat vooral het 9eval zijn wanneer deze
bewustwording met affect is 9eladen.
Wij hebben tot nog ~oe onsz,eH de weg versperd, door al te eenzijdig alles wat het fascisme bracht, ·en daa,rmede deze affectgeladen-1 0°/o-waarheid, zonde·r .analyse eenvoudig overboord
te gooi·en.
De door het fascisme misbruikte 10°/o waarheid bestaat in de erkenning en rechtvaardig'i!n,g der irr:ationelie alemenren van de
psyche., well~e bij de j<eugd bijzonder s~erk zijn en door ons nog.
af, te ve·el op g.r:ond van louter rationele denkprocess'en weg-geredeneerd pl1egten te worden.
Wij hebben te beg.rijpen dat het fascisme de j~eugd niet door
rationel1e argumenten wint (zijn politieke, economische en wijsgerig'e argumentaHa i.s armza:lig en kan gem.ak~elijk weerlegd
worden), maar door het beroep dat het doet op irrationere maar
reële gevoel·ens. Wij hebben in ~e zien dat juist daardoor een
liou~er ration,elie bestrijding en overtui.gin,g weinig ~Hekt sorteert.
Wat nu deze irrationel·e ka.~akt,ertr·ekken der jeugd aangaat, heb
ik reeds g~ewezen op moed en waaghal:zerij, op de erotische factoren, op de behoef-re aan een "vader-beschermer" en identificatie met een heldenfiguur.
Ik wil hier nog aan to,evoe,gen een element dat vaak a.l t,e ~eer
vergteten wordt: de ede,lmoedigheid en ne·igin_g tot z·elfopofrering
der j~eugd.
Het communisme is e1en strijq v·o o r d ·e beI a n g ,en en in
het b 'elan g der arbeidersklasse. Ons succes ten opzichte der
oudel'len k~omt voort uit het freit dat wij bewijzen kunnen reëeel
voor die belang.en te strijden. De jeUigd echter is een Don
Ouichotte, zoals Don Ouichotte feit·elijk ·een groot kind was.
De besten der jeugd worden zelfs 9eprikk~eld wanneer men hun
hun eigen..:belang· voorhoudt. ledere vader he.eft dat kunnen
ondervinden di,e zijn jon9en b.v. van e·en artistieke of romantische loopbaan heeft winen terughouden door hem op zijn
eig·enbelang te wijzen. Het ,",edel" willen zijn., bre11gt vaak een
verontwaardigd afwijz·en v.an het dinekte "belang" met zich.
Weliswaar moet men ook hier diffe..,entiëren en consta-leren dat
deze !karaktertrek dikwijl·s osiient.atiever te voorschijn tre.edt bij
burgerl:ij'ke 1en kl,einbur9erlijke jeugd:, di.e zich ontbering nqg
niet kan voorsteHen, dan onder de proletarische en werkf.oze
jeugd di·e me,er in de bitte11e realiteit opg,egroeid is. Desoncianiks bewijst toch' de 9ehel1e 9eschi~edenis der komsomolzen in
Rusland, wel ~e on9eh'oorde krachten men kan vrijmaken, juist
door op deze karaktertr·ekken te werken. Bij ons echter, voo~al
bij de anti-milita.iristische propaganda in het leger, bestaat slechts
al te vaak de neiging' kl.e.ine ka:nke~aarsgrieven op te blazen en
zich voor minimale belang.en op d~ bres te stellen, waarbij dikwijls juist de besien afg:estoi·en worden.
1

436

JEF LAST

HOE WINNEN WIJ DE JEUGD?

