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T e r i n l e i d i n g . 

De „Communistische Gids" is een orgaan van den klassestrijd, 
dat het gedachte-leven van het communisme, rn.a.vv. van het revo
lutionaire marxisme, moet weêrspiegelen. 

Het streven van de redaktie zal zijn praktisch en theoretisch 
werk te leveren, niet alleen op economisch en .politiek, maar op elk 
gebied van wetenschap en kunst, werk echter dat verband moet 
houden met de werkelijkheid, met de feiten en met de praktijk van 
den politieker] en ekonomischen klassenstrijd. 

Taüooze vraagstukken op allerlei gebied, welke telkens uit het 
sociale gebeuren van onzen veel bewogen tijd naar voren köineii 
moeten worden onderzocht en van historisch-materialistisch stand
punt worden verklaard. 

Behalve de taak, revolutionair-marxistische opvoeding van een 
communistische voorhoede' hier te lande, waaraan helaas nog veel 
ontbreekt — de klassieke werken ven Marx zijn langzamerhand 
onder de jongeren vergeten'— zal het streven van dit tijdschrift 
vooral gericht zijn naar bevordering van een zoo snel mogelijke 
eenheid' in den proletarischen strijd, wat ook het gróote streven van 
onze grootmeesters, Marx en Engels, hun geheele leven door is 
geweest. 

Het spreekt van zelf, wil de redaktie deze taak naar behooren 
vervullen, dat een staf van medewerkers haar hierbij behulpzaam 
moet zijn, zoovee! mogelijk ieder op zijn eigen gebied, waar hij zich 
hei meeste thuis gevoelt. 

De woorden, door partijgenoote H . Roland Holst in de laatste 

aflevering geschreven bij het graf van „De Nieuwe Tijd", met 

betrekking tot de communistische partjj-tucht, worden door onze 

i edaktie onderschreven. 



D i t is het juiste en hooge standpunt, waa rop ieder communis t 

z i ch moet kunnen plaatsen. 

In ve rband met de algemeene eischen van het ' tegenwoordige 

t i jdperk van den revolut ionairen str i jd moet men c i c h aan de straffe 

d i sc ip l ine , welke door de l e id ing van iedereen ver langd wordt , wi l l en 

en kunnen onderwerpen, ook zelfs al mocht men het op zeker 

moment niet eens z i jn met de opva t t ing van de l e id ing . 

Deze bepe rk ing der persoonl i jke vr i jhe id moet dus ook ieder 

medewerker van di t t i jdschrif t begr i jpen en kunnen aanvaarden als 

noodzakel i jk tegenover het gedisc ip l ineerde front der kapi ta l i s ten . 

W i e deze noodzake l i jke tucht miskent , kan niet als gewoon 

soldaat in deze rijen strijden en behoort nog minder een plaats in het 

kader te hebben. 

Juist het verkeerde p r inc ipe van onbeperkte individueele 

meenings-vr i jhe id in den scherpen klassenst r i jd is de oorzaak dat 

de „ N i e u w e T i j d " , w a a r a a n wij al len historisch, zooveel te danken 

hebben, z i jn t i jd heeft gehad. 

D e individueele vr i jhe id de r 2e Internationale is in de 3e Inter

nat ionale onhoudbaar . 

M a a r daannee is ook de grens van beperk ing voor onze mede

werkers ge t rokken. B innen die grens heeft men niet alleen het recht 

maar ook den pl icht van vri je meening en kr i t iek op de par t i jdaden 

en besluiten, indien deze althans berust op controleerbare feiten. 

Kr i t i ek , de scherpste kr i t iek op de geheele burgel i jke maat

schappij en haar ideologie , mits ook gestaafd met feiten, za l 

natuurl i jk in dit o rgaan steeds een welkome- plaats v inden. 

D E R E D A C T I E . 

) 



Washington 
door 

V A N R A V E S T E I J N 

Zoovee! problemen, zooveel gedachten-associaties duiken op 
ais men thans deze stad noemt en aan de Conferentie denkt, die 
CT nu reeds weken zetelt, dat het niet mogelijk is, ze in een kort 
bestek alle zelfs te noemen, laat staan in een behoorlijk verband 
te rangschikken. 

Wie thans Washington zegt, zegt: wereldpolitiek. En hoeveel 
ingewikkelder aüjn de problemen der wereldpolitiek geworden sinds 
1914 en vorige jaren, toen ze in „De Nieuwe Tijd" , de moeder van 
onzen jongen Gids, vrij geregeld besproken en geregistreerd 
werden. Hoeveel ingewikkelder en hoeveel onzekerder. Hoeveel 
lastiger te beoordeelen ook voor de „ingewijden" zelfs, de 
diplomaten en ministers, die ze moeten hanteeren, laat staan voor 
den buitenstaander, die ze uit de kranten moet volgen en 
beoordeelen. 

Zeker: er zijn eenige vastigheden in doren wirwar: eenige 
natuurlijk betrekkelijke eilandjes van observatie in deze zee vol 
snelle en wisselende stroomingen. Maar hoeveel ontgaat ons! 
Beproeven wij tenminste een paar van die vastigheden te benaderen. 

Het eerste wat wij min of meer met stelligheid kunnen vast
stellen zijn eenige van de wereldvenhoudingen, waaronder de Confe
rentie plaats vindt. De Conferentie, voortgekomen uit den ontred
derden staat der wereld en bijeengeroepen door de directe vertegen
woordigers van de machtigste kapitalisten der wereld, de Ameri-
kaansche Mammonarchen, die hun knecht Harding in het Witte 
Huis hebben geïnstalleerd, toen het experiment met den lichtelijk 
ideologische^ professor Wilson zoo raar was afgeloopen. 

Bezien wij eenige van die omstandigheden. 
De financieele overzichtschrijver van „Het Handelsblad", niet 

geroepen en niet geneigd om de taken in een slechter daglicht te 
stellen dan strikt nood.ig is. resumeert in „Eenige beschouwingen 
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over het afgeloopen jaar", de uit een economisch oogpunt alles-
beheerschende kwestie der wereldstaatsschulden als volgt: 

De politieks spanning, die een gevolg is van de onhoudbaar gebleken 
regeling der Vredesverdragen en van de vrees voor revanche der met geweld 
onderworpen en uiteengescheurde volksgemeenschappen, heeft tot en nieuwe 
uitbreiding der 'toewapeningen geleid. Men is thans genoegzaam overtuigd 
van de onjuistheid der oude zegswijze: „Wie den vrede wil, bereide zich voor 
op den oorlog." Met groote bezorgdheid vraagt men zich af, of die voor
bereiding niet te eeniger tijd opnieuw een vreeeselijke uitbarsting tot gevoie, 
zal moeten hebben. 

Deze vrees voor de/zienderoog toenemende tegenstelling van belangen 
tuschen de Groote Mogendheden, die gezamenlijk als overwinnaar uit het 
strijdperk zijn getreden, heeft het hare bijgedragen tot liet voortduren van de 
gedrukte stemming in handel en nijverheid 

Wat echter een herstel van het zakenleven wel het meest heeft toemoe-
lijkt, en het ergst heeft bijgedragen tot het schier hopelooze verval, waar n 
de oude wereld is geraakt, is de financieele politiek,, die zoowel in het kamp 
der overwinnaars als in dat der overwonnenen is gevolgd. De ontzaglijke 
eischen, waaraan tijdens den krijg moest worden voldaan voor de voorziening-
van het leger te velde, üe ondersteuning der burgerlijke bevolking, etc., hebben 
aanleiding gegeven tot een vermeerdering der staatsschulden in een vroeger 
ongekend tempo. 

in de staten, wier erediet destijds nog ongeschokt was, speciaal Enge
lend, Duitschland en de Unie, vonden tijdens den oorlog keer op keer 
emissies van milliarden-leeningen plaats, ter voorziening in de behoeften der 
schatkist. In andere landen werd vlottende schuld opgestapeld in een omvang, 
die tot de grootste bezorgdheid aanleiding gaf. Geen wonder dan ook, dat 
de totale staatsschulden in de korte spanne tijds van 1913 tot 1918 vervijf
voudigd zijn. 

Wanneer men eenigen kijk wil krijgen op de vermeerdering der staats-
sehulden tijdens den oorlog, die vrijwel in haar geheel kapitaalvernietigin . 
heeft beteekend, dan dient men deze te vergelijken 'met vroegere oorlogs
perioden. In 1793, vóór het begin van de Napoleontische oorlogen, toedroegen 
de gezamenlijke staatsschulden van alle landen, in dollars uitgedrukt, $ 2509 
millioen. In 1816, na ihet eindigen dier oorlogen, waren zij gestegen tot 
$7000 millioen. Dit is derhalve nog geen Verdriedubbeling in een onafgebro
ken oorlogsperiode van 'bijna een kwart eeuw, zooals de wereld voordien niet 
had gekend. 

Deze schulden uit het Napoleontische tijdperk zijn feitelijk nooit afgelost, 
of. voer zoover dit speciaal in Engeland, wel is geschied, is nog meer geil1 

bijgeieend, voor een klein deel voor publieke werken, voor een veel groote." 
gedeelte voor nieuwe gewapende conflicten, zooais de Krim-oorlog, de Zuid-
Air.kannr.-he oorlog etc. Ten gevolge van dezen gang van zaken, alsmede 
van den .' merikaanschen burgeroorlog, den oorlog tüsschen Frankrijk en 
Ouitschlui'd in 1870/71, den Russisch-Japanschen oorlog, enz. waren de 
gezamenlijke staatsschulden in 1913 gestegen ' tot $ 43.000 millioen. 
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In een volle eeuw, die sinds het einde van -het Napoleontische tijdperk 
W a s verstreken, waren de staatsschulden derhalve verzesvoudigd. Die last 
werd als schier ondraaglijk beschouwd. De algerheene overtuiging dat hoe 
dan ook een einde moest .komen aan de ruïneuze opeenstapeling eer s taa t 
schulden en aan het steeds verder aandraaien van de belastingschroefrs 
zekë, wél een van de voornaamste motieven geweest, die aanleiding hebben 
«eneven om le trachten, den toestand te forceeren en die lot liet uitoteke, 
van den'noodlottigen wereldbrand in 1914 hebben geleid 

In de vijf oorlogsjaren zijn de gezamenlijke staatsschulden veider geste^ 
oen van § 4 3 milHard tot $205 milliard, dat is in een twintigmaal zoo snel 
Tempo als in de voorafgegane honderd jaar, en acht maal zoo snel als m den 

*a?TlTJ^ verwachten dat na het staken van den werehioorlog 
althans een eind zou zijn gekomen aan deze geweldige geldverkwisting, en 
d a Ï z o o ï o e d i g mogelijk een begin zou zijn gemaakt met het terugbrengen 
van de overstelpende schuldenlasten tot een redelijker peil. 

Voor velen zal het dan ook schier ongelooflijk klinken, dat in de du t 
t i i d s d i e ons van het eind van den wereldoorlog scheiden, het bedrag de 

staatsLulden opnieuw is verdubbeld. Het bedraagt thans $400 milliard 
£ andere woorden: er is gedurende deze eerste drie vre esjarer, nog een 
grooter bedrag aan staatsschulden gecreëerd dan tijdens de geheele voorat 
* «-me vi i f ia r i "" perode van den verwoestenden wereldkrrjg. 

E n dan teSbedenken, dat deze nieuwe honderden millioenen niet hebben 
..estrekt tot herstel van de aangerichte verwoestingen, tot wederopbouw van 
het economisch leven, maar dat bijna al dit geld in een zinkput is geworpen. 
Ècn bebekkelijk klem gedeelte, is aangewend tot het verleenen van schad -
fooss Ï ÏnUn aan industriéelen, wier eigendommen door de overwinnaars 
tot S d ^ prijs zijn verklaard. Een veel grooter bedrag is aangewend tot 
onderste ni g van werkloozen. Deze zijn hierdoor behoed voor volkomen 
ZZL-r De wereld, die zulk een behoefte heeft aan nieuwe productie tot ifrSTZ de verloren gegane welvaart blijft nochtans verstoken van ,.un 
a ds la ï ch t . in tal van landen is echter het overgroote dee1 der « e u w e 

pken'm" vin vergoedingen, noch op die van onot-rsi^u 
niïïirTJ^sÏeL^maar "zijn'het militaire* uitgaven, waaraan de verdere 
ontwrichting van het ruilmiddel en van de staatsfinanciën in hoofdzaak z« r 
te wijten. 

Behoeft men aan dit nuchtere overzicht nog veel toe te voegen 
om een denkbeeld te krijgen van den desolater, toestand, waarin de 
kapitalistische wereld, als geheel genomen, na zeven jaar van oorlog 
en vrede is komen te verkeeren? 

Het citaat is wat lang maar het is noodig om te doen zien, hoe 
juist de conclusies zijn, waartoe niet alleen de Communisten maar 
allen moeten komen, die de feiten onder de oogen durven te zien, 
de conclusie, die de groote Wells o.a. in het begin van dit jaar reeds 
formuleerde, toen hij van het Britsche Rijk zeide (Salvagmg of 
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C i V i l i z a t i o n p. 2 9 ) : „0e o o r l o g heeft 'het in een overspannen en 
g e k n é u s d e n toestand achter gelaten en z ó ó , dat z i jn z aken z i c h voor 
een groot deel bevinden in de handen vap de mi l i ta i re kaste, de 
ongelet terdsie en gevaar l i jks te kaste van de gemeenschap. Z i j heeft 
een, we l l i ch t onherstelbaar, k w a a d aan dem vrede van het Ri jk toege
brach t in Ier land, Ind ië , E g y p t e " en toen hij den staat dei-
w e re ld in 't a lgemeen 'karakter i seerde o.a. met deze ' 'woorden: „ W a t 
i k w i l zeggen is, da t de beschaving , w a a r i n wij leven, b e z i g is ineen 
te z inken , dat er, naar ik geloof, een ontzaggel i jke k rach t s inspann ing 
n o c d i g zal zi jn om haar te redden en dat ik izulk een k r a c h t s i n 
s p a n n i n g op 't moment niet z i e " . Z o o pess imis t i sch staat een der 
groots te en vvijdstonivattende .waarnemers der were ld , niet tot 'net 
C o m m u n i s m e in engeren .z in b e h o ö r e n d , tegenover de moge l i jkhe id 
c . n herstel der z i ch nog steeds naar den a fgrond bewegende k a p i t a 
l is t i sche were ld . M a k e n d e ' b e s c h o u w i n g e n hierboven een andere 
s lo tsom moge l i j k? 

Het beeld word t niet hoopvol le r wanneer men afdaalt van het 
a f g e m é e n e naar liet b izondere en een b l i k slaat op den „ s t a t u s " van 
eenig afzonder l i jk rijk, groot of k le in . 

N e e m tien toestand van E n g e l a n d . W a t schrijft de f inancieele 
overz ichtschr i jver der „ N . R. C t . " , naar aan le id ing van de C o n f e 
rentie van W a s h i n g t o n (d . i . van een zgn . Oppers ten R a a d ) in zijn 
jongs te ove rz i ch t? 

De ondervinding opgedaan niet vergaderingen van dit hoogste college 
(d.i. van den zgn. Oppersten Raad) en met internationale conferenties in liet 
algemeen, is zeker weinig geschikt om onze verwachtingen hoog te spannen 

\vanneer het tijdstip van de bijeenroeping der algemeene conferentie' voor-. 
ioop'g nog moei blijven afhangen van het tot stand brengen van een Fransch-
ihigc sche overeenstemming ten aanzien van vraagstukken, waaromtrent 
1 sschen heide landen een diepgaand meeningsverschil bestaat. Mocht het: 
inderdaad dien weg opgaan, dan zal het ernstig te bezien staan of de aangc-
v/ende pogingen om 'iet economische verkeer weder op een hechte 'nasi.; ie 
herstellen, ten slotte toeh niet wederom lapwerk zuilen opleveren. De vele 
politieke fouten in het jongste verleden begaan zijn te ernstig geweest in hun 
gevolgen, dan dat van een politiek van geven en nemen nog eenige afdoende 
verbetering te verwachten rs; krachtig en zonder aarzeling moet het mes 
thans in de wonde worden gezet, wil men voorkomen, 'dat de economische 
ontreddering steeds verder om zieh heen grijpt. 