Juisè -omdat het de taak van 'eren jeugdl!,eider is nid slechts

ins[rudeur, maar Teg,eil,ijkrenijd kameraad, vriend, raadgever en
zeHs tot -op z·e'~ene hoogte vader van zijn .g'I"Oep te zijn, moet
bij de keuze van jreugdl!:eiders i,n h:og~e mate met al deze irratione~e fadoren ne'kening worden g<ehouden. De jeugd:eider moet,
wi'l hij werkelijk de sympathi,e van zijn groep verwerven, ze,er
bijzondere eig:enschappen hebben, hij moet a'ls het wal'1e een
oudere jong,en zijn greb/l,even. In de allereerste plaats komt het
aan -op kar a ld er. Theor,etische kennis en verstande1iijke redeneerkunst legt weinig gewicht in de schaal. Moed is een e.ers{e
eis. Verder 1lichaamskracht, snrel kunnen besluiten en, wat het
geestelijke betreH: humor en fantasie naast een sterk gevoel voor
rechtvaardigheid binnen zijn eigen groep. In tegens·telling tot
de fascisten hebben wij bij de keuz,e van -onze jeugdll·eiders
veel te eenzijdig gekeken naar hun politiek inzicht, juiste
theoretische kijk 1en organisatorische capaciteiten. Deze dingen
zijn -ook nodig, maar zullen bij het ontbreken. van de juiste
karaktereigenschappen, onvoldoende blij~en. Daarbij werkt niets
fnuikender dan ·e:an herhaa'ldelijk wisselen van leider.
Een prob'le·em dat 1ev;ene·ens in het irrationele wodelt, maar
dat voora'l voor de burgerlij~e 1en boe!"enj,eugd geldt, is dat
van het nationalisme. Vvanne,er de speculatie op de n,alionale
gevoelens der jeugd slagen kan, dan komt dat
1. door de 9rote behoefte der jeugd aan eenheid, waaronder zich onderdrukte erotische behoeften y;erschuïk:~n.
2. door de r•eée'l ondervonden faktor·en die e.en geme·enschappe'lijke taal, traditie ~en volkskarakter historisch gevormd hebben.
Het nationalisme van een vorige pe•riode zag het internationa'lisme te ze·er a!s ·een internationale vervlakking in plaats
van, volgens de Leninistische nationaliteiten-politiek, in een
broederlijke federatie van naties die i,eder hun eigen karakte,r
behouden. Hier is vee1 meer dan tot nog toe onze taak om
tegenover de nahona1isten te bewijzen, dat all.e.en onder 'een
sowjet-regime, reële nationale v·erlang·ens bevredigd kunnen worden.
Komen wij nu van hei: a1gemene i:ol: bijzonderheden, dan moet
wel in de ,e·erste plaai:s gewez.en worden op hel: feit dat veel
sterk·er dan voor ouder·en (waarbij a'ltijd ·een z,e~er cons.ervaHsme
-op de voorgrond tre·edt) i·eder meèhanisch volgen van platgetrapte we9en voor de jeugdbeweging funest is. Dit geldt in
de 'e·erste plaats voor onze. demonstraües en vergaderingen ..
Men mag, geloof ik, als ,e,en algemeen v~erschijns,el aannemen
dat de jeugd, re·eds uit lichamelijke gmnden, aan y;ergaderingen
e,en broedj·e dood heeft. Lang sHI zitten en luiste!'1en is haar
sterkste kant niet; ze is veel t~e blij dat ze van de schoolban~en
ahs. Uit zichzelf inter·esseert de doorsnee-jongen zich nid voor
ver:gadering,en, waar een prob'le·em behandeld wordt maar al-
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leen voor vergade·ring.en die in dir·ekt verband staan met een
aktie die hem ini:el'esse,ert en waaraan hij deel kan nemen.
Menige afde:lin9 is dood vergaderd, te meer omdat er een
groot verschil bestaat tussen het nemen en uitvoeren van besluiten.
Wanneer de nazi's er in ges'laagd zijn om in Duitstand de j~eugd
voor hun vergadering•en te interesseren, dan kwam dat door
bij-omstandigheden. Af9ezien van de verwachting dat het op
knokken ui·t zou 'lopen, die altijd volk trekt, wisten zij door een
bijzondere regie de v·ergadering praktisch in een voorstelling
om te z•etten. B·eter dan eni9e andere partij wisten zij welke
betekenis b.v. de a.ankleding van e•en z,aal had, het g.ebruik
maken van spreekkoren, 'licht- en toneel.effekren, het verwekken
van e•en dimax in de rij der spre~ers. Daarbij komt nog een
faktor, waarvoor voora'l de jeugd buitengewoon gevoelig is:
het strak en met tempo afwerken van het p11ogramma, een bijn,a
militaire discipline di·e de indruk van bewuste kracht 9eeft. Terwij.! bij ons vaak de opvatting bestaat dat de kwantiteit in de
kwa'liteit omslaat, weten de nazi's dat weinig verg.aderingen,
maar dan zulke die een di.epe indruk nalaten, voorkomen dat
het v:e!"gaderen tot een sl·eur wordt waar niets meer van uitgaat.
De jeugd bij ons zou en~ele spr·eke'rs nodig hebben die zich,
ook in hun vcoordracht, geheel op haar instelden, popularitei-t
verwi·erven en dan centraal optraden. Een dro9e spre~er op
een _j·E?ugdvcer;gaderinsg _(al is wàt hij zegt ook nog zo goed) is
vOldoende om nieuwsgi·erig'e nieuweling.en voorgoed af te schrikken.
Zo ongaarne als de jeugd vergadert, zo gaarne n•eemt zij ov·er
het algeme·en d·eel aan demonstraties. Meesjokken echter in
een ouderwetse demonstratie . zonder tempo is voor jong1e
mensen e·en kwelling. Zelfs de Hollandse jeugd is gevoelig voor
de bekoring van het stram in de pas lopen; het milii:air v.erband
wekt ongetwijfeld machtg·evoelens.
Dat men 'een j>eugdbewe·ging overigens ook dood kan demonsi:!"er•en, bewijz·en ervaringen als die van Gorredijk. Wanneer men
te.lkens weer demonstre·ert, zonder dat de demonstraties enig
ander zichtbaar 9evol9 hebben dan dat de de·elnemers op de
zwar~e lijst komen, .gaat de ,animo er snel af.
ll.legale demonstraties hebben de bekoring van het romantische.
Niemand echter speelt op de duur ·graag de rol van den man
die altijd de klappen krijgt, vooral als hij zelf g.een klappen
terug mag gev•en. Daarom schijnt mij zowel bij demonstraües als
bij vergadering•en voor de j.eugd maathouden en zelfbeperking
eerste eis. Niet op het aanta'l, maar op .een zo gl'ondig mogelijke voorbereiding 'en e·en telkens nieuw, treffend karakter
moet aHe aandacht gekoncent11eerd worden.
Spraken wij ·ovedgens van een noodzakel;ijke differentiatie bij de
beschouwing der verschil:lende groepen waaruit de jeugd bestaat, niet minder moei:en wij de differentiati,e der uiteenbpende
karakters van de j'eugdig,en voortdul'end in het oog houden.

I
I
I
I I
I
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Dit ge!dt in de ·eersi!e plaats op het gebied der scholing.
Niemand zal ontkennen dat, als tegengif tegen het fascisme,
scholing een der allel"eerste eisen is. Hi•er ·echter di•ent men er
rekening mee te houden dat onder de jeugd de belangstelling .en opname-capaciteit voor theoretische scholing zeer
verschiltend is. Er zijn goede prol·etarische elementen di·e, door
gebrekki·g onde,rwijs en ontwikkeling, abstrakt theoretische scholing niet kunnen vol·g,en en afg·eschrikt worden wanneer deze
van hen geëist wol"dt. Vool"op di.ent te staan dat bij de jeugd
belangstelling voor theorie en scholing ni·et aan de strijd vooraf
kan gaan, maar dat deze bel.a:ng•stelling bij de jeugd uit haar
str.ijd z·elf en de ·eisen welke deze stelt, voort moel komen.
Het zotu nodig zijn, voor jeugdspr·ekers di.e het land in gaan,
speciale cursussen te houden wa.ar ZJe,er de nadruk gelegd wordt
op het verschil aan parate kennis in de stad en op het land,
het tempo-verschil bij het cpntemen enz., waardoor aan een
voordracht geheel verschiHende eisen gesteld worden in A'dam
dan in Fri.esland.
Denk ik nu tensloH-e nog een og•enblik aan de vaak vergeten,
maar daarom nog niet minder grote behoefte, we,lke iedere
jeugd aan romanti,ek heeft •en de indel"daad zeer grote fantasie
waarmee het fascisme deze ro'mantiek tracht te lever·en, dan
geloof ik dat de ·eis om onz•e eigen "socialistische !'oman-Hek",
in verhaal en boek, film ·en theaber, maar •eVIenzeer in spel en
oe~ening, aan de j•eugd te brengen, onvermijdelijk si!eeds dringender g'es~e.ld moet worden.
Het is .een ~it dat het fascisme, meer dan wij vaak wi!l.en toegeven, inv.loed op de jeugd uitoe~ent. Het is ·echter e'!'enzeer
een f·eit dat dez·e inv.loed op jeugdbedrog berust en tegen het
waarachtige beltang der j•eugd ingaat. Wij hebben de Jeugd in
Rusl.and VIOOr ons kunnen winnen, er is geen enk·el·e !"eden
waal"om wij haar ni,et in Europa voor ons zouden kunnen winnen wanneer wij sl1echts, met inzi·en en toegeven van gemaakte
fouten, met kennis en inzicht in haar mentaliteit, maar bovena,l
met volkomen toe9ewijde liefde, de weg naar haar hart weten
te vinden.
De weg van het Marxisme is ni·et sl1echts de weg de·r mechanische
oeconomische noodzake.lijkheid, het Marxisme is bovenal de
filosofie van de wil en de daad; het te verwez•enlijken, is het
werk van .l1ev,ende mensen, en hoe men van l,ev.ende mensen
ni·et slechts de hersens, maar ook de harfen voor zich kan winnen,
heeft Lenin ons geweZJen.
·
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MUSSOliNI's OVERVAl OP ABESSINIE, DE SANCTIES

EN DE DAARBIJ BETROKKEN MACHTSGROEPERINGEN
G. J. VAN MUNSTER
MUSSOUNI's "ARGUMENTEN"