Althans van de Engelsciie regeering mag men misschien nog verwachten, 
dat zij deze zienswijze zal deelen, nu immers een enkele terugblik op liet 
afgeloopen jaar meer dan voldoende is om tot het besef te komen, op welk 
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een bedenkelijke en verontrustende wijze de financieele en oeconomische 
positie van het Verecnigd Koninkrijk geschokt is. Bij een oppervlakkige 
beschouwing blijft de ware stand van zaken voor een groot deel verborgen 
achter den valschen schijn, welken de waardevermindering van het geld in 
het leven riep. Het totaalcijfer van den Britsehen buitenlandsohen handel 
steeg van $ 390 millioen in 1913 tot ruim $ 1 miiïiard dn 1920, om in 1921 to: 
§ 5 1 8 millioen terug te loopen; houdt men echter rekening met de wijziging 
in het prijspeil, welke zich in den loop dier jaren op de goederen- en produc-
tenmarkt heeft voltrokken, dan staan de cijfers van 1920 en 1921 gelijk met 
$284 en $ 180 millioen, berekend naar de in 1913 geldende prijzen; hetgeen 
dus niet anders zeggen wil dan dat da omvang van den bu.teria;:c.;c..e:. 
handel in beide jaren, vergeleken met vóór den oorlog, resp. met 40 en 54 
net. is achteruit gegaan. Gaat men de handelsbeweging nader in bijzonder
heden na, dan komt men tot nog bedroevender conclusies. De uitvoer van 
nijverheidsproducten was in 1920 22 pet. minder dan in 1913; de geëxpor
teerde hoeveelheden grondstoffen en halffabrikaten bedroegen in 1921 slechte 
37 pet. van die in 1913. In de textielnijverheid vertoont de uitvoer van 
katoenen garens een achteruitgang van 60 pet., van wollen en zijden stoffen 
ten daling van resp. 49 en 70 pet. 

Dat de export van Engeland's nijverheidsproducten een levens
voorwaarde is voor het land .zooais lucht en water, weet een ieder. En 
ais men z :ch even herinnert, welke diepe wijzigingen in de Engelsche 
politiek de toch slechts relatieve daling van den export in de jaren 

'90 en 't be<dn der,20' eeuw - men herinnere zich Bérard 's schit
terende studies ook op dat gebied en de bespreking daarvan in 
,.De Nieuwe Tijd", van 1910 — teweegbracht, wijzigingen, 
waarop wij in diit verband niet nader ingaan, maar die neerkwamen 
op een ommekeer en waaruit mede de Wereldoorlog werd geboren, 
dan overziet men met één 'blik, wat de huidige stagnatie, ja daling 
van dien export voor het Vereeenigd Koninkrijk beteekent, vooral 
wanneer men bedenkt, dat de onverbiddelijke dialectiek der geschie
denis den vernietigenden slag, dien de Wereldoorlog aan Engeland^ 
concurrenten op de wereldmarkt scheen te zullen toebrengen in zijn 
tegendeel, een stimulans, heeft verkeerd. 

Een der voornaamste oorzaken, welke tot deze voor het Vereenigd 
Koninkrijk zoo hoogst onbevredigefid'en gang van zaken heeft geleid, is. 
natuurlijk gelegen in den voorsprong, welken de industrieele landen met lage 
valuta op "de wereldmarkt hebben veroverd. Dat de beteekenis van dezen 
factor werkelijk niet overdreven wordt, kan o.a. blijken uit den toestand der 
Fn e'sehe ij?er- en staalnijverheid. Hoewel de productiecijfers over de jongst 
verïoopen maand, voor dezen bedrijfstak iets gunstiger luidden dan over 
Oc'ober blijven zij toch. nog tot 60 en 50 pet. onder die van het najaar 1920; 
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bedenkelijker echter dan deze achterstand is bet feit, dat Engeland, als gevolg 
van de volkomen gewijzigde omstandigheden in het internationale handels
verkeer, het belangrijke exportsaldo, hetwelk de ruwijzerhandel voor den 
oorlog opleverde, geleidelijk in een .importsaldo zag verkeeren. De heer 
Layton, voorzitter van den nationalen .bond van Britsche ijzer- en staal
fabrikanten, heeft er nog dezer dagen de aandacht op gevestigd, dat het 
Vereenigd Koninkrijk vóór den oorlog gemiddeld 18.000'ton ruw'ijzer per 
maand invoerde, waartegenover een maandelij-ksehe uitvoer stond van 
100.000 ton. Vergelijkt men daarmede de in- en uitvoercijfers van dit product 
over'de laatst verloopen drie maanden, dan blijkt daaruit, dat de verhouding 
der gemiddelden van 18 : 100 is geworden 100 : 10. 

Reeds dit ééne economische feit is als een bijl, gelegd aan de 
wortels van Engeland's bestaan, van dat Engeland, dat in den loop 
van een goede anderhalve eenvv zich van een in hoofdzaak agrarisch 
land met schaarsche bevolking ontwikkeld heeft tot het industrieele 
iand ibij uitnemendheid, waar nog slechts een klein deel der bevol
king uit andere bronnen dan die van de industrie, den handel en de 
scheepvaart zijn existentie-middelen put. 

Niemand is er, buiten Engeland of niet, die de factoren ziet, in 
staat om in deze noodlottige situatie binnen afzienbaren tijd een 
wending ten goede tot stand te brengen. Want de wereldoorlog heeft 
in bijna alle kapitalistische landen van de oude zoogoed als van de 
Nieuwe Wereld de autarkische strekking, de strekking tot bevredi
ging van eigen behoeften aan industrieele producten door eigen 
productie, tot economische zelfgenoegzaamheid en zelfbevrediging, 
verscherpt. Overal rijzen de tolmuren hooger uit den bodem of 
tracht men ze op te richten. E n . . . een groot deel der Oude Wereld 
is als afnemer uitgeschakeld door extreme verarming. 

Nog dezer dagen heeft de correspondent van de „N. R. Ct." 
met cijfers, onweerlegbare cijfers, weer eens aangetoond, hoezeer 
de situatie van Duitschland, het schuldenaar-land bij uitstek, afwijkt 
van wat oppervlakkige waarneming te aanschouwen geeft. 

Hij schreef: 

Hoe ziet de buitenlandsche bezoeker (niet de buitenlander, die hier 
tvcont en werkt) Duitschland? De fabrieken haast bezwijkend onder de orders 
De werkloosheid in vergelijking tot andere landen (behalve Oostenrijk) 
gering. De winsten der meeste maatschappijen op aandeelen fabelachtig 
iioog en slechts getemperd door telkens nieuwe emissies. De winkels hebben 
drukke zaken en er is weldra geen straat meer zonder weelderig ingerichte-
„Likörstuibe". 
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Maar hoe schril steekt daarbij af wat een vergelijking van den 
toestand nu en dien van 1913, het laatste vooroorlogsche jaar, leert, 
zooals de harde cijfers dien openbaren: 

De uitvoer van levensmiddelen, in 1913 4 millioen ton bedragend heeft 
opgehouden. 

Grondstoffen en halffabrikaten: uitvoer gedaald tot op 10 tot 30 proeent 
van de getallen van 1913. 

Nu eenige cijfers betreffende den uitvoer van fabrikaten. 

1913 1920 
Textielwaren 120 18 
Verfstoffen 320 118 
Lederwaren 36 7 
Papierwaren 542 277 
Boeken 24 12 
Glaswaren 245 119 
Ijzerwaren : 2059 828 
Electrotechnische producten 134 67 

Dit alles uitgedrukt in de eenheid van 1000 ton. 
Het quantum, dat de Duitsche industrie aan fabrikaten in 1920 uit

voerde, bedraagt dus gemiddeld nog niet de helft van den uitvoer in 1913. 
En het is net jaar 1920, dat den eersten zoogenaamden grooten uitverkoop 
van Duitschland onder den 'invloed van de daling van de mark gebracht zou 
hebben, onder uitverkoop een toestand te verstaan, waarin meer wordt 
uiitgevoerd dan geproduceerd. Deze uitverkoop hoort in het rijk der fabelen 
thuis, maar ais wij een blik werpen op de invoercijfers, dan wordt bevestigd, 
hoezeer inderdaad de productie in Duitschland achteruit is gegaan. Vóór den 
oorlog bedroeg de invoer van levens- en genotmiddelen (met inbegrip van 
levende dieren) plus die van grondstoffen juist drievierden van den heelen 
invoer. Deze verhouding, dat is heel eigenaardig, is niet veel verminderd, 
want thans bedraagt de invoer van grondstoffen en levensmiddelen bij elkaar 
77.5 procent van den heelen invoer. Maar — en dat is niet .minder treffend — 
de onderlinge verhouding tusschen den invoer van levensmiddelen en dien van 
grondstoffen is volkomen veranderd. Was deze regeering vroeger zoo, dat van 
de 75 pCt. 46.5 op grondstoffen en 28.5 op levensmiddelen viel, thans is de 
verhouding tusschen den invoer van grondstoffen en van levensmiddelen 35 
tot 42.5. De invoer van levensmiddelen is ten opzichte van den heelen invoer 
in denzelfden graad toegenomen, als die van grondstoffen afgenomen is. 
Hierin, alsook in de verminderde cijfers van het binnenlandse!» verbruik, 
komt de verminderde prestatie van industrie en landbouw sterk tot uiting'. 
In den tijd naar den tweeden zoogenaamden uitverkoop toe steeg het invoer-
oversehot gestadig: Mei 0.9, Augustus 2.7, üc tober 4,2 milliard en nam dus 
de passiviteit van de handelsbalans met de daling van de mark toe. 

Met de Duitsche industrie is het, zoowel wat productie in het algemeen 
als den uitvoer in het bijzonder aangaat, heelemaal niet goed gesteld, haar 
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b l o e i is een sch i jnba re b loe i . D e z e sch i jnba re b loe i is a l leen moge l i jk , d o o r 
eten zij z ieh b e v i n d t in een toes tand , a n a l o o g aan d ien v a n een indus t r i e , d i e 
d o o r zeer hooge i ngaande rechten b e s c h e r m d w o r d t . 

fn s t e rke r mate dan het u i tgevoerde q u a n t u m is echter de w a a r d e v a n 
den heelen u i tvoe r afgenomen, te weten van 10 m i l l ï a r d v r e d e s m a r k e n i n 
1913, tot 50 m i l l i a r d pap ie ren m a r k e n in 1920. P r o ton kost te in 1913 S i l e z i s e h 
g i e t i j z e r 21,2 d o l l a r , A u g u s t u s 1921 15,3 d o l l a r , enz. 

Z o o d r a er op d e w e r e l d m a r k t aan een ig f a b r i k a a t behoefte bestaat , k a n 
de Du . t sehe indus t r i e — in het b i j zonde r als men met f a b r i k a t e n heeft te 
d o e n , w a a r v o o r zij de g ronds to f f en in het b i n n e n l a n d bet rekt — als c o n c u r r e n t 
o p t r e d e n , in z o o v e r r e zij a l t i jd n o g beneden den w e r e l d m a r k t p r i j s k a n l e v e 
r e n , d a a r zij haa r loonen en c. q. ook t i aa r g ronds to f f en naa r de b i n n e n l a n d -
sche k o o p k r a c h t v a n de m a r k k a n berekenen . D e , in v e n h o u d i n g v a n h a a r 
c a p a c i t e i t g e r i n g e u i t v o e r p r o d u c t i e v a n de -Duitsche indus t r i e , is dus a l l een 
m o g e l i j k d o o r de m a r k d a l i n g e n , die te lkens weer den a f s t a n d tusschen den 
k o o p p r i j s van de h i n n e n l a n d s c h e w e r k k r a c h t e n (en v o o r ko r t e r duur ook v a n 
de h i n n e n l a n d s c h e g ronds to f f en ) en de p r i j zen op de w e r e l d m a r k t he r s te l l en , 
de p r i j z e n b innen D u i t s c h l a n d f a b e l a c h t i g doen r i jzen en den l e v e n s s t a n d a a r d 
v a n de b e v o l k i n g o m l a a g h o u d e n . 

T e r i l l u s t r a t i e heb ik eenige zeer treffende ci j fers , die den fac tor v a n 
het ve r l i e s aan g e b i e d en derge l i jke u i t s lu i t en , o m d a t zij per hoofd van d e 
b e v o l k i n g z i jn gerekend 1 . 

1913 1921 
R o g g e 145.2 K . ü . 93.44 K . G . 
A a r d a p p e l e n 656.1 „ 340.89 „ 
K o f f i e 2.587 „ 0.676 

A a n vleescihi w e r d in heel D u i t s c h l a n d * g e c o n s u m e e r d 
in d e eerste helft v a n 1913 v a n 1921 

s tuks s tuks 
aan schapen 190.000 100.000 
aan k a l v e r e n 800.000 450.000 
aan runderen 3,960,000 1,790,000 

aan v a r k e n s 6,740,000 2,240,000 

En de slotsom, de niet nieuwe, maar toch telkens weer even 
gewichtige slotsom in deze: 

D e b loe i van de i ndus t r i e is geen w e r k e l i j k e b l o e i , om da t hij niet op 
v e r m e e r d e r i n g v a n de p r o d u c t i e berust , m a a r op een v o o r t d u r e n d e s t i j g i n g 
v a n de p r i j zen i n he t b i n n e n l a n d , die haar noch tans ( d o o r de k o e r s d a l i n g e n ) 
n ie t v e r h i n d e r e n aan he t b u i t e n l a n d te l everen . D e indus t r i e b loe i t doo r en 
t e n g e v o l g e v a n de toenemende el lende v a n de n ie t - indus t r i ee le b e v o l k i n g , in 
het b i j zonde r de a m b t e n a a r s b e v o l k i n g en den m i d d e n s t a n d , en haar b l o e i 
doe t d ie e l lende s teeds toenemen. D e a rbe ide r , die mede de dupe is, weet 
z i c h echter te ikens weer s chade loos te s t e l l en . In b e t r e k k i n g tot z i jn l a n d -
genoo ten prof i teer t hij mede v a n den b l o e i der i ndus t r i e en t reedt in z o o v e r r e 
op a l s m e d e - u i t z u i g e r . H i j k l au t e r t a ls een S y s i p h u s te lkens den b e r g w e e r 
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een eind op, om dan weer evenver in de diepte te glijden, zooals allen n.el 
„vaste", dat is in waarde steeds verminderende inkomens doen. 

De onderlinge tegenstelling tusehen den bloei van de industrie en van 
alien die van dien bloei, hetzij door deelneming, met kapitaal, .hetzij door het 
verhuren van arbeidskracht, profiteeren, en het overige deel der bevolking-
wordt voortdurend grooter en éclatanter. Daarmee neemt echter ook de mach! 
van de industrie, ais het eenige dat nog wat verdient en waarbij nog wat te 
verdienen valt, hand over hand toe . De macht van de groot-industrie is in 
Duitschland heden ten dage dan ook welhaast onbeperkt! 

Dit alles bij elkaar genomen is niet anders dan een uitwerking van het 
thema: de Duitsche industrie bloeit door de koersdaling van de mark. 