"Wraak voor Adoe.a !" - is de oor!ogskreet van Mussolini's
legerbenden bij de OV'erval op Abessinië. Tot de bloedige nederlaag van hei Italiaanse koloniale expeditieleger in Abessinië, bij
Adoea, in 1896, heeft Mussolini ruimschoots het zijne bijgedragen. Hij was toen sodalist en "défai-tisl:", d.w.z.: hij voerde
• mee de agitatie {;egen die roof-oorlog. Wil Mussolini "wraak
voor Adoea", dan behoeft hij het niet ver te zoeken: hij beginne met zichzelf! - Het "argument" dat Italië niet de aanvaller zou z,jjn, is in feite reeds wee.rlegd door Mussolini zeif,
waar hij het Internationale Gerechtshof he-t recht ontzegde, te
constaler;en, of de ,.grenskonflikten" al of niet o:;> Abessijns
grond.9ebied plaats vonden, en deze bewering is bovendien .al
te niet ç:edaan door Mussolini's overiqe argumenten.
Een van dez·e is: de andere imperialistische mogendheden hebben haar koloniaalgebied ook door 9eweld verworven. Dit rrargument" is w·el in staat, de "zedelijke verontwaardiging" van
andem imperialistische rov•ers ie{wat te bekoelen, maar voor
werkelijke bestrijders van iedere imperialistische roof heeft het
niet de minste of g·ering•ste overtuigingskracht. Wie uit "billijkheidsoverwegin.g•en" niet strijdt tegen iedere n ie uwe imperialistische roo-f, is - hetzij met opzei: dan wel argeloos - medeplichtig aan die roof. Ook in de strijd tegen imperi.alistische
r;oof geldt, dat de frase "alles of ni·ets!" neerkomt op "niets",
beha!ve dan het medeplichtig-zijn.
Nog we.er 'e·en ander "argument" van Mussolini is: de Volbenbond Jiet·en laatook Japan de vrUe hand, eerst in Mandsjoerije •en thans in de vijf Noord-Chin·ese provinciën. Inderdaad!
Maar wat zou dat?! De enige juis{>e conclusie die hieruit te
trekken is, luidt, dat daarin verandering moet komen.
Mussolini's viel'de "argument" is: "Abessinië als onbeschaa.fd
land behoort niet in de Vo!k·enbond". Nog e·en bewering die
indertijd gl'ondi.g weerl·egd is door Mussolini zelf. TÇ>en Abessinië in 1923 als Volkenbondslid werd toe9elaten, noemde Mussolini's g·edelege.erde in GenèV'e het toefr.eden van Abessinië
tot de Volkenbond ".e·en huldebetoon aan de Volkenbond", dat
des te me·er waarde heeft "daar het komt van e•en volk, dat
zich een adeldom verworven he'Sft, doo!'dat het, buiten de internationale stl'omingen staande, met opmerkeljjke taaiheid z.lin
eeuwenoude tradities he·eft weten te handhaven".
Mussolini's vijfde "argument" is: "Italië be·oogt in Abessinië beschaving te b!'en9en, o.a. door de slavernij af te schaffen. Maar
het is •een goed geconstate·erd feit, dat in de aan Ab~ssinië gren. zende Italiaanse koloniën de slaV'ernij voortbestaat W·erkelijke
afschaffing van slavernij is e·en be,gel.eidend verschijns.el van
een economische omwenteling, waartoe het kapi-talisme in zijn
huidig endengangsstadium niet me•er in staat is. Voor e·en groot
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deel van Eumpa bracht -op het ·eind der middele.euwen de "dageraad van het kapitalisme" de -opheffing van de feodale slavernij, de horighe.id ·en de 'lijf.eig•enschap. Dit proces V•erliep
verre van geieidelijk. D-ocumentatie daal"omtreni:, door bur·'
ger!ijke penvoerders te boek gesteld, is te vinden in hei e·ersi:e
boek van Marx, "Het Kapitaal", in het hoofdstuk "De verdrijving van de 'landbevolking uit het gl"ondbezii", en in de geschriften van Fr. Engels "D·e Boerenoorlog" en "De Mark".
In het 9eschiedboek der mensheid is dit overgangstijdperk
van fe·odalisme tot kapitalisme met bloed geschreven; - bloed
dat vergoten werd zowel door het -opkomende kapi-talisme als
door het ondergaande feodalisme. Met de opbloei der moderne industri•e maakte deze ell·ende plaats voor die der loonslavernij, gevolgd door de huidig•e massale krisisell.ende. Dat
werkelüke afschaffin_g der ouderwetse slaV'ernij •een begeleidend
verschijnsel is van e.en •economische omwenteling, bewijst ook de
afschaffing van de negerslav·ernij in de Ver. St. v. N.A., die zich
door middel van e•en bloedige burgel'oorlog voltrok op de grondslag der i ndustria!isatie in het Noorden der Ver. St. v. N.A. Thans
heoeft het kapitalisme niei meer de voorwa,a.rden in zich voor
een andere economische omwenteling dan die welk·e zijn ondergang, dus ook de ondergang van het fascisme, de ondergang
van Mussolini inbegrepen, bez·egelt. De vroegere koloniale gebieden van het toenmël'lige "tuchthuis der naties", het cza!'enrijk,
waaronder Oosterse di'e op dez·elfde ontwikkelingstrap s-tonden
als het huidige Abessinië, maken thans de ontwikkeling der
gehele Sowj•et-Unie mee. Aan Turkijë ·en Perzië l·evert de Sowjet-Uni·e thans hel:e fabrioeksinstal!atioes met als tijdelijke hul:p e·en
leger van technici en arbeiders. Dit is doelmatiger voor de beschaving dan de methode van Mussol'ini met bommen, tanks en
gifgassen. De toek-omstig·e verhouding.en van Sowj.etstaten onderling zullen de vel"grorende en de ov·ertl"effende trap van deze
doelmatigheid te zi·en geven.
Mussolini he,eft nog te•en J,arg.ument", •en daa.rbjj komt de imperialistische aap uit de fascistische mouw. "Italië heeft drihg·ende behoeHe aan ·expansi,e", ,aan me.er "plaats -onder de zon",
dus aan meer kO'loniaalgebied, •en dan 9een woestijnen waarmee de ande,.,e imperial'istische mogtendheden het wilf.en ~fsche
pen. Het gaat om •gmndstoHen •en -om het scheppen van de g.ef,eg•enheid, het Italiaanse bevolkingsoverschot ie spuiën. Dai een
nationale industrie voordeliger uitkom-t mei aanschaffing van
_grondstoffen door middel van !'Oof dan door normaal ruilverkeer.~
moge waar z,jjn; e·en l"ede•ljjke ·oplossing van de economische
mo.ei·[ijkheden waarin Italië verkeerl;, is er niei door te bewerk-.
ste.fligen.
Daar als elders in de kapitalistische wel"eld is het ..9rondprobleem
der algemene krisis het "economische paradox", de "ec-onomische ongerijmdheid" de·r z,g·. "-ov·erproducti·e" in e·en werel'd
waar millioenen geb,.,ek lijden.
Het fascisme is aU.e,en maar in staat, dit onder kapitalistische
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verhoudingen onoplosbare probl,eem nog ingewikkelder te maken dan het uit de aard der zaak al' is. En daartoe draagt de
oorlq_a ,Pie Mussolini thans ontketend heeft, ni·et weinig bij.
,;Meer plaats onder de :wn"? Dit streven beheerst ook de buitenlandse politiek van het Duits-fascistische imperialisme en van
het Japanse. Voor zove'r het er om gaat, een bevolkings<Overschot te spuiën, ontbreekt onder de verhoudingen die zijn
ontstaan door de a.lgemene krisis van de kapitalistische wereld,
e:k reëel perspektief. Men moet wel opzettelijk blind zijn voor
de feiten, om thans nog te durven ontkennen, dat geen koloniale mog·endhe.id ter wereld thans in staat is, zijn koloniën tot
hog·er peil te verheffen.
Met name in Indonesië woog oo'k vóór de a'lgemene krisis het
"plus" bij lange na niet oip ltlegen het "minus". Vóór de wereldoorlog (1914-1918) g:etuigden daarvan de officiële rapporten
der "Mindere Welvaarts-Commissie", de "M.W.C.-verslagen",
later omgedoopt tot "W.C.-versla91en". Voor de daarop volgende tien jaar zijn de bewijzen o.a. te putten uit het ambtelijke
rapport Huender-Meijer-Ranneft. Daar werd onder meer op
grond van de voorhanden statistische g•egevens aangetoond,
"hoezeer de grenzen van het Inlandse economische leven in die
afgelopen tien jaar verengd zijn" (blz. 6), - "dat Java als een
gehee-l beschouwd méér te betalen heeft dan vroeger en minder
krijgt in ruil daarvoor (eveneens op blz. 6), en "dat in de afgelolopen tien jaren overal onmiskenbaar inzinking was" (blz. 11 ).
Zó was het in de "al11ervoorspoedigste" tijden. En dat het er
thans ellendig is in vergelijking met toen, dat ontkent niemand.
Behalve de heer Mussert.
Zó ziet lndonesiëns "opheffing" er uit. En nog wordt in de "Arbeiderspers" af en toe nog· maar weer eens een boom opgezet
over de geleidelijke "ontkolonisering" van Indonesië. De Indo's,
de bevolkingsgroep tussen blank en bruin in al haar schakeringen, zijn mee het 'kind van de rekening .. Kolonisatie-experimenten van op Java aan •l.ager wal geraakte lndio's in de Buitengebieden - op initiatief van het "Indo-Europees verbond" - zijn
jamrnerl·ijk mislukt. Daaraan .is ook de mogelijkheid om een bevolkingsoverschot uit een of ander Europees land naar een of
andere ko•lonie te spuiën, af te meten. Tenzij dan om de lastigste elementen onder de werklozen kwijt te raken.
"Volksgenoot, kruip in het tussendek, en scheer je weg over de
oceaan.I"
Mussert heeft verkl.aard, dat - 1als hij het voor het zeggen krijgt
- op Nieuw-Guinoea, waar thans het Digoelkamp is, een "Nieuw
Nederland" gesticht zal wol'den door émigratie van hier uit. En
het kol;oniale régime in Indonesië dr:a.agt volkomen zijn goedkeuring weg. Het is óók "autoritair" en ~eitelijk fascistisch. Het
Nederlandse volk is hiermee gewaa1rschu.wd. Door Mussert zelf.
En dat Mussc.fini zijn "bevolkingsprobleem" zou kunnen oplossen door v,erovering v:an Abessini~.of da.t 9elooft hij zelf niet. Het
probleem van het Italiaanse bevolkingsoverschot is geen afzon-
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derl.ijk probleem. In zijn huidige v•orm is het een krisisprobleem
dat onder kapitalistische verhoudingen even onoplosbaar is als
het probleem van de algemene krisis van het kapitalisme zelf.
Als dàt .,probleem" is "opg~lost",, is pok het andere geen _probleem meer. Een bevolkingsoverschot is een heel betrekkelijk
iets. Het .gaat ~er slechts om, of de enorme, en nog· enorm OQ te
voeren pl'loduktiviteit van de arbeid benut en doelmatig aangewend wordi:. Wie er meer van we~en wi!, leze Marx' kritiek çp de
z.g . .r,bevolkinqswet" van Malthus, waarvan eerst Marx en na hem
de feiten geen draad heel o,~laten hebben.
Om niet al te uitvoerig re worden, bepetken we ons tot het
bovenstaande bjj de weerle.ggiqg van Mussolini's a~gumenten.
MUSSOLINI's VOORUITZICHTEN