M . a . w . : de economische en pol i t ieke gevolgen van den o o r l o g 
en de drie volgende jaren zi jn voor D u i t s c h l a n d geweest een enorme 
toeneming van de macht van het al lergrootste gecentral iseerde 
f inancieele en industr ieele kap i taa l , een macht berustend op de 
diepste ellende van een steedis grooter deel der b e v o l k i n g en eer; 
steeds grooter u i tbu i t ing van het proletar iaat . D a t kapi taa l echter is 
in staat op den bodem van de ve ra rming , een zegevierende concur 
rentie op de were ldmark t te voeren ten opzichte van alle andere 
industr ieele landen met hoogere va lu ta en dus duurdere arbeids
kracht . V a n het s tandpunt ..er Enge l sche industr ie en dus van he i 
Enge l sche economische leven in 't a lgemeen zi jn geen factoren te 
bespeuren, die dezen to lmuur en dazie expor tpremie van z i jn 
vroegeren politieleen mededinger zouden kunnen te niet doen of o v e r 
winnen . Hu lpe loos staan haar leiders tegenover dit monsteracht ige 
g e v o l g van de o v e r w i n n i n g van het Br i t sche Imper ia l i sme: i nvoe 
van Enge l sche indust r ieproducten naar D u i t s c h l a n d is niet a l leen 
niet meer mogel i jk , maar evenmin naar alle landen, w a a r de 
Dui t sche concurrent ie „ w e r k e n ' ' kan . E n idlat zij niet nog meer 
„ w e r k t " is b i j na ui ts lui tend toe te schri jven aan het feit, dat z i j , met 
vol le kracht werkend , niet al len k a n bedienen. 

Het probleem echter der Dui t sche ellende, die den invoer van 
indus t r ieproducten in dat land verhinder t en den export van daa r 
gefabriceerde waren stimuleert, is slechts een onderdeel v a n h e l 
veel grootere probleem der ve r a rming van drie honderd m i l l i o e n 
menschen op zijn minst, die van de boorden der Noordzee , va*. 
E i n d e n tot W l a d i w o s t o k wonen . 

Het is het probleem van het herstel der economische 
be t rekk ingen tusschen het Russ ische were ldr i jk en de kapi ta l i s t i sche 
were ld . E e n probleem, dat de kor tz ich t ige beheerschers dier k a p i t a 
l is t ische were ld drie jaar l ang m o e d w i l l i g vermeden hebben onder 
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de oogen te zien, ten deele nog niet willen zien, maar dat zich 
althans opdringt aan diegenen onder hen, die er door de feiten om 
zoo te zeggen tegen aan worden gestooten. 

Nog dezer dagen is die omvang, de beteekenis, de draagwijdte 
van dat probleem op meesterlijke wijze geschetst door een leider 
vaneen der grootste Duitsche industrieele onndernemingen, dr. Felix 
Deutsch. „Het Handelsblad", dat, laat, maar beter laat dan nooit, 
tot het inrzacht schijnt te zijn gekomen, dat'het hier ook voor Neder
land om problemen van ontzaglijke draagwijdte gaat, heeft een 
-artikel van de hand van dezen heer opgenomen, waaraan wij de 
hoofdzaken ontleenen: 

Die honderd' millioen menschen wonen er tusschen Wladiwostock en den 
Rijn, die niet in staat zijn hun normale verbruik zelf op te brengen. Dit moet 
op Iden duur een noodlottig gevolg hebben op de geheele wereld: Maïs is in. 
Zuid-Amerika reeds gebruikt als grondstof. Grondstoffen van allerlei soort 
vullen de pakhuizen en havens in de Vereenigde Staten. En Liverpool kan 
den voorraad wol van de laatste twee jaren noch bergen, noch verkoopen. 

Het aantal werkloozen wordt thans in Engeland geschat o;p 2 millioen, 
in Amerika op bijna 7 millioen. Reusachtige sommen worden nu verlangd 
voor deze werkloozen. En de voornaamste oerzaak van deze ramp moet 
gezodht worden juist an het feit van de onmacht van de in kommer verkee-
rende mrllioenen, die in Midden- en Oost-Europa leven, jom de normale 
consumptie te hervatten, en in de volledige ineenstorting van de wisselkoersen 
m deze landen. 

Men kan het grootste wereldprobleem, het probleem van de 
gansche kapitalistische wereld, van Santiago tot Buënos-Ayres, van 
Rio tot New-York, van San Francisco tot Hongkong, van Australië 
tot Londen, moeilijk korter, praegnanter en juister stellen. 

Dr. Deutsch toont dan aan lo. dat er geen enkele reden is om 
aan te nemen, dat de huidige Russische Sowjet-regeering zou 
kunnen worden ondergeworpen, 2o. dat dit ook de grootste ramp 
zou zijn, die Rusland zou kunnen overkomen, maar ook een ramp 
voor de kapitalistische landen, 3o. dat derhalve zoo spoedig 
mogelijk met de Sowjet- regeering onderhandelingen dienen te 
worden aangeknoopt. door alle kapitalistische regeeringen, een 
standpunt, dat hij ook reeds sedert eenige jaren had ingenomen en 
waarin hij bevestigd was door samenkomsten met Radek. 

Hij toont dan aan, dat het probleem van het herstel der 
Russische koopkracht het probleem is van het herstel van het door 
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den oorlog ontredderde verkeer, waarin trouwens reeds veel verbe
tering is gekomen. Hij gaat dan voort: 

D e groots te m o e i l i j k h e i d l i g t in de schaarseh te aan b r a n d s t o f f e n ; m a a r 
in -geval R u s l a n d ko len uit E n g e l a n d k a n be t r ekken v o o r zi jn s p o o r w e g e n , 
dan z a l het niet' moe i l i j k zi jn het s p o o r w e g v e r v o e r b innen be t r ekke l i jk ko r t en 
t i jd op orde te b rengen . D e nood ige ol ie kan g e m a k k e l i j k w o r d e n verschaf t 
doo r n i euwe boringen, in de groo te Russ i s che p e t r o l e u m g e b i e d e n . 

W a t betreft de m o g e l i j k h e i d v a n afzet, moe t niet w o r d e n verge ten , 
dat de Russ i s che boer veel t o e g a n k e l i j k e r is v o o r p rac t i sche o v e r w e g i n g e n 
dan v roege r . D e boeren v o r m e n thans v r i j w e l de eenige ca tegor ie in 
R u s l a n d , die de b e s c h i k k i n g 'heeft over een ig k a p i t a a l . Z o o h o o r ik bijv. 
c i a t - g roo t e hoevee lheden goede sch i lde r i j en , t a l r i j ke p i ano ' s en g r a m o f o o n s , 
die u i t de g roo te steden z i jn g e k o m e n , z i c h t hans in handen bev inden van 
de boeren . D e boeren koes te ren thans wenschen en begeer ten , d ie zij 
v roege r niet k e n d e n . Het tekort aan bijna elk artikel voor dagelijksch 
gebruik in het land is geweldig, zoodat de Russische bevolking van 
150 millioen boeren een onbegrensd zakengebied voor langen tijd vormt. 

Dr. Deutsch ziet in, dat ihet herstel en de opvoering van de 
productieve en koopkracht dier massa's niet mogelijk is op beperkte 
schaal en door kleine middelen: 

D e v r a a g rijst d a n : w a t kan voor de recons t ruc t ie van R u s l a n d gedaan 

w o r d e n ? T e dezen opz ie i i t e heb ik de o v e r t u i g i n g , dat noch een enkel 

niensch noch een enkel l a n d al leen in s taat z a l z i jn om di t p rob leem op 

t ' lossen . D e k a p i t a l e n die h i e r v o o r o n m i d d e l i j k n o o d i g z i j n . z i j n zoo 

groot , dat a l leen van een in t e rna t i ona l e c o m b i n a t i e k a n w o r d e n gedoopt 

dat zij ui s taa t z i j n d a a r o v e r de b e s c h i k k i n g te hebben. Eveneens 'kan de rust 

en de v e i l i g h e i d van w e r k e n a l leen g e g a r a n d e e r d w o r d e n , onder de protect ie 

van mach t ige l i c h a m e n . Ik ben de rha lve v a n m e e n i n g , dat er een g roo t 

i n t e r n a t i o n a a l f inanc iee l s y n d i c a a t g e v o r m d moet w o r d e n , w a a r a a n in elk 

geva l de V e r . S ta ten , E n g e l a n d , F r a n k r i j k en D u i t s c h l a n d deel moeten 

nemen en dat den steun heeft van de r egee r ingen van die l a n d e n . D i t 

s y n d i c a a t moet o n v e r w i j l d in o n d e r h a n d e l i n g e n t reden met de S o w j e t -

H e t i s du ide l i jk , dat a l le p lannen en elk w e r k , s lechts o n d e r n o m e n 

kunnen w o r d e n met de vo l l e t o e s t e m m i n g en s a m e n w e r k i n g met de 

S o w j e t r e g e e r i n g en dat de recons t ruc t i e van R u s l a n d niet b e s c h o u w d moet 

w o r d e n a ls s lechts de bas i s van een luc ra t i e f zaak je . He t feit zelf , dat 

men za l Mrach t en o m al les ter b e s c h i k k i n g van R u s l a n d te stel len tegen 

redel i jke v o o r w a a r d e n , z a l tot s p o e d i g succes le iden en z a l het land helpen 

o m in den k o r t s t moge l i j ken tijd zijn k r ach ten weer te h e r w i n n e n . 

V o o r l o o p i g z a l R u s l a n d ' niet in cash k u n n e n be ta l en en zu l len rege l ingen 

moeten w o r d e n ge t ro f fen o m het s y n d i c a a t zekere rechten en concess ies te 

geven, die in de a a n v a n g s t a d i a als a f b e t a l i n g zouden kunnen dienen. D a t 

zou vo ldoende zijn v o o r de ee r s tkomende j a ren tot de l a n d b o u w v a n het 
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l and zi jn vo l v e r m o g e n a ls v e r b r u i k e r en p r o d u c e n t z o u hebben he r k r egen . 
Ik ben o v e r t u i g d , dat de a g r a r i s c h e ac t iv i t e i t in R u s l a n d in de toekoms t veei 
in tens iever z i jn dan ooi t te v o r e n : w a n t gedurende den o o r l o g z i j n er vele 
m i l l i o e n e n Res s i s che gevangenen in D u i t s c h l a n d gewees t en zij hebben er 
hun kenn i s van t a n d b o u w w e r k aanz ien l i j k ve r r i jk t . V o e g hierbi j dat de oude 
D u i t s c h e k o l o n i s t e n in g r o o t e n geta le naa r R u s l a n d zu l l en t e rugkee ren en 
dat ve rmoede l i jk een aanz ien l i j ke n ieuwe i m m i g r a t i e in R u s l a n d uit 
D u i t s c h l a n d , Oos t en r i j k , H o n g a r i j e 'is te v e r w a c h t e n : het l a n d z a l dus meer 
intensief w o r d e n b e w e r k t dan in het ver leden het geva l w a s . 

W a t de Russ ische industr ie betreft gaat hij voor t : 

H e t z a l gewenseht zi jn zoo s p o e d i g m o g e l i j k a l le w a a r l i j k n o o d z a k e l i j k e 
t a k k e n te doen h e r l e v e n . L o c o m o t i e v e n , w a g e n s , l a n d b o u w w e r k t u i g e n z u l l e n 
hers te ld moeten w o r d e n en gedeel te l i jk n i e u w v e r v a a r d i g d , t ex t i e l f ab r i eken 
z u l l e n moe ten w o r d e n h e r o p e n d , en de s u i k e r i n d u s t r i e z a l w e d e r moeten . w o r 
den o p g e b o u w d ; k o l e n en i jzer zu i l en eveneens veel a andach t t r e k k e n . A a n den 
anderen kan t behoeft aan de k u n s t m a t i g e i n d u s t r i e ë n , die door W i t t e o m 
zu ive r po l i t i eke redenen zi jn georeerd , niet o ran idde l i jk a a n d a c h t te w o r d e n 
gewi jd en kunnen haa r p r o d u c t e n v o o r l o o p i g n o g d o o r invoer van bui ten 
w o r d e n v e r v a n g e n . 

D i t zi jn de breede t r e k k e n van een p r o g r a m , dat .a ls het kon w o r d e n 
u i t g e v o e r d , niet a l leen den h e r b o u w van R u s l a n d z o u v e r z e k e r e n , m a a r 
eveneens het einde z o u i n l u i d e n van den h u i d i g e n d roeven toes tand , w a a r i n 
de halve w e r e l d niet in s taa t is z i c h de meest n o o d z a k e l i j k e levensbehoef ten 
te ve rschaf fen , t e rwi j l de andere hel f t o p g e p r o p t zi t met g r o n d s t o f f e n . 

Z ó ó ziet een heldere kop uit de groote industr ieele were ld het 

probleem van de „ r e c o n s t r u c t i e " van het grootste deel van E u r o p a 

als voorwaarde voor de mogel i jkhe id van herstel van het funetio-

neeren van het kap i t a l i sme in 'it a lgemeen. 

T e W a s h i n g t o n heeft men dit economische p lobleem zelfs niet 

aangeraakt . D e kapi ta l i s ten der U n i e weten dat het bestaat, dat 

het het centrale probleem is niet alleen van de oude, maar ook van 

de N i e u w e W e r e l d . Zi j durven het echter b l i jkbaar niet onder de 

oogen zien, z o o m i n als de Fransche kapi ta l i s ten en regeerders. Z o o 

is te W a s h i n g t o n tot nog toe, in 't openbaar en voor 't publ iek 

al thans, tot nog toe slechts over d ingen gesproken, die, hoe 

ontzagl i jk en omvangr i jk ook. b i jzaken zijn vergeleken met dit é é n e 

economische vraags tuk. Het resultaat van W a s h i n g t o n is daarmee 

\nf overeenstemming tot dusverre dan ook vols lagen negatief 

geweest. D e volgende maal , wanneer de Conferent ie waarschi jn l i jk 

b e ë i n d i g d za l z i jn , hopen wij hierover enkele opmerk ingen te kunnen 

maken . 



De uitvoering der besluiten van het Ille Int. 
Comm. Congres in zake de actie 

onder de vrouwen 
door ( 

H . R O L A N D H O L S T . 

Het gros de p a r t i j g e n o o t è n heelt z i ch om den Rev. S o c i a l i s -
td-chen V r o u w e n b o n d en >zijn lo tgeval len nooit z w a a r bekommerd . 
HVi h ierui t moest volgen, dat zij z i ch ook niet druk hebben gemaakt 
over zi jn opheff ing. W a n n e e r men aan 'de p a r t i j g e n o o t è n hoofd voor 
hoofd zou vragen, welke redenen tot die ophef f ing geleid hebben, 
dan zouden ver reweg de meesten, zoo zij geheel eerlijk waren , enkel 
an twoorden , „ d a t het was geschied in gevolge de besluiten van het 
l i l d e kongers der C o m m . Internat ionale" . E e n dergel i jke zuiver 
formal is t ische opva t t ing van de tucht is echter a l lerminst communi s 
t isch. D e partij kan de besluiten van het M o s k o u s c h e kongers alleen 
behoorl i jk ten uitvoer brengen, wanneer zij ze heeft begrepen, 
doordacht en verwerkt , — ó ó k het besluit aangaande de aktie onder 
de v rouwen . D i t beslui t is er een, wat evengoed als alle andere, de 
geheele partij aangaat : daarom meenen w i j , dat het voor de par t i j 
g e n o o t è n toegelicht moet worden . 

B l i j kens de in le id ing over de „ b e g i n s e l e n " in de resolutie over 
,.de methoden en vormen v a n den arbeid onder de v r o u w e n " , l iggen 
twee redenen ten g ronds l ag aan den vorm v a n organisa t ie der 
v rouwen , die de i l l e Internationale scheppen w i l . T e n eerste moet 
die organisa t ie geheel en al op k las se -g ronds lag staan, wa t met de 
Rev. Soc. V r o u w e n b o n d niet het geval was . T e n tweede, moet die 
organisa t ie zoo zi jn , dat mannel i jke en vrouwel i jke communis ten 
daa r in samenwerken . D e bevr i jd ing der v r o u w is geen bi jzonder , 
maar een algemeen maatschappel i jk vraags tuk , een vraags tuk dat 
enkel door het communisme opgelost kan worden . „ E n k e l het 
communisme schept de voorwaarden , onder welke de natuurl i jke 
funktie der v rouw,haar moederschap.niet met haar maatschappel i jke 
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plichten in konfiikt komen en haar werkzaamheid voor de gemeen
schap storen kan. Integendeel: het communisme zal de harmonische 
ontwikkeling van de persoonlijkheid der vrouw bevorderen en die 
ontwikkeling in het nauwste verband brengen met de taak en hei 
leven der gemeenschap''. „Het communisme is het doel van alle 
vrouwen, die voor de bevrijding der vrouw >en de erkenning van 
haar rechten strijden. Tevens is het het doel van het geheele klasse-
bewuste proletariaat. Daarom moet de strijd voor het communisme 
door de proletarische mannen en vrouwen gemeenschappelijk en 
gesloten gevoerd worden." 

A l beschouwt de Comm. Internationale het vormen van afzon
derlijke vrouwen-vereenigingen als onvereenigbaar met de commu
nistische beginselen en taktiek, zoo erkent zij toch, dat het vormen 
van bijzondere organen tot het voeren van den arbeid onder de 
vrouwen om redenen van doelmatigheid gewenscht is. Deze organen 
moeten zoo ingericht zijn, en hun werkwijze moet zoodanig wezen, 
dat zij tegemoet komen aan de sociale achterlijkheid van de prole
tarische volksmass'aas en rekening houden met haar schuwheid 
voor de algemeene beweging. En tevens moeten zij de propaganda 
zóó inrichten, dat zij de proletarische vrouwenmassaas aantrekken, 
haar wilskracht, zelfbewustzijn en besef van samenhoorigheid met de 
mannen van hun klasse versterken en hun nader brengen tot de 
communistische partij. Een even gwkhtig onderdeel van de taak dier 
organen is, in de partij zelve te werken voor de gelijkheid van 
rechten ' en plichten der vrouwelijke met de mannelijke leden, te 
zorgen dat deze gelijkheid, van een leus en een programpunt, tot 
werkelijkheid; wordt. En terwijl izij — die organen nl. — dit alles 
doen, moeten zij zich. tevens verzetten'tegen de insiinktnatige neiging 
in velg vrouwen tot het vormen van onder-onsjes, het bij een-hokken 
in knusse clubjes. 

Door welke vorm van organisatie nu, en door middel van welke 
werkwijze, heeft het kongres der Comm. Internationale en heeft de 
Comm. Vrouwenkonferentie gemeend-, aan deze verschillende ver-, 
eischten te kunnen voldoen? 

Wat de vorm 'betreft, zoo hebben het kongres en de konferentie 
besloten tot de gemengde organisatie, die nu ook in ons land in de 
piaats van den vroegeren vrouwenbond is getreden. Vrouwelijke en 
mannelijke 'eden der C. F. werken daarin samen, zoowel in het, 
landelijke hoofdkomitee als in de plaatselijke komitees die in elke 
stedelijke en elke distriktsfederatie moeten worden opgericht. Die 
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komitees komen dus niet in de plaats van de vroegere vrouwenklubs; 
zij zijn eenvoudig werkorganen, die de propaganda-maatregelen 
onder de vrouwen moeten beramen en uitvoeren; men kan,ze ook 
„sekties vcor de propaganda onder de vrouwen" noemen. 

Deze sekties nu, hebben een onafzienbaar arbeidsveld!; T hangt 
in booge mate van de energie, en niet minder van de takt en de 
plooibaarheid hunner leden af, of zij het zullen weten te bewerken. 
Wat van hen volgens den letter en den geest der, besluiten van 
Moskou geëischt moet worden, is dat zij, hoe zwak in aantal ook, 
kontakt weten te krijgen met een toenemend deel der proletarische ( 

en der halfproletarische vrouwen-massaas, en het vertrouwen weten 
te minnen van de besten onder hen. Zij moeten niet denken, dat zij 
hun taak reeds behoorlijk volbrengen wanneer zij de vroegere 
vrouwenklubs, al dan niet eenigszins uitgebreid, in stand weten te 
houden. 

Neen; zij moeten eiken misstand op maatschappelijk gebied, elk 
punt waarop de proletarische en halfproletarische-vrouw door liet 
kapitalisme verbruikt, geknecht en uitgebuit wordt, elk voorval dat 
de massaas in beroering brengt, gebruiken om nieuwe .verbindingen 
tot stand te brengen, nieuwe klubs en komitees van blij venden of 
tijdelijken aard op te richten. Zij moeten de vrouwen leeren, gebruik 
te maken van haar rechten, zij moeten hen opbeuren en raden en 
in allerlei vormen van sociale aktiviteit, scheppende zoowel als 
strijdende, weten te betrekken, bijna zonder dat zij zeiven het 
merken. 

Zij moeien dit alles doen in nauwe samenwerking met 
met-communistische vrouwen. De resolutie van Moskou over de 
methoden en vormen van den arbeid onder de vrouwen, zegt uit
drukkelijk, dat de partij-komitees den arbeid van de (gemengde) 
kommissies, clubs enz. hebben te leiden, dat zij daarvoor verant
woordelijk zijn, dat aan het hoofd van deze kommissies een com
munist moet staan en zoo mogelijk eenige communisten lid er van 
zijn. Duidelijker kan men niet zeggen, dat het overgroote aantal der 
leden van deze organisaties uit niet-communisten zullen bestaan, 
uil vrouwen, die misschien nog zeer ver van de communistische idee 
ad staan: die enkel door den woningnood, de duurte, de werkloos
heid, de ellende hunner kinderen tot een begin van verzet worden 
gedreven. Eu hoe zou het ook anders kunnen zijn? Immers, de 
weinige vrouwelijke leden der C. P. behoeven geen afzonderlijke 
clubs voor dit en voor dat op te richten. Het spreekt dus van zelf, 
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dat zij met in meerderheid n ie t -cominunis ten moeten samenwerken . 
E n enkel zoo zij z i ch doen kennen als de besten, >de f l inksten, ver-
standigsteri , meest toegewijden, geduld igen en volhardenden, uit 
hoofde van hun zecieli jk-geesteli jke superiori tei t dus, zui len de 
anderen, de meerderheid, hen erkennen als leidsters, hen volgen uit 
liefde, o n t z a g en ver t rouwen. E n onophoudel i jk zu l len izdj er naar 
moeten streven, om die „ a n d e r e n " te maken als zij zelf en beter dan 
zij zeil ' z i j n ; — rijp, k lassenbewust , energiek en dapper, — er naar 
moeten streven haar eigen le id ing steeds meer ove rbod ig te maken. 

W i l l e n de „ s e k t i e s voor het p r o p a g a n d a - w e r k onder de 
v r o u w e n " hun taak waar l i jk goed verr ichten , dan moeten zij 
beginnen met het terrein te verkennen. Z i j moeten .zich o r i ë n t e e r e n 
ten opzichte van al de verschi l lende k a t a g o r i ë n van v rouwen , die te 
samen de proletar ische en halfprole tar ische massa 's vo rmen : de 
onge t rouwde arbeidsters op de fabr ieken en de konfekt iewerk-
plaatsen, de ge t rouwde a rbe idersvrouwen met en izonder b i jver 
diensten, de ju f f rouwen van de telefoon en de post en de w i n k e l 
juf f rouwen, de naaisters en de modis ten, de onderwi jzeressen en de 
arme studentjes. E l k e van deze k a t a g o r i e ë n moet weer anders 
aangevat worden , elke v a n deze heeft haar b i jzondere fysionomie, 
haar b i jzondere gr ieven en nooden, en ook haar bi jzondere vooroo r -
deelen en zwakheden . D e stedel ingen, de a rbe idersvrouwen op het 
dorp, de v r o u w v a n den keuterboer, izij z i jn al len zeer verschi l lende 
nienschen, in uiteenloopende levensomstandigheden opgegroe id . D e 
leden der nieuwe communis t i sche vverkorganen tot p ropaganda 
onder de v rouwen moeten hen al len naderen met f i jngevoel ige en 
warme sympathie , beseffend,dat zoo zij deze zusters iets vooru i t z i jn 
in. maatschappel i jk inzicht , (en dit legt hen groote verp l ich t ingen op) 
zij hunnerzi jds van de eenvoudigste, armste en nederigste dezer 
zwoegende en dervende v rouwen one ind ig veel kunnen leeren, 
ieeren om het leven in zi jn o m v a n g en -zijn diepten beter te verstaan. 



De nieuwe beschaving 
door 

J. C. C E T O N . 

Misschien het belangrijkste en Beker een van de moeilijkste 
problemen, waarvöoor de arbeidersklasse na de verovering der 
dictatuur komt te staan, is dat van de opvoeding, van het onderwijs, 
van de komende kuituur der menschheid. 

En evenmin als bij andere op te lossen problemen voor de 
komende maatschappij zal de arbeidersklasse op anderen kunnen 
rekenen dan op haar zelve. Ze zal — de Russische revolutie heeft 
dat duidelijk genoeg doen zien, geheel op zidhzeive zijn aange
wezen. De voormannen der kapitalistische paedagogische weten
schap zullen haar'daarbij geheel in den steek laten; als eenige hulp 
zullen de enkele communistische paedagogen tot haar beschikking 
staan,die uit den aard der zaak slechts gering in aantal zullen wezen. 

Het is daarom van zoo buitengewoon belang voor de arbeiders
klasse, dat reeds thans zoovelen mogelijk onder hen ztieh oriënteeren 
ook op het gebied der arbeidsschool, opdat na de verovering der 
dictatuur 'krachten ook op dit gebied ter beschikking staan of binnen 
niet al te langen tijd daartoe kunnen worden opgeleid. Het verwaar-
loozen van bet brengen der opvoedingsproblemen onder de massa's 
zal zich ongetwijfeld in 'de komende periode moeten wreken en elk 
communist moet tevens in zich den plicht voelen zich voor te berei
den op de komende periode van revolutie en overwinning, die in geen 
enkel land uitblijven kan. 

De nieuwe opvoedingstaak zal voor de arbeidersklasse een 
buitengewoon moeilijke iziijn om velerlei redenen. De eerste ervan is 
wel de toestand waarin ze het volksonderwijs zal vinden, wanneer 

M ze de macht zal hebben veroverd. We weten, hoe het er iniRusland 
mee gesteld was. Daarvoor mogen we hier wel verwijzen naar de 
door ons daarover voordien in de Comm. Onderwijzer en brochures 
verstrekte gegevens. De Russische school was onder het kapitalis
tisch regiem een toonbeeld van verwaarloozing. Maar men moet er 
zich toch geen al te groote voorstellingen van maken, dat het er in 
andere landen dan heel veel beter zal uitzien. Zeker, men zal er niet 
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te kampen hebben men een zoo groot percent aan ahalphabeten als 
dat in Rusland het geval was, maar dat in dit ondergangstijdiperk 
van het kapitalisme het er met de volksschool al treuriger en treuri
ger zal gaan utzien, behoeft geen betoog. 

De historie van de HóJlandsche volksschool hebben we hier niet 
te geven, al biedt ze een voortreffelijk beeld van het verval van het 
klein wemigje kuituur, dat de kapitalistische klasse in het algemeen 
m haar belang noodzakelijk achtte. Het algemeen peil van hi t 
onderwijs der arbeiderskinderen daalt ook in ons land voortdurend 
onder anderen dank zij de overvleugeling van de openbare school' 
door de klerikale. 

Het dcet zelfs eenigszins zonderling aan, te moeten verklaren 
dat Holland nog in, betrekkelijkerwijs gesproken, gunstige omstan
digheden verkeert. In alle grootkapitalistïsche landen is de bezuini-
gng aan de orde van den dag. Dat wil zeggen: Op een aantal dingen 
is deze bezuiniging een louter schijnbare, geen kapitalistische staat 
denkt er, ondanks Washington, aan, zijn uitgaven voor het milita
risme cok maar in eenigszins belangrijke mate te bekrimpen. Maar 
ten opzichte van alles wat het volksonderwijs aangaat, is dat 
natuurlijk wel het geval. 

Zien we slechts naar onze westelijke buren. Het Duitsche 
onderwijsblad: „Neue Bannen" weet daar van mee te spreken. In 
een der laatste nummers vinden we een artikel van Fortunatus, dat 
daaromtrent sterke staaltjes meedeelt! Zoo bepaalde het Saksische 
onderwijsininisterie, dat naar vermindering van de schoonmaak
kosten der scholen moet worden gestreefd, en dat dit zelfs móet 
geschieden met voorbij gaan van het aantal lesuren en vermeerde
ring van het aantal leerlingen per klas, besparing van leermiddelen, 
opheffing van bijverdiensten, het stop zetten van elke reorganisatie! 
die geld kost, ophefing van bibliotheken, enizi. Zoo Werden in Breslau 
midden in den cursus 90 schoolklassen opgeheven en de kinderen 
over andere klassen verdeeld. In Potsdam werd het onderwijs aan 
de gezamenlijke volksscholen met 240 uur verminderd. Het minimum 
aantal verplichte lesuren werd opgeheven. Is het wonder, dat na 
opsomming van deze en andere kapitalistische maatregelen de 
schrijver tot deze conclusie komt: „Ons volk heeft land en menschen 
verloren, eer en goede naam zijn in opspraak gekomen, het is 
vervallen tot een bedelaarsvolk, dat door andere volken uitgemer
geld en tot slaaf gemaakt werd.V/at kan het nog te verliezen hebben, 
als het ook nog zijn jeugd verliest?" 
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Deze pogingen tot bezuiniging beperken zich niet alleen tot 
Duitschland, den .'overwonnene: Engeland de overwinnaar is op 
dezelfde wijze bezig het volksonderwijs neer te drukken tot steeds 
lager peil. En ze zullen gevolgd worden door alle andere landen, 
waar het kapitalistisch regiem geen uitweg meer ziet en dat (zijn of 
worden ze alle. 

Er zal dus nauwelijks aan te ontkomen zijn, dat de arbeiders
klasse in de verschillende landen tot de macht geroepen, overal zal 
komen te staan voor een volksonderwijs, daUot het diepst mogelijke 
peil is gezonken. Van eenigerlei verbeteringen van de kapitalistische 
volksschool is natuurlijk uit den aard der zaak geenerlei sprake 
meer; het ,zijn slechts de meest kleinburgerlijke groepen in onze 
maatschappij, waartoe ook de onderwijzers behooren, die te dezen 
opzichte zich nog vleien met illusies. 

Het belang, dat het kapitalisme nog mocht hebben gehad in 
vorige tijden bij het voortbestaan, ja zelfs bij de verbetering van het 
volksonderwijs, is thans geheel verdwenen. Het is geen factor meer 
voor de winst en bovendien een gevaar in den klassenstrijd. Maar 
juist dit maakt, dat de arbeidersklasse, zoolang izie nog niet in staat 
is 'die macht te veroveren, zich met alle macht moet verzetten tegen 
elke verslechtering van het volksonderwijs. Helaas is het bewustzijn 
daarvan bij onze Hollandsche arbeiders nog maar zeer weinig door
gedrongen. Des te noodlzakelijker is het echter alweer voor onze 
propaganda als communisten, daar steeds en steeds weer den 
nadruk op te leggen. We zullen ook daarbij weer vaak alleen staan, 
want de organisatie der Hollandsche klasseonderwijzers is nauwlijks 
meer een strijdvereeniging te noemen. 