Italië is o.p weg naar een staatsbank!'loei. Aan de daarop betrekking hebbende g~gevensJ die vermeld z.ijn in het nummer van
Apri·~ '35 van "Kommunisme", in het "Kwartaaloverzicht"1 voegen we hier het volgendie toe. Reeds in 1934 overtrof in Italië
de invoerwaarde de uitvoerwaarde met een bedrag, omgerekend
in Nederlandse munt, van ·ruim 300 millioen gulden. Nadien
ging het crescendo. De volgende gegevens zijn ontleend aan een
rapport van het Britse "Royal lnstitute of International Affairs"1
een bij uitstek betrouwbare bron. Mussolini' s graanvoorzieningskampagne dekte de kosten in genen dele. Wel is de gra.aninvoer
van 18 mi'l'lioen tot circa' 21/2 millioen quintalen verminderd, maar
a'lleen reeds in de periode 1925-'29 bedroegen de kosten 225
mil'lioen lire. Medio 1935 bedroeg de gouddekking nog slechts
30°/o, .en thans is de betalingscapaciteit vrijwel uitgeput. Trots de
toenemende el:lende van het Italiaanse volk 'bedragen de begrotingstekorten der laatste vier jaren 14 milliard plus nog 697
mil'lioen lire. In die vlier jaren steeg de nationa,le schuld met
16V2 °/o. Begin 1935 bedroegen de vllottende en de geconsolideerde schultd tezamen 105 millial'ld lire. En dat volgens de rekening van Jan Kallebas die in fascistische staten als Italië en
Duitsland regel is. Op grond van deze ov·erweging komt "The
Economist" dan ook tot de condusite, dat ltalië's schuldenlast
denkel~ijk wel tot 135 milliard lire is opg·elopen.
Wat de militaire vooruitzichten van Mussolini's roofoverval op
Abessinië betneft, is het volgende oordeel van een militair~
deskundige van belang'. Het betreft een artikel in "De Telegraaf",
Avondblad van 4 Oct. '35, van de hand van den ex-commandant
van het Ned.-Indische lieg,er, H. L.:. La Lau, onder opschrift:
"Italië wacht een zware strijd. - Onze ervaring in Atjeh" Italië kan Abessinië slechts in vier stadia ve·roveren". - Die vier
stadia zijn: 1) Penetratie (het binnendring<e~), - 2)occupatie (het
bezetten), - 3) straal~gewijze milita,ire actie vanuit de bezette
centra, - 4) langdurige vo.ortgeZ!ette militaire actie tegen de
"verzetsl'ieden", wien de guerilla zo uiimuntend "ligt".
Gezien dit alles dringt zich de vraag' op: "Wat beoogt Mussolin i, -wat drijft hem, - wai bezielt hem?
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MUSSOLINI's BEWEEGREDENEN