Voor het bestaan en den groei der communistische maat
schappij is een steeds voortschrijdende beschaving van allen daaren
tegen een vitaal • belang. De nieuwe beschaving zal daar niet de 
beschaving kunnen zijn van een kleine groep als in de kapitalstische 
.maatschappij, maar ze zal het deel iziijn van allen. Het is bewonde
renswaardig te zien, wat ondanks de meest verschrikkelijke moei
lijkheden en tegenwerking door onze Russische partijgenootèn op 
onderwijsgebied reeds is tot stand gebracht en wordt voorbereid. 

laar het is niettemin begrijpelijk voor ons communisten. De ontwik
keling onzer maatschappij hangt in zeer belangrijke mate ervan af. 
Een communistische productievorm eischt de hoogst mogelijke ont
wikkeling van alle werkenden. 

In stede van de winst, die de basis is van de kapitalistische maat-
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schappi j , : onder welke ze niet bestaan kan , komt thans als basis de 
« rbe rd , de maatschappel i jk noodzakel i jke a rbe id , de voo rz i en ing 
door al len in de behoeften van a l len. O m den wi l l e van de wins t 
schiep de kapi ta l i s t i sche klasse de kapi ta l i s t i sche vo lksschoo l , om 
den wi l l e van dan arbe id za l de arbeidersklasse de arbeidsschool " 
scheppen. O p den g r o n d s l a g van den kapi ta l i s t i schen p roduc t i evo rm 
/noest de kapi ta l i s t i sche klasse voor z i ch , v o o r de leiders van de 
product ie en van den rui l een hoog o n t w i k k e l d onderwijs scheppen, 
dat in staat was d ie kle ine g roep daartoe op te leiden en haa r 
daarnaas t die technische en wetenschappel i jke medehelpers te 
verschaffen voor de regel ing van product ie , ru i l en staat. O p den 
g r o n d s l a g van dienzelfden kapi ta l i s t i schen p roduc t i evorm kon de
zelfde klasse aan de arbeiders niet meer o n t w i k k e l i n g geven, dan in 
hei be lang van de wins t noodzake l i jk was en voor het behoud van 
de macht niet gevaar l i jk . 

O p den g r o n d s l a g van den comnumis t i schen p roduc t i evorm is 
het daarentegen absoluut noodzakel i jk , a l len zooveel mogeli jk 
inz icht te geven in het product ieproces , z i jn techniek en zi jn weten
schap, omdat anders v a n een bewuste l e id ing der p roduc t ie door 
al len geen sprake k a n z i jn , omda t anders weer een heerschende 
klasse iziou kunnen ontstaan, zij bet in anderen v o r m . O p den g r o n d 
s l ag van den communis t i schen p roduc t i evorm is een klasseschool 
a l zoo een onmogel i jkhe id , is slechts een eenheidsschool mogel i jk . 

D e arbe idsschool , de eenheids-school is dus niet een louter 
paedagog i sch begr ip , ze is een maatschappel i jke noodzakeli jkheid 
in de communis t i sche maatschappi j . Z e komt dus ook niet in de 
eerste plaats tot s tand door de paedagogen en hun paedagogisehe 
inz ichten , maar baseert z i ch veel meer op het maa tschappl i jk inzicht 
en de maatschappel i jke noodzakeli jkheid!. D e b e w e r i n g is niet onge
w o o n , voora l van de zi jde der onderwi jzers , dat de l e id ing en de 
rege l ing v a n de school in handen behoort te zi jn van den 
v a k m a n , van den onderwijizer en in het diebat over de R u s 
sische hervormingen komt van deze zi jde wel naar voren het 
argument , dat de communis ten in R u s l a n d de rege l ing van de schooi 
hadden moeten overlaten aan de bevoegden. Zel fs daargelaten hei 
feit dat geru imen ti jd na'die revolutie nog de Russ ische onderwijars 
onder l e id ing van hun v a k b o n d niets anders deden dan weigeren 
hun medewerk ing aan het onderwi js te verleenen of saboteerden, is 
het duidel i jk , dat de ve rhoud ing tusschen onderwi js en onderwi jzer 
niet a ldus is als tusschen den pot tenbakker en zi jn pot. D e v o l k s -



23 

school was geen instelling van den onderwijzer, maar volksschool 
en volksonderwijzer waren een instrument van de kapitalistische 
klasse, op het moment dat ze noodig werden Voor het productie
systeem. Het karakter van die volksschool is nimmer door den 
onderwijzer vastgesteld, integendeel,'het karakter van den onderwij
zer werd vastgesteld door de heerschende klasse en zijn productie
systeem. En het doet natuurlijk altijd eenigszins zonderling aan, het 
product van deze kapitalistische klasse en van haar volksschool: de 
kapitalistsche klasseonderwijzer het recht te hooren opeischen uit te 
maken, hoe het onderwijs zal zijn in een maatschappij waar die 
klasse niet meer de macht heeft. 

De arbeidsschool zal niet — althans niet in eerste instantie — 
het product zijn van den onderwijzer, van den paedagoog, maar een 
uitvloeisel der maatschappelijke omstandigheden, der maatschap
pelijke omwenteling, der maatschappelijke constitutie, van tien 
maatschappelijken productievorm. Natuurlijk zal ze volgens een 
paedagogische wetenschap moeten worden opgebouwd — zal ze 
inderdaad de eenige paedagogische wetenschappelijke school wor
den, die tot nog toe heeft bestaan, wijl ze geen klassebelangen dient, 
doch louter algemeene belangen, doch haar basis is evenals de basis 
van de kapitalistische volksschool en der kapitalistische hoogeschool 
een maatschappelijke. Alleen baseert ze-zich in plaats van op een 
kapitalistische maatschappij op een communistische. 

Het nieuwe schoolsysteem is volkomen afhankelijk van maat
schappelijke factoren. De arbeidsschool baseert zich op techniek en 
wezen der groot-industrie, zoodra deze gekomen is buiten de kapi
talistische verhoudingen. Zonder dat is ze in wezen onbestaanbaar. 
Deze kan slechts communistisch beheerscht en beheerd worden door 
den arbeider, die als product van de arbeidsschool wordt afgeleverd. 
De communistische groot-industrie eischt dezen arbeider en daarom 
moet de arbeidsschool hem opleiden en ontwikkelen. De arbeids
school, duidelijker gezegd: de industrieele arbeidsschool is onbe
staanbaar in een periode — zoo die mogelijk ware — waarin de 
arbeidersklasse de macht zou hebben gegrepen, zonder dat het 
proces der ontwikkeling der grootindustrie raich zou hebben voltrok
ken. Dei ontwikkeling der arbeidsschool in zijn gewone vorm op het 
platteland biedt dan ook moeilijkheden, die niet zouden te over
winnen zijn, wanneer niet naast dit platteland zich bevonden 
industriecentra, groote steden, die wisselscholen zullen mogelijk 
maken. Beheersching toch der techniek van de industrie en den 
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landbouw, werkelijk inzicht in het wezen der communistische maat
schappij, m zijn productiesysteem, zijn techniek, in de techniek van 
den arbeid zou een school op het platteland alleen niet in staat zijn 
om te geven. Ze zou den arbeider niet polytechnisch kunnen oplei
den. De volledige ontwikkeling van de communistsche school komt 
dus nog niet tot stand in het tijdperk van 'de dictatuur; ze doorleeft 
dan nog allerlei overgangsvormen, afhankelijk van het ontwikke
lingsstadium der productie; volkomen wordt ze eerst in de commu
nistische maatschappij. 

De basis van de arbeidsschool is alzoo de arbeid, is de maat
schappij op den arbeid gebaseerd. Daaraan ontleent ze dus ook 
haar karakter, haar vorm, haar weaen. Ze (heeft tot taak het kind 
op te leiden tot den arbeider, zooals de communistische maatschappij 
die behoeft. Haar taak is te geven de hoogst mogelijke ontwikke
ling. Ze zal dus niet slechts iemand afleveren, die naar de huidige 
beteekenis, zoo goed mogelijk op elk gebied kan werken, kan 
arbeiden, ze zal dien arbeider bovendien zooveel wetenschap, zoo
veel kunstzin, zooveel beschaving geven, als slechts mogelijk is. Tot 
welk een hooge trap van beschaving dat voor de komende maat
schappij zal kunnen leiden, we kunnen het thans nog niet omvatten, 
de gevolgen ervan moeilijk overzien. Wie vermag thans te'zeggen 
wat.de nieuwe beschaving ons brengen zal! Alleen reeds het feit dat 
de massa der menschheid, die tot nog toe van elke beschaving 
verstoken was, daaraan dan deel zal hebben, dat er alzoo voor hen-
eerst van een beschaafd'e wereld zal kunnen worden gesproken, doe; 
reeds zien, tot welk een 'geweldige veranderingen dit leiden zal. 
Daarnaast de omstandigheid, dat niet meer de winst de drijfveer zal 
zijn voor de handelingen der „beschaafde" menschheid, maar dat 
het zal zijn het werken van allen voor alleen, het tot de hoogst 
mogelijke ontwikkeling brengen der maatschappij, het opent aspec
ten van werelden, die we niet kennen. 

Zich geheel in te denken in het paedagogisch systeem der 
arbeidsschool is zeer moeilijk. In het algemeen is het slechts geheel 
mogelijk voor de hoofdzaken en zal het in onderdeden izeer ver
schillend kunnen en moeten zijn. Dat de arbeid de basis is, zegt op 
zichzelve voor den huidigen onderwijzer en arbeider slechts weinig. 
Onwillekeurig toch denkt vooral de eerste aan een nieuw soort 
nieuwlichterij op onderwijsgebied, izooais handenarbeid, zooals klei-
arbeid, zooals slöjd dat waren en nog meerdere andere paedagogi
sche fraaiigheden onder kapitalistisch regiem. En het als zoodanig 
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beschouwend, is het zelfs begri jpel i jk , dat hij er zeer c r i t i sch tegen
over staat, wan t rouwend zelfs. D o c h dat sprui t alleen voort uit de 
omstandighe id , dat lelie bet rokkenen z i c h niet vermogen in te denken 
in het maatschappel i jk systeem zelve, waa rvan omzie school slechts 
hel ui tvloeisel is. D a a r schuil t in deze gewoonl i jk de moei l i jkhe id . 
Handenarbe id , s lö jd en dergel i jke toch z i j n s lechts paedagogische 
hervormingen binnen het raam der kapi ta l i s t i sche schoo l ; ze zi jn 
beier gezegd alleen een paedagogische techniek, die het karakter 
der school , van het insti tuut in wezen onberoerd laat. Ze l fs de meest 
u i tgesproken vorm ervan, de c,.g. i l i u s t r i r s c h ü l e , verandert daaraan 
niets. 

Het paedagog i sch systeem der arbeidsschool staat daar in 
wezen l i jnrecht tegenover, in de eerste plaats , wat het aanbrengen 
van de wetenschap betreft, maar ook wat de ka r ak t e rvo rming a a n 
gaat. Nemen we slechts het laatste als voorbee ld . He t algemeen 
karakter der huidige vo lksschoo l is te trachten de k inderen op te 
voeden tot deemoed en onderworpenhe id aan het gezag , aan de 
kapi ta l i s t i sche machten. D e heerschende klasse heeft alles steeds 
gedaan en doet nog zooveel mogel i jk alles om te trachten de v o l k s 
school daartoe dienstbaar te maken. D a t gelukt haar natuurl i jk niet 
geheel, zeker, we weten het, in de openbare school is dat voor een 
deel tegengewerkt door het karakter van den k lasseonderwi jzer , die 
zoo al niet revolut ionair , toch wat zi jn eischen betrof vaak tegen de 
heerschende klasse stri jden moest . D o c h slechts voor een deel, voo i 
een kleiner geworden deel celfs , s inds öe v a k b o n d meer en meer 
aan s t r i jdkarakter inboette. M a a i ' in het algemeen heeft de heer
schende klasse toch vr i jwel bereikt wat ze wi lde , niet al leen door de 
kerkel i jke, maar ook voor een goed deel door de openbare school , 
ai za l men ig k le inburger l i jk onderwi jzer het nauwl i jks beseffen, 
misschien heft ig ontkenen o i erom lachen, als ge het hem zegt. Het 
is er niet minder w a a r om. Daar tegenover za l d'e arbeidsschool er 
z i c h voor alles op hebben toe te leggen, de ze l fs tandigheid van het 
k i n d te on twikke len , het eigen inzicht te vormen, het gevoel van 
samenhoo . ighe id van al len te kweeken, de k l a s s e - i d e o l o g i ë n te ver
niet igen. D a t is haa r paedagogische taak, haar opgelegldl door de 
n leawe maatschappi j . 

Wetenschap , dienstbaar gemaakt aan het be lang van een 
klasse, kent de nieuwe school uit den aa rd der zaak niet, zooals dat 
bij de kapi ta l i s t i sche school scher ing en ins l ag is. Nie t alleen dat in 
de communis t i sche maatschapij de wetenschap aan geen klasse 
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gebonden is, maar haar beoefening heeft daar maar een belang, de 
ontwikkeling en de vooruitgang der maatschappij. De wetenschap 
staat er niet meer in dienst van de winst, zooals het in deze maat
schappij vaak het geval is, ze staat in dienst der gemeenschap en 
tracht voor de gemeenschap te verwerven, te ontdekken, uit te 
vinden, werkt in het belang van allen, en allen werken daarvoor. 
Zoodat de verovering van cie wetenschap door het kind en de vor
ming van zijn karakter in een gansch ander licht komen te staan. 

De school maakt deel uit van de productie. Ziedaar een groote, 
een scherpe tegenstelling tusschen den handenarbeid e.d. en de 

1 arbeidsschool. Men prutst niet aan nuttelooze voorwerpen, men 
arbeidt in het volle leven. En de school staat midden in het volle 
leven, midden in de productiegemeenschap, midden in het arbeids
proces. Er wordt op de school verricht piociuctieve arbeid. 
Natuurlijk in een vorm, waarbij er zieker geen sprake kan zijn van 
kinderuitbuiting, maar zoodanig dat het kind weet en gevoelt mee 
te produceeren, reeds een klein deel te zijn van de groote menschen-
gcmeenschap, reeds mede te voorzien naar de mate van zijn 
krachten in de behoefte van allen, naar zijn ouderdom toenemende, 
in en door de productie verwerft zich hel kind en daarna de jonge 
ai beider wetenschap en kennis in een mate, die we ons on onze 
,,ieer'"school nauwelijks kunnen indenken. De zelfstandigheid, hei 
verstand ook, waarmede het kind op een dergelijke wijze leert en 
werkt, heeft in Rusland steeds weer zijn bewondering gewekt. Wij 
zien deze mogelijkheid hier niet, omdat we het nimmer ervaren 
hebben. 

Zoo ontstaat dan de opleidingsschool van den arbeid in de 
communistische maatschappij als een gemeenschapsinstituut van de 
hoogste beteekems. Ze bevat de geheele toekomst in zich. in geen 
enkele historische periode kon de school een dei gelijke beteekenis 
voor de maatschappij hebben. De communistische maatschappij zal 
geen belangrijker instituut kennen dan het complex, dat het kind 
geieidt van izijn prille jeugd tot zijn volkomenheid als lid der groote 
maatschappij. We zeggen met opzet: complex. Want de commu-
n.stische school bestaat uit een- dergelijke verzameling van 
opeidings- en opvoedingsdeelen, dat een vergelijk met de huidige 
schoolvormen niet wei mogelijk is. Wetenschap en kunst zullen er 
worden beoefend en gediend in en door den arbeid; talrijk zullen 
c!e oaedagogen zijn, die het kind op zijn pad begeleiden. En een 
gansch andere ual hun taak zijn dan thans. De opleiding en opvce-
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d i n g zal gevoeld worden als de taak van al len, hoe en op welke wi jze 
men er ook in bet rokken word t . Het za l niet meer zi jn een kaste van 
opvoeders zooals we die thans kennen, de vormen zul len geheel 
andere worden . 