Zijn wankele positi,e is z:eker wel één van die bewe,egredenen.
Maar ·er is meer. De herViel"del;ing der wereld is begonnen, en
Musso'lini drijft ni.et alle,en, maar hij wordt ook gedreven door
de omstandigheden. Er zijn dáe grote oorlogsvulkanen: Rome,
Berl:ijn ,en Toki·o. HiHer-Duitsland is 1'1e•eds een ,eind op weg met
de opbouw van zijn ll:e9er 1en zijn luchtvloot •en op de grondslag
van het Brits-Duitse v'lootv•erdrag is thans ook de marine aan de
beurt. De Hit'ler-diplomatie werkt met man en macht aan het tot
stand komen van e•en Midden-Europe·es fascistisch b~ok. Mussolini
wi:r verhoeden, dat als het Hitler-fascisme er op los gaat slaan,
lta1ië bij het Vier-delen van de buit er naast grijpt .als bij het eind
van de ·e,erste wer.e:ldoorlog. Abessinië heeft voor Mussolini vooral betekenis als militait'1e positi•e op het imperi.alistische schaakbord. Het ltalliaans-fascistische loodsmannetj•e zwemt: voor de
Duits-imperiaHstische haai uit.
Met Japan a:ls koddebei•er in het O.os-ben hoopt Hitl.er het met de
Sowjet-Unie k'laar ile spe.·l·en. Hij zet alles op aHes: va banque!
Dat weet Mussolini, 1en hij he·eH zijn plannen er naar ingericht.
DE VREDE "ONDEELBAAR" OF ANDERS NIET
TE HANDHAVEN