S o w j e t - R u s l a n d is voorgegaan op den moei l i jken weg , die haar 
het communisme naar de communis t i sche school voert, naar die 
nieuwe beschaving . D a a r v ind t men reeds de fundementen voor de 
a rbe idsschool , voor de nieuwe beschaving . E n het is wel de meest 
zonde r l inge spe l ing van het lot, dat deze nieuwe beschaving zal 
voorgaan in het Europeesche land, dat wat zi jn kapi ta l i s t i sche v o l k s 
onderwi js betrof, zeker het meest achterl i jke kan worden genoemd. 
Het overige Europeesche prole tar iaa t za l , t rouwens niet slechts wat 
zi jn school betreft, maar ook in men ig ander opzicht , het Russische 
proletar iaat veel te danken hebben. 



Een Rapport over de Ekonomische Voor
uitzichten van den Land- en Tuinbouw 

door 
O P M E R K E R . 

Er is in 1921 een rapport aan den minister van Landbouw 
uitgebracht door de Staatscommissie ter bestudeering van de 
ekonomische vooruitzichten van den land- en tuinbouw. 

Deze commissie, ingesteld bij ministerieele beschikking van 
20 Mei 1919, heeft tolt voorzitter ,dr. P. van Hoek, directeur-
generaal van den Landbouw en is verder •samengesteld uit hoofd
zakelijk „officieele" autoriteiten op dit gebied. In de eerste plaats 
uit ambtenaren, want een deel er van bestaat uit leden, verbonden 
aan de Directie van Landbouw te 's Hage, een ander deel uit rijks-
land- en tuinbouw-consulenten. Dan treffen we er in aan enkele 
heeren-boeren als Dr. J. Oortwijn Botjes, L. H . Mansholt en jhr. J. 
van Vredenburgh, waarvan de beide laatstgenoemden zich echter al 
spoedig hebben terug getrokken, en de Tweede Kamer-ieder 
Deckers en Wintermans. 

Mannen van de dageiijksche praktijk, de middelmatige 
pachter, de kleine boer en tuinder, de landarbeider, kortom de 
producenten zelf, werden, zooals men ziet, niet waardig gekeurd in 
een dergelijke commissie zitting te nemen, hetgeen, zooals men latei-
voelen .zal, ook wel zijn goeie reden heeft. 

Op 1 23 Juni 1919 werd deze commissie geïnstalleerd door 
Minister van IJsselstein, waarbij, zooals gebruikelijk is bij dergelijke 
plechtige gelegenheden, enkele opmerkingen zijn gemaakt omtrent 
de taak welke haar is opgedragen. 

En die taak is kort samen te vatten in de opdracht de onzekere 
toestanden in onderdeden van het land- en tuinbouwbedrijf hier te 
lande na den oorlog te onderzoeken en- de richting na te gaan, 
waarin de bedrijven zich in het vervolg izullen moeten ontwikkelen 
tot dezelfde bedrijfstakken van export als vóór den oorlog, opdat, 
zooals men dit in het kapitalistische jargon noemt, zoowel het 
algemeen belang als de belangen van land- en tuinbouw worden 
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gediend, ofschoon het natuurlijk gaat en van het kapitalistisch 
standpunt, waarop de commissie staat, ook gaan moet om de 
belangen van het grondbezit en het landbouw-kapitaal. 

De nadruk wordt daarom door den minister gelegd op de 
richting dezer bedrijfstakken tot uitsluitend exporf-bedrijven. 

Na dit onderzoek heeft dan de commissie aan te geven welke 
maatregelen van overheids-wege moeten worden getroffen om aan 
deze ontwikkeling van de land- en tuinbouwbedrijven in de naaste 
toekomst steun en leiding te geven. 

Het eerste gedeelte van het rapport, betreffende den toestand 
in den nederlandschen land- en tuinbouw in de laatste'jaren, op 18 
juli 1921 aan den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel 
aangeboden, is in druk verschenen. 

In het tweede, nog niet uitgegeven gedeelite van het rapport, 
zal de commissie de richting aangeven, waarin de land- en tuinbouw 
zich naar haar oordeel zal dienen te bewegen, benevens de te 
nemen maatregelen opsommen. 

Inmiddels heeft zij reeds enkele voorstellen ingediend 
voor liet nemen van maatregelen, welker uitvoering, volgens 
haar meening, niet op de verschijning van het rapport konden 
wachten. 

Die voorstellen behelzen le. het verzoek om een waarschuwing 
te richten tot de landbouwers over het opdrijven van landprijzen; 
2e. een aanmaning tot de regeering zich niet afzijdig te houden, in 
verband met laie export-moeilijkheden welke in het voorjaar van 
1920 een zeer dreigenden omvang aannamen, bij de pogingen om 
de gevaren van den oogenblikkclijken noodtoestand af te wenden; 
3e. een verzoek om de aandacht van den Minister van Financiën te 
vestigen op de nadeelige gevolgen, welke, met het oog op de 
vermoedelijke naderende landbouwcrisis, te wachten zijn van de 
voorgenomen verhooging der grondbelasting, speciaal die op het 
ongebouwd; 4e. een wensch tot instelling van een buitenlandschen 
voorlichtingsdienst voor den landbouw, onder te brengen bij de 
Directie van Landbouw. , 

Aan den laatsten wensch heeft de Minister maar dad'elijk 
voldaan door op de eerstvolgende begrooting een post voor dezen 
dienst voor ite stellen en met warmte bij de S.-G. aan te prijzen, 
terwij] in de Ned. Staatscourant van 19 Mei 1919 de onder sub 1 
bedoelde waarschuwing over het opdrijven van landprijzen onge
veer letterlijk werd overgenomen. 
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M e n ziet uit deze voorstel len, welke niet op de versch i jn ing 
van het rapport zelf konden wachten , dat de commiss ie er als de 
k ippen bij is, zood ra het betreft op de bres te staan voor de belangen 
van l a n d b o u w - k a p i t a a l en grondbezi t . 

W a n t ins te l ing van bui tenlandsche in l icht ingsdiens ten in den 
vorm van het zenden van r i j k s l a n d b o u w - en tu inbouw-consulenten 
— v a n handelsagenten dus op 's r i jks kosten — om te trachten de in 
par t icu l ie r bedr i j f voor tgebrachte ar t ikelen van l a n d - en tu inbouw in 
het bu i ten land aan den man te brengen en tegelijk een wenk aan den 
M i n i s t e r van F i n a n c i ë n te geven om het wetsontwerp tot ve rhooging 
van de thans belachel i jk lage grondbe las t ing , gebaseerd op cie 
opbrengsten van bi jna een halve eeuw geleden in te trekken, aan 
welke wenk reeds door de regeer ing zoo igoed als vo ldaan is — 
niemand zal durven ontkennen, dat dergel i jke maatregelen zi jn ten 
nadeele van 's r i jks schatkist , u i ts lui tend o m de belangen van het 
lanhjbouwkapitaal en het g rondbez i t te d ienen . 

W a t de w a a r s c h u w i n g van 19 M e i '19 in de Staatscourant 
betreft, val t natuurl i jk niet te ontkennen, nu de l a n d - en tu inbouw 
in de laatste tw in t i g jaar ten gevolge van de industrieele on twik 
ke l ing van onze naburen, geheel op den export is ingericht , thans, 
tengevolge van den lagen s tand der bui ten landsche va lu ta tegen
over den nederlandsehen gulden, een ernstige malaise is ingetreden 
en wij een d iepe cr is is , wel l icht een d é b a c l e in onze agrar ische 
bedr i j fs takken tegemoet gaan. W a a r het kapi taa l z i ch geheel 
meester heeft gemaakt van de l a n d - en tui i i ibouwproductie 
voor export , w a a r l angzamerhand in ic'le plaats van het 
ar is tocrat ische grondbez i t de stedelijke woekeraar met zi jn hypo
theek, kor tom het burger l i jke kap i taa l is getreden en den kapi ta 
listen het mogel i jk is gemaakt winst , intrest en grondrente van den 
akkerbouwer naar z i ch toe te halen, aan den akkerbouwer zelf 
overlatende — in dit hoog-geroemde l ibera le t i jdperk van vr i jhe id 
—• hoe hij aan r i j n a rbeids loon zal komen, is er niet meer aan te 
on tkomen dat de neder landsche ' l a n d b o u w in elke internationale 
cr i s i s medeogen!oos word t meegesleept. 

In zooverre is de w a a r s c h u w i n g van de s taatscommissie , die 
immers volgens den minister den nadruk moet leggen op de r i ch t ing 
dezer bedr i j fs takken tot uitsluntend export-bedrijven, i 'neonsekwent. 
W i e ui ts lui tend export zaait , za l s torm in cr is issen oogsten. 

D e kap i t aa l -k rach t ige boeren van de kleis t reken — behalve 
d m degenen die pas zijn begonnen met geleend kapi taa l tegen 
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hooge pachten of land met z w a a r belaste hypotheek hebben ..gedrocht 
in de laatste ja ren — zu l len v o o r l o o p i g het hoofd nog wel kunnen 
bieden aan de n ieuwe cr is is , .zij kunnen nog teren op de groote 
winsten der laatste j a r e n , zij zu l len desnoods d e p roduk t i e der 
voed ingsmidde len beperken — wat wel niet in de l i jn van meer 
p rodukt ie en harder werken l ig t — zij zu l len z i c h in het eers tvol
gend jaar nog meer toeleggen op den b o u w van aardappelen en 
stukerbieten, (de te-veel geproduceerde suiker word t wel vernie t igd , 
zooa l s men immers op . 'Cuba reeds doet) ,z i j zu l len dlesnoods een 
deel hunner landeri jen b raak leggen en de produkt iekos ten , hoo fd 
zakel i jk de arbeids loonen, verminderen . 

M a a r voor het kle in-bedri j f , dat voornamel i jk gebaseerd is op den 
bouw van gewassen, welke in dier l i jke produkten voor den uitvoer, 
worden omgezet, als boter, eieren, k ippen , varkensvleesch en voor 
de tuinders w o r d t het een d é b a c l e . 

D e pachtgelden van de kleine bedri jven zijn nog veel, veel 
hooger opgevoerd dan van het kap i t aa l -k rach t ige landbouwbedr i j f , 
omdat behalve die grondrente ook de ondernemerswins t en een deel 
van het a rbe ids loon van den kleinen boer en tuinder, als pacht in de 
zakken van grondeigenaars en hypotheekhouders of banken is 
terecht gekomen. Z i j dalen af tot den gewonen p r o l e t a r i ë r o m het 
leger hier werk loozen ' t e vergrooten en d e loonen der landarbeiders te 
d rukken . 

D e duurte, de werk looshe id , deze alt i jd nog verder om z ich 
keen gri jpende bed re ig ing van den levensstandaard van den a rbe i 
der, ook van den landarbeider en kle inen boer, sedert het kap i taa l 
z ich geheel meester van den l a n d b o u w heeft gemaakt , is slechts het 
tastbare resultaat van het feit dat de kapi ta l i s t i sche maatschappi j in 
haar tegenwoordigen v o r m van o n t w i k k e l i n g niet meer kan beant
woorden aan het doel van elke goed georganiseerde samenleving, 
bevred ig ing van de levens- en cultuurbehoeften van de groote massa 
harer leden. 

D i t is de tragiek van de ekonomische o n t w i k k e l i n g in het 
kapi ta l isme. H i e r helpen geen waa r schuwingen van s taats-cornmis-
S i es ter bestudeer ing van de ekonomische vooru i tz ich ten van l a n d -
e n tu inbouw op kapi ta l i s t i schen g ronds lag , die ui tgaan van de 
s te l l ing; „ d a t de l a n d b o u w alleen tot bloei kan komen, als er 
voldoende gelegenheid is voor Ioonende export van zi jn p roduc ten ." 

D a t de ui tkomst uit dezen chaos, zooals wij dien overal in 
onzen tijd beleven, slechts i s : g rond en arbe idsmiddelen aan de 
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gemeenschap, de p roduc t i e niet langer voor de wins ten v a n g r o n d 
bezit ters en kapi ta l i s ten , moet nog en za l steeds verder doordr ingen 
tot het al grooter w o r d e n d leger v a n w e r k - en bez i t loozen . 

M a a r laten wij bij ons rappor t b l i jven. 
Al lereers t word t daa r in een kort overz icht gegeven van de 

geschiedenis van den neder landschen . landbouw gedurende het aan 
den were ldoo r log voora fgaand ti jdperk, hoofdzake l i jk na de mala i se 
van de tachtiger jaren. Het is het t i jdperk geweest van ophef f ing 
van onzen l a n d b o u w uit z i jn achter l i jken toestand, door het snel 
toenemend gebru ik v a n kap i taa l in de l a n d - en tu inbouw product ie , 
waarmede gepaard g i n g vermeerder ing van kennis, o n t w i k k e l i n g 
en ondernemingsgeest der boeren. 

Het spreekt van zelf dat de kapi ta l i s t i sche produc t ie -wi jze z i c h 
slechts l a n g z a a m en onge l i jkma t ig meester van den l andbouw 'heeft 
gemaakt , zooals men trouwens voora l in E n g e l a n d , het k lass ieke 
land van deze product iewi jze , zeer duidel i jk heeft kunnen zien. 

In tegenstel l ing met de jaren v ó ó r 1880, toen in hoofdzaak 
graan w e r d ve rbouwd voor b innenlandsch gebruik , is men z i ch gaan 
toeleggen op de produkt ie van handelsar t ikelen voor den export . 1) 
In nauw verband hiermede staat de o n t w i k k e l i n g van het credi t-
wezen, de c o ö p e r a t i e , de toepass ing van de moderne chemische en 
physische wetenschappen in den l andbouw, de leer van de kunst 
meststoffen, d e kennis van de plantenziekten, stelselmatige fokkeri j 
van paarden en rundvee door selectie, invoer ing van l andbouw
machines, factoren, die geleid hebben tot de belangr i jke ve rhoog ing 
van de opbrengsten in het gekapi ta l iseerde bedrijf . 

Het is de grootste verdienste van de kapi ta l i s t i sche product ie 
wijze, .zegt M a r x terecht in zi jn „ K a p i t a a l " , dat zij den l andbouw 
eenerzijds tot een wetenschappel i jk bedri jf heeft gerat ional iseerd, 
voor zoover dit dan met behoud van pr ivaa t -bez i t van g rond moge
lijk i s ; ' anderz i jds dat zij het grondbezi t tolt tets absurds heer; 
gemaakt . M a a r .zooals in de geheele his torische o n t w i k k e l i n g van het 
kapi taa l het geval was , g i n g ook hier, op het land , de kap i ta l i seer ing 
t i n koste van de vol led ige „ V e r e l e n d u n g " van den directen p r o d u 
cent, van den b o e n 

1) De verbouw van granen en 
zakelijk plaats moeten maken voor die 
met suikerbieten bezette oppervlakte is 
1870) tot 60.300 H.A. (in 1913). 

oliehoudende gewassen heeft hoofd-
van aardappelen en suikerbleten. De 
o a gestegen van 6600 H.A. (1861— 
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In deze bloeiende on twikke l ingsper iode , zegt de opsteller van 
het vers lag , viel in 1914 p lo t se l ing de noodlot t ige were ldoor log , die 
een algemeene on twr i ch t ing veroorzaakte en het „ l o o n e n d afzet
geb ied" , voora l in zi jn gevolgen, verstoorde. 

In hoofdstuk II word t l a n d - en tu inbouw gedurende 
tie oor logs jaren behandeld . H i e r i n worden be langwekkende cijfers 
gegeven omtrent i n - en uitvoer, benevens een o p s o m m i n g van de 
ontelbare regeeringsmaatregelen — za l iger gedachtenis — waarop 
niet meer nood ig is nader in te gaan . 

O n d a n k s alle nar igheid echter, z i j n de bedr i j f su i tkomsten over 
het algemeen zeer guns t ig geweest, wat in de steeds stijgende l a n d 
pri jzen en pachten duidel i jk aan den d a g is gekomen. Het „ n e u t r a l e " 
Nede r l and heeft van de oor logvoerende landen „ n e u t r a a l " gep ro f i 
teerd op een ongekende wi jze . 

e r k e n d moet worden dat de commiss ie in dit hoofdstuk zeer 
waardevol le gegevens en groepeer ingen van cijfers heeft ve rzameld , 
welke voor iedereen die een inz icht in de agrar ische bedr i j fs takken 
van N e d e r l a n d w i l verkr i jgen, van beteekenis z i jn . D e met viijt 
verzamelde gegevens vormen de kracht en de Waarde van het 
rapport . 

M a a n z o o waardevo l als de cijfers z i jn , zoo vu lga i r en é é n z i j d i g 
van beiangen-s tandpunt zi jn de conclusies , wegens gemis aan 
theoretisch inz icht in de maatschappi j . O m dit te bewijzen het na 
volgende voorbee ld . • • 

O p b ladz i jde 70 en verder van het rapport worden eenigszins 
u i tvoer ig de factoren nagegaan welke invloed uitoefenden op de 
bedr i j fsui tkomsten in den l a n d - en tu inbouw gedurende de cr is is jaren 
1914—1918 . 

T o t die factoren behooren in de eerste plaats de p rodukt ie -
kosten. 

Z o o stegen de kunstmeststoffen in het oor logs t i jdperk van 100 

(1913) op 398 ( 1 9 1 8 ) ; het veevoeder van 100 op 216, de werk

tuigen en gereedschappen van 100 op 2 2 0 . d e brandstoffen, waa r 

mede de s t i jg ing van de polder las ten in nauw verband stonden, van 

100 op 550, de arbeids loonen gemiddeld over het geheeie land ge

nomen van 100 op 210. 

N a de posten besproken te hebben, welke den grootsten invloed 

op de produktie- / rosrcn uitoefenden, word t een bl ik geslagen op ce 

Producten-/;/'//zt72, den tweeden factor die van overwegend be lang is 

m d e bedr i j fsui tkomsten. D e pri jzen van de voortbrengselen van den 
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akkerbouw, als tarwe, rogge, gerst, haver, bootten, erwten vlas, 
fabrieksaardappelen, suikerbieten, stroo en andere produkten 
blijken gemiddeld te zijn gestegen van 100 op 275; die van vee 
van 100 op 225, van veeteeltprodukten (kaas, eieren, wol enz.) van 

100 op 2.30. . 
Uit deze gegevens blijkt dat de stijging van de prijzen der 

produkten grooter is geweest dan die der produktie-kosten en dat 
dus akkerbouw en veeteelt gedurende de genoemde crisisjaren zoete 
winsten hebben opgeleverd. De commissie noemt dit verschijnsel 
met een zachten term dat de landbouw, inzonderheid op de klei, en 
de veeteelt, met voordeel werden beoefend. 

! Vervolgens wordt de vraag behandeld aan wie die voordeden 
ten goede zijn gekomen, aan de landeigenaars of aan de gebruikers 
(pachters of eigen-geërfden) van de gronden. 

D e kooprijzen van onbebouwd land zouden gemiddeld met 
38.o pet. zijn gestegen. Uit Zeeuwsch-Vlaanderen, Friesland en de 
Betuwe worden stijgingen vermeld van 50, 60, 75 tot 00 P C 

De pachtprijzen zijn uiteraard uiteenloopend ,doch deze blijken 
sterker te zijn gestegen dan de. koopprijzen en wel van 60 tot 100 
p C t . , ofschoon ook zij niettemin vrij aanzienlijk achterbleven btj dc 
algemeene prijstijging. . 

De voordeden, voortvloeiende uit het verschil m stijging 
tusschen produkten-prijzen en produktie-onkosten „vloeiden dus 
nieV' zoo besluiten deze heeren, „in den zak der bezitters , maar 
,zii bleven in de hand der gebruikers van den grond, ja, nog erger, 

de inkomsten voortvloeiend uit het grondbezit, in goederen 
uitgedrukt, gingen achteruit, zoodat dat crisistijdperk m d , en 
voor de grondbezitters nadeelig moet worden genoemd, en .hei 
dus niet te verwonderen valt, dat verschillende eigenaars er toe 
overgingen, . hun land aan boeren te verkoopen. „Er kan dus 
gesproken worden van een groep, die (in het algemeen gesproken) 
niet onbelangrijke voordeden genoot gedurende het cns.stijdperk en 
van een andere groep (let wel de grondbezitter) voor wie de tqd 
in het algemeen nadeelig was." 

Men ziet, als het op de conclusie aankomt, dan wordt de om 
missie vulgair en goochelt met je reinste hocus-pocus, met het 
kennelijk doel de grondbezitters toch vooral te sparen en che arme 
stakkerds ie vrijwaren voor de verhoogde groncbelastmgen. Mén 
erinnere zich den zachten wenk aan den minister van hutancien 

welke niet op de verschijning van dit rapport kon wachten, om 
zoo te zeggen, geen dag en geen nacht. 
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Maar er is nog een derde groep, die onmiddellijk bij 
deze buit-verdeeling is betrokken. Dat zijn de landarbeiders. Zoude 
w ellicht ook een deel der voordeelen, welke de neus der landbezitters 
is voorbijgegaan, „in den zak" der arme zwoegers zijn gevloeid? 

Helaas, de cijfers bewijzen het tegendeel. De arbeidsloonen 
zijn gemiddeld in de periode 1913-18 slechts met ongeveer 125 pCt. 
toegenomen, terwijl de levensmiddelen intusschen minstens 2 tot 3 
maal duurder waren geworden. 

Hieruit „zou de conclusie getrokken moeten worden", zegt de 
commissie — men lette op de voorzichtige terminologie, in verge
lijking met de beslistheid van den achteruitgang der grondbezitters 
— „dat het crisistijdperk voor de eigenaars van de arbeidskracht, 
(een heele mooie uitdrukking voor proletariaat!) in den landbouw 
aangewend nadeelig is geweest, zij het in veel mindere mate dan 
voor de eigenaars van den grond. 

Deze laatste woorden zijn om huhne curiositeit gecursiveerd. 
„Maar, en nu komt de verzachting, „gold het hier stedelijke 

arbeiders, dan zou op deze conclusie weinig zijn af te dingen, doch 
cie landarbeiders verkeeren in eenigszins andere omstandigheden. 

En dan volgt het bekende verhaaltje van in gelegenheid zijn 
om een varken, of een geit of een schaap te houden, van zelf in staat 
zijn de produkten voor hun gezin geheelf?) of gedeeltelijk voort te 
brengen, enz., enz. 

Alsof al daze voordeelen niet meer dan worden opgeheven door 
hun lageren loonstandaard, in vergelijking met de stedelijke 
arbeiders! 

Doch hierop gaan wij thans niet in. 
De vulgus, dat willen wij maar zeggen, bij een dergelijke 

Staats-commissie bestaat duidelijk in haar gemis van het juiste 
theoretisch inzicht n de ontwikkeling van haar eigen kapitalistische 
maatschappij. De theoretische waarheden of onwaarheden waarvan 
zij zich bedient, zijn abstracties in strijd met de werkelijke toe
standen en omgekeerd dringen de heeren niet ver genoeg door in de 
juiste abstracties van de kapitaal-categoriën meerwaarde en grond
rente, waardoor haar conclusies valsch zijn en meestal kant noch 

• wal raken. 
Het percentage van de algemeene prijsstijging der produkten 

recht evenredig te .stellen met het percentage van de stijging van de 
koopprijzen van'het land is wat al te naïf en dan tot de conclusie te 
komen, dat de inkomsten, voortvloeiend uit het grondbezit, achter-
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uit g ingen, zoodat deze tijd voor de grondbezi t ters nadeel ig moet 
worden genoemd, is meer dan naïf, is mis le idend . Meenen deze 
autoriteiten op l a n d b o u w - g e b i e d bij het' stellen hunner conclusies 
we l l i ch t imet k inderen te doen te hebben? 

Kenden z i j , om van den revolut ionai ren M a r x maa r niet te 
spreken, hun eigen klassieke ekonomen, als R i c a r d o en Rodber tus , 
ook maa r eenigszins, dan ware het niet mogel i jk geweest boven
staande enormitei ten in druk te geven. M a a r tot dergeli jke ekoriomie 
van den kouden g rond komt men wanneer men ui ts lui tend voor 
oogen heeft het egocentr isch belangenstandpunt van de a g r a r i ë r s , 
zonder van d e wetenschappelijke, ekonomie van het kapi ta l i sme, 
noch van de wetten die het kapi ta l i sme beheerschen, eenig begr ip 
te toonen. Deze .wetenschap staat in l a n d b o u w k r i n g e n trouwens in 
hei algemeen nog op een l aag pe i l . 

D a t in dezelfde mate w a a r i n de warenprodukt ie , de produkt ie 
van waarden z i ch on twikke l t , ook de product ie van meer-waarde en 
mecr -p roduk t z i ch on twikke l t door ven beterde techniek, verbeterde 
g rondbewerk ing , gebruik van kunst-meststoffen enz. — zooals he t 
rappor t met de cijfers aantoont — dat in diezelfde mate w a a r i n dit 
proces voortgaat , de eigenschap van het grondbezi t tot o n t w i k k e l i n g 
komt om een steeds grooter deel der meerwaarde, door izijn mono
pol ie maar z i c h toe te halen, 'deze e igenaardige posit ie van den 
grondbezi t ter in de kapi ta l i s t i sche maatschappi j als to lgaarder 
of roofr idder der meerwaarde is b l i jkbaar deze heeren onbekend. 
E n die ekonomische wet w i l l en zij ook liefst niet Kennen, 
wan t dan zouden zij tot vie conclusie moeten komen dat. 
z o o d r a ook de l andbouwproduk ten waren als andere waren zijn 
geworden , .zoodra zij steeds meer als waren komen te staan tegen
over alle n ie t - l andbouwproduk ten , m.a .w. .zoodra het kapi taa l z ich 
geheel meester heeft gemaakt ook van den l andbouw, wat de cijfers 
bewi jzen, dat dan de macht van de grondbezi t ters al grooter wordt , 
doordat een steeds grooter w o r d e n d deel van de voortgebrachte 
meerwaarde in grondrente word t omgezet ; dat cie grondbezi t ters op 
deze wi jze , zonder er een v inger voor uit te steken, het resultaat van 
de kapi ta l i s t i sche o n t w i k k e l i n g in den l a n d b o u w in hun p r ivc -zak 
steken en dat dit niet alleen is een der grootste h inderpalen voor 
een rationeele agr iku l tuur , maar tevens de oorzaak dat de maat
schappi j , als consument genomen, steeds te veel voor de l a n d b o u w -
voortbrengselen moet betalen. 

D a t deel dat te veel voor deze produkten betaald word t , vormt 
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n . i . het inkomen van die klasse der maatschappi j , die in geen enkel 
o p z i c h t aan de produkt ie deelneemt, m l . van de g rondbez i t t e r s . 
D a a r o m moeten in een communis t i sche maatschappi j de l a n d b o u w -
produk ten , d .w.z . de levensmiddelen, niet dat deel g o e d k o o p e r 
geproduceerd kunnen worden dan in de kapi ta l i s t i sche . 

E n dan durft deze s tudie-commiss ie , onder voorz i t t e r schap v a n 

den D i r ec t eu r -Gene raa l van den L a n d b o u w , nog te zeggen , dat er 

g e s p r o k e n kan worden van een „ g r o e p " , n.1. die der g rondbez i t te r s , 

v o o r wie dit b loe i - t i jdperk in l a n d b o u w inhet algemeen nadeelig 
w a s . , - _ ., 

Het spreekt vanzel f , "dat de g rondgebru iker , de kap i ta l i s t i sche 

ondernemer, die in eerste instantie die meerwaarde, omgezet in g e l d , 

ontvangt , en d i e d l a a r n a den wimstpot .moet deelen met den g r o n d 

bez i t t e r (grondrente of pacht ) en de arbeiders ( l oon ) om liet o v e r 

schietende deel (ondernemerswins t ) voor hem zelf He houden, me t 

dade l i j k het aangroeiend deel van den meerwaarde-bui t aan 

het g rondbez i t afstaat, d ó c h eerst n a ver loop van.eenigen t i jd; na h e l 

a f loopen der huurcont rac ten . M a a r komen doet het, en wel v a n w e g e 

het monopol ie van hei grondbezi t en cie concurrent ie der o n d e r 

riem e r s -grondgeb ruikers . 

D i t is de oorzaak, dat de ondernemers t i jdeli jk, gedurende d e n 

bewas ten cr is is t i jd , niet onbelangr i jke voordeelen genoten. W i l 

echter de grondbezi t ter , die op den duur de beste erfgenaam moet 

z i jn , z i jn grooter deel onmidde l l i jk realiseeren, we lnu dan verkoopt-,, 

hij z i jn landbezi t , hetgeen ook vee lvu ld ig v o o r k w a m . 

D a t dit alles geen g rauwe theorie „ i n ' s blaue H i n e i n " is, m a a r 

vc i lkomen aanpast aan de werke l i jkhe id , bewijst o.a. treffend een 

ingezonden stuk in „het Friesche Landbouwblad" van 10 D e c e m b e r 

j.1. onder den t i te l : „Lach niet, want je lacht leelijk", w a a r u i t het 

Ï M v o l g e n d e is overgenomen: 

„Op een jongstl. Afd. Ver»', der Fr. M . v. Landbouw werd door eter. 
Handelseons. :tent een inleiding gehauden over den Landbouw en den/Wereld
handel Hieruit bleek, dat spreker een pessimistische!! kijk voor die toekoms, 
ïtad Naar aanleiding hiervan maakte een der aanwezigen de opmerking; 
„Het-schijnt dat de huurders van boerderijen de meening van den spreker 
niet deelen". Een luid gelach volgde hierop. ' , ••„. A „ 

Is het niet dieptrenrig dat om zoo iets gelachen wordt. Het schijnt,dal 
de huurders de meening niet deelen. Och meen niet. dat zij de toekomst beter 
inz en. Meen niet dat zij weten det zij o zoo gevaarlijk is . om naar den 
kelder te gaan. . 

Maar men wordt gedwongen. Gedwongen door de door spie,-... 
genoemde economische wet. De wet van vraag en aanbod... 
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Is het niet diep treurig dat nu, terwijl aflfcs zich organiseert om het 
levenspeil hoog te houden, om een flink loon te bedingen, de boeren elkander 
dood concurreeren? Terwijl blijkt dat ze hun ambtenaren een goed salaris 
gunnen, terwijl maatregelen worden getroffen om ken een pensioen te verze
keren, gunnen ze zich zelf geen enkele zekere toekomst 

Wat baat het als er voor een oogenblik dikke prijzen voor de producten 
gemaakt worden om later dubbel terug te betalen. Wat baat het als er veel 
theoretische kennis wordt opgedaan, als de vruchten er van alle kanten en. 
alleen naar den landheer gaan? En straks als de misère komt als de huur 
oi hypotheekrente niet betaald kan worden, wat dan? 