Onder di,e omstandigheden i~ strijd -begen de ·oorlog heiz.elfde
als strijd tegen het fascisme, •en is de weneldoorlog nog slechi:s
te v•ermijden zolang de Sowj·etpolitiek van de "ondeelbare vrede" resultaai: heeft. Er is slech-ts één vredesmacht di:e ten allen tijde konsekwent ,en betrouwbaar zijn kan: de macht van hei
wereldproletariaat, met haar burcht: de Sowjet-Un:•e, en met haar
"natuurlijke bondg:enoten", d.w.z. al!1e OVierige werkers van
van stad en l:and OVier de 9'ehel·e We:reld in het W.esten, en in
het Oosilen. Dat de r•evo'f!utionair-proletarische· politiek gebi.edend
voorsc_,.hrijft, in geval e'en imperialistische (en in dit geval bovendien fascistische) rov.er metterdaad op roof uitgaat, ·een afspraak
te ma'k·en (maar dan ,e,en heel konk11eet omschrev,en afspraak
met betrekking tot dat bepaalde g.ev:al !) met andere imperial'istische roV!ers di,e ni,et (of: nog ni•et) met-herdaad op nieuwe
r-oof zinnen, dat is de lies di·e L·enin ons gelle·er:d he,eft.
We v:erwijz,e:n hi,ervoor naar Lenin's "brief aan die Amerikaanse
arbeiders", naar L,enin's ,afspra.ak met het Duitse l·e9ercommando
in 1917 inzake zijn reis in de ".g,ep lbmbe·erde tl'lein" teneinde
de F·ebruari-11evol:uti•e te kunnen me·emaken, en o.a. ook naar
de v11ede van Brest-Litowsk. lnpl.aats 'Van uit di.e les lering te
putten, weet de Trotskist Sneevl:i,et in het parl.ement ni•ets anders te v~erte'l'len, dan dat "Lenin met ijzingwekkende klaarheid
de Yolk,enbond g.esignal•eerd heeft als een kapitalistisch instrument". Zó spre.e'kt de "ijzingwekkend-r:evol'utionaire" Trotskist.
Maar was bijge"Val de Duitse l'e>g.erleidin·g geen "kapita.!istisch
instrument?" En is de Yol:kenbond na het uittreden v:an HiHerDuitsland en Japan en het to·etreden van de Sowj•et-Uni·e, f·erwi}l
,
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Mussolini er vrijwel schaakmat staat (al heeft hij ook daar nog
zijn handl,angers) ni·et i·etwat v~e~anderd? Hi,er heeft men te doen
met het v~erschijm•et, waarover Lenin het heeft in zijn geschrift
met het al.a,rme·r.ende. opschrift "Een stap voorwaarts, twee
stappen terug", t,e weten: - "de vulgaire (ordinaire, platte)
methode waarmee l,eide,rs die van de revolutionaire naar de
opportunistische vleugel overlopen, hun zigzagkoers trachten
te ~echtvaardigen, - de vul9air1e g·ewoonile·, de bizondere momenten der ontwikk.eling van het ene stadium met die van het
ander1e over één ,en dez·elfde :kam re scher1en". Ook hier weer
valt bij Lenin het 'een ,en ander te leren inza,k.e de werkelijke
dialektiek, die ni,ets anders is dan het doorgronden van Clie
I even d .e maatschappelij,k.e, dus ook politieke werkelijkheid,
en het dienov•el'1€•enk'Omstig handel,en. (Het bovenstaande is te
vinden op blz. 343, Band VI, der Duitse uitgave van Lenins "Gezamenlijke w.erken".)
Met Sneevli,et si<emden in de 2de Kamer ilegen de sancties de
he·er W,esterman van "Nationaal Herstel" (de ni,et-officiële
Mussert-verbeg,enwoordiger) en een sectarisch kalvinist, de heer
Van Dis. Daarme·e is nvet 9ez,e·gd, dat de niet-officiël1e Mussertvertegenwool"di9er ·en de heer Musserf ~eltf (di,e op zijn laatste
l'anddag inzake de sancti,es zijn "Ge·en man en geen cent!"
deklame,erde) "wa.ardering ondervinden" van den kalvinistischen
sektariër Van Dis en den trotskistischen sektariër Sneevliet. Volstrekt ni,et. Zo'n bewering• zou bijna even demagogisch-misleidend zijn als Sneevli·ets uitspraak in de 2de Kamer: "Mini.ster
De Graeff zal zich 1er wel ov,er v,erwonder;en, dat hij waardering
ondervindt van de communisten." En hiermee is het bewijs
geleverd, dat wi'e er aan gaat staan als deze Tmtskist met
e1en plan'k voor zijn kop loopt, en zich zelf deerlijk in zijn
reformistische vingters snijdt. Aan de pacifisilen-door-d'ik-en-dun
(den Chris~en-Demokraat Fedde Schur.er, zijn partijgenoot Ds.
Buslkes ,en ander1en, hetzij al' dan niet religieus) houden we voor:
Gij, als ieder ander, zijt ni•et alleen maar verantwo9rdelijk voor
hetge,en 9e d o ·et, maar evenz·eer voor de gevolgen van hetg•een ge bewust na I a at. De positi'e die gij thans inneemt,
is de wel heel erg 9emaikk.elijke van Pontius Pilatus, die door
"niets ~e doen" zijn handen in onschuld meende te kunnen
wassen. Het zal ni•et g.aan! Dat er ernst gema.a;kt wordt van de
sancties ~eg,en Mussolini's roofoorlog, daarvoor dient het Nederlandse prol·etari.aat mee zorg ~e dr.a..gen. Het vaart daarbij niet
in het kielzog van dat de,el der ~e·igen bourgeoisi.e, dat het in
dezen ni·et met Muss'ert eens is, en van de Nederlandse regering.
Het voert ,e•en ,e i gen pol'iti·ek op eigen motieven. Dus lijn·recht
teg.en9es-Leld aan het motié dat in "Het V,ollk" van 13 Sept. '35
(Avondblad), onder opschrift "Sancties. - Nederland mag zich
niet ·onHr,e'kk,en", werd aangevo·erd met de volgende woorden:
"Nederland in het bijzonder wordt door zijn band met Indonesië
thans voor grote v'erantwoordelijkheid g~esteld", en inzake de
"band tussen Indonesië •en Nederl:and:
1
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"Het onder zijn huidig bewind tot aHe g•eweld geneigde
Italië als e·en mach·tig koloniaal rijk gev•esfigd aan de Rode
Zee, de weg tussen Nederland en Indonesië, zou inhouden
de dt"eiging der 9ewellddadi9e verbreking van de band, ook
voor de inhe•emse bevolking noodl·ottig."
En daarbij komt dan de door de ~eiten tot •e•en .aanf!uitin.9 9'emaakte "ontkoloniserings-theori•e" maar we·er eens op de proppen. T·er.echt constabeerde de Indonesiër Roestam EHendi bij
het sancti•e-debat in de 2de Kamer, dat Indonesië het recht
he·eft zich vrij te mak•en van de Nederlandse imperialistische
he·erschappij met a.U.e mogelij~e doelmati9e middel•en, dus ook
het recht: zich t.e weer te stellen tegen ieder ander imperialisme,
dat Indonesië tracht te v·eroV'el'1en, waarbij hij de noodzaak van
lndonesiëns z •e I f v .er d •e d i g in g op de voorgrond stelde.
De strijd teg.en oorl:o,g• en fascisme is '!levens strijd tegen de
readi·e in al haar V·e·rschijningsvormen, dus vooral ook strijd
tegen het imperialisme en de kol·onial·e overhe·ersing. Daarom
geen bondgenootschap met partijën van het imperialisme! De
verwezenlijking van het proletarisch eenheidsfront zal leiden
tot de verwez1enlijking van het brede "volksfront" teg•en oorlog,
fascisme ·en t"eacti!e.
Mocht door massalre onwil en k·ortzichtigheid van mede-belanghebbenden V'Oor Nederland het ooriogsg•evaar niet zijn af te
wenden, dan staat de C.P.H. OV!61'1eenkomstig de poli.tiek der
Komintern op het standpunt alis bedoeld in de slotalinea van de
desbet,.,eHende 1'\esdutie die in Aug. 1907 werd aangenomen
door het toen te Stuftgard 9ehouden 7de Int. Soc. Kongres,
luidende:
"Voor het 9eval de oorlog toch zou uitbreken, i.s het de
plicht, op te k·omen voor het spoedi:g beëindig.en ervan, en
er met alle kracht naar i:e st11even, de door de oorlog veroorzaakte •ekonomische ten politiek·e krisis te benuHen tot het
wakker schudden van het volk, en daardoor het uit de weg
ruimen der 'kapicfalistische klasseheerschappij te bespoedig.en".
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Deze rubriek wil een overzicht verschaffen van de artik.elen, die op
verschillend gebied in de internationale Marxis:ische tijdschriften-lilaratuur verschijnen.

INTERNATIONALE LITERATUR
5de Jaa~gang 1935
No. 7.
Deze aflevering beg•i.nt met ean gedicht van Bert Brecli!, naa'r aanleiding
van he·t •i:n gebrui:k nemen van de
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De hieronder genoemde tijdschrifte1
zijn verkrijgbaar door bemiddeling
van de uilgeverij en boekhandel "PEGASUS", Hemonys!raat 5, Amsterdam.
grote metro door de Moskouse arbe,iders.
"Het leven en de dood van den
ouden John", •is een hoofds!u•k, ontleend aan de roman van Ga!ina Sarebrjakowa; De jeU<gd van Marx.

r

Edmondo Peluso geeft Ulitvoerige herinneringen aan Jack london.
"Men ontdekt geen ni1euwe wereld'dden, zonder de moed te hebben,
alle kusten Uilt het oog te vedl,ezen~"

r

Onder dit motto van André Gide,
bespreekt 'i:n een uitgebre·ide studie
Peter Meri:n, het werk van Bert Brecht.
Ongetwijfeld ~s dit het me·est belangrijke ·gedeelte van deze aHevering.
Ni.e·t om de wereld met zijn gevonden waarheid te belichten, maar om
ze te v.eranderen, schrijft de revolutionai.re di·chter, a,!dus begint Merin
zijn opstel.
Allereerst moet echter de waarheid
worden ·gevonden. Zij moet geleerd
worden om haar anderen te kunnen
mededelen.
Brecht nu, heeft over de weg om
tot de hersens der mensen door te
dring•en, zo zijn ·eigen geda,chten.
In wezen Is de we·g van Brecht revolutionai.r. Toen Brecht zijn ee-rste toneelstuk "Spartakus" schreef en later "Trommeln in den Nacht", was
't de tijd van de 'ineenstorting van het
Duitse burgerlijke imperium en ontwi:kkelde zich de Duitse proletarische
revoluUe.
Da.arna wordt zijn dkhterlijk werk ultvoeri.g behandeld en ook het experiment V'an zijn "Dre:,groschen Roman".
Ook zijn tonedwerk, zijn taal en
poëzi·e.
De werken van Brecht, besluit de
schrijver, behoort tot het beste wat
de Dui.tse literatuur in deze tijd bezit: ni.et aan zijn theoriën, maar aan
zijn werk leert men de di>chter kennen.
Voorzi.en van uï.tmuntende i.UustraUes,
behandelt Alfred Durus, de kunst·enaa,rs van het hoge Sowjet-Noorden.
In de laatste maanden werden de bezoekers van verschillende Moskouse
tentoonstellingen verrast door ni·euwe
schilderijen van de noordelijke volkeren en stammen van de SowjetUni:e. Ui.tvoeri'g wordt dit werk geschetst. Ook aan het voorbeeld van
de kunst van het Sow}et-Noorden
zi;en wij, hoe de socialistische opbouw de door het industrie-kapi·talisme verstopte bronnen van de volkskunst opni·euw beg-int te doen vloei·en.
Met de gebruikelijke "Moskauer Bri,erf"
door W. Dmi:trowsk,i·, wordt deze afIENering besloten.
THE LEFT REVIEW
7 John Street, Theobalds Rd., London, W.C. 1.
Abonnement f 3.- per jaa•r; verschijnt ma.andelijks.

No. 11 en 12 Aug.-Sept. '35.
(48 blz. per afl.)
Te weinig is dit tijdschrift in ons
lang nog be1kend. Het ·is het orgaan
van de Eng.else secHe van de Internationale vereni,ging van revolutionaire
schrijvers. Het maandblad sta,at onder
redadi·e van tJI.on!agu Sla!:er, Anabel Williams-EIIis, Aiick. Wesl en F.
M. Winhingham.
Left Review verkoopt maande'ijks meer
e~empla.ren dan welk ander literair
maandblad in Engeland, zonder eni.g.e
uitzondering. Het wi·l op het terrrein
van de lileratuur strijden tegen fasCi'Sme en tegen de oorl-og. Het ve·rdi,ent dan ook onze onde·rsf.euning. en
zij di·e de Eng.else taal machti1g zijn,
kunnen het door het nemen van een
abonnement steunen, waa,NOor zij
ma•andelijks een schat v.an oorspronkelijke bijdragen krijgen.
Zo beYlat o ..a.. no. 11 : Dichters gedurende de oorl-og. Het werk van Si,e.gfri,ed Sassoon en Wilfred Owen. In de
inle.iding op deze g.edicht.en wordt
gezegd: De poëz·i·e uit de ooriQgsjaren is nog niet opgedolven uit de
oorlogsherinneringen.
Wilfred Owen we·rd op 4 November
1918 ·gedood aan de Somme, toen hij
25 jaar oud was. Een ontwerp voor
een inle·iding op zijn gedichten werd
tussen zijn papieren g.evonden. Het
begon aldus: "This book is not about
heroes." Nee~, waa,r:,ijk, deze gedkhten spreken me·t van helden!
Verder bevat deze aJievering een
versla•g van het schrijverscongres te
Parijs, waa1rbii volledi·g het rapport i·s
opgenomen van Christina Stead, onder de veelbetekenende Mei: The
writers ta,ke sidies, de schrijV'ers ki·e·z.en
partij.
No. 12 bevat o.a•. een bijdrage van
Phyllis Bcntley: Utemtu:u:r en maatschappij. NoHHes voor een rede, die
hij 'e Parijs had wi,llen houden, maar
waar hij dit con9res der schrijvers niet
heeft kunnen bijwonen.
Kenneth Bradshaw geeft e·en wrange
schets: Spedal Area. Philippa Palton
schrijft ov•e,r: F.em:nisme en de vrouwenkwesUe.
Onder boekbespreking wordt het we·rk
V'an I. Steinberg, Spi·ridonova, besproken onder de V'eelzeg.gende titel:
Her·oi~m i·s nol enough, heldendom i·s
ni·et voldoende.
Deze korte en onvoU.edi9e opsomming. moge voldoende zijn, om tot
kenni•smaking uit te lokken. Proefnummers kunnen aan bovenstaand
adres worden aang.evraagd.
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