Dan wordt er weer gelachten, dan. wordt ook nog gespot. 
Dan wordt vol leedvermaak gezegd: „Dat e.ebben ze van hun onbezon

nenheid . Ja, onbezonnenheid, zou men niet vl Ik vraag u is het onbe
zonnen als de eigenaar der boerderij waarop U woont, waarop U jaren 
gewoond heeft en steeds het land vooruitgebracht heeft bij liet inhuren ze»d-
„Die huur moet ik hebben of anders kun je wel vertrekken". En als gij aan 
na veel s'lapelooze nachten nuaar door den zuren appel heenbijt? —""Tv'ant 
als gij niet aanneemt, staan tien anderen klaar die wel willen. 
• En dan, is het onbezonnen, als gij boerenzoon zijnde, en een twee ja 
missdhren vier jaren uw trouwplannen telkens verijdeld ziet omdat ge er niet 
bij kunt en dan ten laatste ook maar met de markt meegaat? Het -is immers 
je vak waarvan'je houdt erf waar je ingegroeid bent van, jongs af aan. 

O, als de kaantjes eens publiek -werden verhuurd met een woning er bij 
(bijv. voorzitter Raad van Arbeid), geloof maar, dat er gegadigden'zouden 
komen met lage salarssen, tenzij de heeren beter georganiseerd waren dan 
de boeren. 

Moet er in dezen toestand geen verandering komen? Moet er ook niet 
' vanwege -de boeren een advertentie geplaatst worden evenals de onderwijzers 

deden en evenals, nu 'de mannen van den 'zuivel? .Laat iiw zoon wiet boer 
, worden, want het biedt geen zekere toekomst. Moet er nu zoo geweldig 
gedrukt worden op de loon en van de landarbeiders en zoo tekeer" gegaan 
tegen een verkorten arbeidsdag? Moet nu juist de arbeider in rhet boeren
bedrijf uitgezogen worden met den boer, oim maar weer meer naar den 
landheer te brengen? 

D i t is het beste an twoord op waa r schuwingen en valsche 
conclus ies v a n een Staa tscommiss ie , die in den g rond der zaak 
slechts de spreekbuis van het g rondbez i t en het agra r i sche 
hypo theek-kap i t aa l b l i jk t te z i jn . M a a r , het as waar , deze s temmen 
waren ook niet in de commiss ie ve r t egenwoord igd . 

D e derde „ g r o e p " ten slotte, de klasse der landarbeiders , de 
p r o l e t a r i ë r s , de „ e i g e n a a r s van de a rbe idskracht" , zij bezi t ten geen 
monopo l i e en t rekken, ais onvoldoende georganiseerd, aan het 
korste eind. Zi j mogen z i ch tevreden stellen met eenige kruimelt jes 
meer van den meerwaarde-bui t . 

V o o r hen staat slechts één w e g meer open en dat is ook de 
taak ,die de 'maatschappel i jke o n t w i k k e l i n g hen onverbiddel i jk 
legt, z i ch met het s tede l i jk 'pro le tar iaa t te vereenigen tot een imacht, 
sterk genoeg om ,de s taatsmacht in handen 'te nemen en de l a n d -
b o u w - p r o d u k t i e te gaan regelen op een wi jze als in het c o m m u n i s 
t isch agra r i sch p rog ram is omschreven. 
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Maar dat program zullen c,e nee ren van deze commissie wel 
niet in het 2e cleei van hun rapport opnemen, als aangevende de 
richting waarin het land- en tuinbouw als gevolg van de beschreven 
historischem toestand], naar ons oordeel zich niet „zal dienen", maar 
zal moeten bewegen, om de zoo belangrijke tak van ons volksbe
staan dienstbaar te doen zijn 'aan de belangen van de algemeene 
volkswelvaart", om de woorden maar te gebruiken, waarmede de 
voonzitter het eerste ceel van het rapport aan Zijne Excellentie Van 
Ijsselstein aanbiedt. 

Het derde en laatste hoofdstuk van het rapport beschrijft den 
toestand van land- en tuinbouw in de jaren 1919 en 1920, na de 
opheffing der zoogenaamde crisismaatregelen der regeering. 

Ook in dit overgangstijdperk blijken over het algemeen de 
fim.ncieele uitkomsten van den landbouw nog even gunstig ais te 
voren te zijn, uitgezonderd van den;landbouw op de zand- en veen
gronden m den tuinbouw, in de bloembollenteelt en in de boom-
kweekerijen. 

Doch over het algemeen werpt de naderende malaise, ook in 
den landbouw, haar schaduw reeds vooruit. 

Men klaagt er over de zorgeloosheid voor de toekomst, de wijzi
ging in de mentaliteit, die zich openbaart in de eigenaardige ontwik-
ne.mg van het vereenigingsleven tot een macht die zoowel gevaarlijk 
als gunstig werken kan, al naar gelang zij wordt aangewend. 

Men heeft het over arbeidsonlust, tengevolge van het soldaten
leven, over de steunregeling voor werkloozen, volgens een systemn 
waardoor het vaak gemakkelijker en voordeeliger was, den tijd in 
ledigheid door te brengen dan te trachten gedeeltelijk zelf in het 
onderhoud te voorzien. 

Men erkent de vergrooting van den afstand tusschen werkgever 
eri arbeider; waarvan als oorzaak evenals van arbeidsonlust o.m. 
kan worden aangemerkt de propaganda van bepaalde begrippen 
omtrent de verdceling van de produktie, hetgeen verband houdt met 
het gebruik van den grond en met het eigendomsercht. 

„Van ouds gold het standpunt", zeggen de heeren, „dat het 
eigendomsrecht onaantastbaar is. Dit brengt met zich dat de 
eigenaar van een stuk grond het recht heeft, daarmee naar eigen 
verkiezing te handelen. Zonder acht te slaan op de belangen der 
gemeenschap zou hij desverkiezend den grond ongecultiveerd 
kunnen laten". ' , 

„Als alle grondbezitters — het is ongerijmd (sic!) maar de 
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veronderstelling kan worden gemaakt — er toe over gingen, hun 
grond .braak te laten liggen, zou echter de menschheid van honger 
omkomen". 

„In het belang der maatschappij mag daarom het eigendoms
recht niet zoo onbegrensd zijn als het boven werd aangeduid. Er 
moeten beperkende bepalingen worden gesteld". 

„Dat is door de overheid reeds lang ingezien, waarom zij .zich 
stelde op het standpunt, dat het eigendomsrecht ondergeschikt dient 
te zijn aan het algemeen belang. 

Hoe ver in dezen kan worden gegaan, is een vraag welke zeer 
verschillend wordt beantwoord". 

Het is de doodgewone machtsvraag, die hier gesteld wordt, 
waarin de geheele bezittende klasse ;het eigendomsrecht, als 
werkelijk getracht zou worden het dienstbaar te maken aan het 
algemeen belang, door een „macht die gevaarlijk kan zijn al gelang 
zij woitdlt aangewend", zich tot het uiterste met haar eigen staats
geweld izal verzetten. 

Maar van ongerijmdheden gesproken, de studie-commissie' zal 
het wellicht niet bekend zijn, dat de pruisische jonkers noch de 
Engelsche landlords er hoegenaamd geen gewetensbezwaar van 
maken, hun grond braak te laten liggen. 

Overigens kunnen wij de -zoetsappige stemming, waarin de 
commissie op het einde van haar rapport blijkbaar verkeert, laten 
voor watizij is, n.1. een stemming van philisterij. 

Neen, dan liever de robüsté taal van een olie-imperialist ais 
Deterding of Col ij n, prat op dijn macht, v/ant van femelarij is de 
arbeidersbeweging over het algemeen en de revolutionaire klassen
strijd in het bijzonder, niet gediend. 



De nieuwe economische politiek in 
Sowjet-Rusland 

door 

S. j . R U T G E R S . 

De volstrekte noodzakelijkheid om te leven heeft het noodig 
gemaakt in Sowjet-Rusland de economische politiek te richten op de 
bevordering van het middelgroote landbouwbedrijf en de klein-
industrie. Di t is onder de tegenwoordige omstandigheden alleen 
mogelijk door toelating van den vrijen handel d.w.z. op kapitalis
tischen grondslag, zij het ook onder Staatscontrole en met behoud 
van een aantal van de belangrijkste bedrijven als staatsbedrijven. 

M.a.w. wegens de vernielende werking van oorlog en revolutie 
en het uitblijven van een proletarische revolutie in andere landen, 
moet in Rusland worden teruggegaan tot een toestand van staats-
kapitalisme. 

De staat blijft daarbij echter in handen van de arbeiders en de 
Communistische Partij, blijft regeeringspartij. Dit kan wellicht 
eenige verwondering wekken daar op den duur de politieke macht 
niet anders dan op den grondslag van economische macht gehand
haafd kan worden, maar het feit bestaat, dat de Sowjet-macht thans 
vaster staat dan ooit. Men dient in het oog te houden, dat al begint 
Wen nu met een reconstructie van het economische leven gedeeltelijk 
op privaat-kapitalistischen grondslag, daarmede nog niet dadelijk 
sterke klassen geschapen zijn, die de leiding daarvan uit eigen 
kracht kunnen ondernemen. De vernietiging van het oude burgerlijke 
systeem, zooals dit vóór den oorlog bestond, is tamelijk grondig 
geweest en de nieuwe burgerlijke klassen zullen in ieder gevat 
vrijwat tijd noodig hebben om tot nieuwe machtsontwikkeling te 
komen. 

Het blijkt nu weer, hoe goed de politiek van de communisten 
geweest is om ook de machtsmiddelen als b.v. het roode leger, tot 
zoo groote volmaking te brengen,, niet alleen als een instrument 
tegen buitenlandsche vijanden, maar ook als een wapen in den 
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binnenlandschen klassenstrijd, waartoe de onvermoeide propaganda 
en de strenge discipline in het leger onontbeerlijk waren. Ook het 
organisatorische en cultureele werk, dat reeds gedurende de vier
jarige revolutionaire oorlogsperiode tot stand is gebracht en de 
daaruit voortgekomen staatsbedrijven en instellingen tot volksont
wikkeling vormen machtsposities, die aan de Sowjet-regeering van 
thans een niet onbelangrijken voorsprong geven. 

Gelukt het nu, naast de privaat-kapitalistische bedrijven, ook de 
Soviet-Staatsbedrijven tot snelle ontplooiing te brengen, dan kan 
zich daarop als economischen ondergrond! de Sowjet-macht hand
haven en zoo het verloren terrein wellicht herwinnen, zelfs zonder 
dat de machtspositie tijdelijk behoeft te worden opgeheven. 

In ieder geval beteekent het behoud van de politieke macht 
onder leiding van de Communistische Partij voor heUnternationale 
proletariaat een enorme ruggesteun bij iedere poging zich van de 
macht meester te maken, en een bolwerk tegen -de meest onmen-
schelijke vormen van reactie, die overal dreigen. En zelfs al zou de 
de wereldrevolutie nog langer uitblijven dan we hopen en ver
wachten, dan is het behoud van Sowjet-Rusland mat het oog op den 
reeds dreigenden nieuwen imperialistischen wereldoorlog van alles-
overheerschend belang voor het wereldproletariaat. 

De russische arbeiders zullen na de geweldige school die ze 
hebben daorloopen zeker wel in staat zijn onder alle omstandig
heden en met iederen regeeringsvorm hun onverbiddelijken klassen
strijd voort te zetten. Er zouden voor hen zelfs niet geringe voor
deelen van propagandistischen en materieelen aard tegenover staan, 
indien zij de macht aan hun klassenvijanden konden overgeven. 
Maar het is vooral juist op internationaal gebied, dat het behoud 
van de proletarische macht in Soviet-Rusland zoo allerbelangrijkst 
is En daarom des te meer is het volkomen onjuist, de nieuwe 
politiek als een russisch-nationale te willen opvatten en deze als 
zoodanig te aanvaarden en goed te keuren, onder toevoeging, dat 
de Russen zich nu vooral niet met West-Europa moeten bemoeien 
en omgekeerd. 

Integendeel de arbeidersbeweging is voor goed in een interna
tionaal stadium getreden en Sowjet-Rusland is en blijft de versterkte 
vesting, de vooruitgeschoven post in de groote klasseworsteling. En 
alles moet worden gedaan, ook internationaal, om die positie zoo 
lang mogelijk te behouden, en zoo eenigszins mogelijk tot uitgangs
punt voor verdere machtvorming te maken. 
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Het behoud van Idle machtspositie in Sowjet-Rusland is thans 
in de eerste plaats een vraagstuk van economischen aard. Zeer 
algemeen beschouwd, kan men zeggen, dat elke vorm van econo
mischen opbouw in Rusland aan de wereldrevolutie ten goede komt. 
immers industrieele ontwikkeling beteekent ontwikkeling van het 
industrieele proletariaat, dus versterking van de revolutionaire 
krachten, vooral in een land als Rusland, waar de revolutionaire 
traditie en. ervaring een waarborg zijn voor de strijdvaardigheid en 
geschooldheid van dit proletaraat. 

In dat opzicht heeft Lenin steeds de meest consequente politiek 
voorgestaan. Voor hem komt in de eerste plaats de vraag hoe 
bevorderen we een groot-industrie met massale productie maar ook 
met massa's proletariërs, die ten slotte weder de macht in handen 
eul.en nemen ook al moesten zij nog weder door een periode van 
privaatbedrijf en burgerlijke regeeringsvormen. Vandaar dat Lenin 
ook zooveel nadruk heeft gelegd op buitenlandsche concessies aan 
groot-kapitalisten, die met behulp van in bet buitenland geaccumu
leerd kapitaal de groot-industrie het snelst tot ontwikkeling zouden 
kunnen brengen. 

in ieder geval staat thans de productie zoowel in landbouw als 
in industrie zoodanig op den voorgrond, dat alle middelen moeten 
worden aangewend om deze te bevorderen. Wat natuurlijk niet 
zeggen wil, dat alle middelen even welkom zijn en dat niet gepoogd 
wordt de ontwikkeling zoodanig te leiden, dat deze voor de iarbei-
dersbelangen en voor -de machtspositie der Sowjetls de grootste 
waarborgen oplevert. Hoever men daarbij' zal moeten gaan in 
tegemoetkoming aan burgerlijke vormen en wat'men zal kunnen 
behouden en verbeteren van hetgeen reeds aan gemeenschapsvoor
ziening was bereikt, is op het oogenblikmog niet te voorspellen. De 
ontwikkeling is nog in vollen gang, telkens worden nieuwe vormen 
beproefd, het is een'zoeken en wagen, waarbij ook de positie tegen
over het buitenland nog allerminst is verzekerd, en de kracht van het 
internationale proletariaat een belangrijke factor vormt. 

Wat is nu ongeveer de stand van ontwikkeling op het oogen-
blik, welke bedrijfsvormen vindt men in Sowjet-Rusland naast 
elkaar. 

In den landbouw is reeds duidelijk waar te nemen een verster
king van het middelgroote boerenbedrijf. De middelgroote boeren 
vooral gaan in verschillende gouvernementen over tot uitbreiding 
der bezaaide oppervlakte, tot versterking van hun veestapel en 
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vermeerdering van het aantal werkpaarden enz. Daarbij bestaat een 
neiging de dorpsbedrijven uit te breiden en te verbeteren., zoodat 
deze meer de behoeften aan werktuigen, reparaties enz,, kunnen 
bevredigen. Daarnaast blijven natuurlijk de landbouw-kleinbe-
drïjven en de landbouwcommunes bestaan en gaat idle sowjet-admi-
ïiistratie voort de Staats-landbouwbedrijven te bevorderen. Daarbjj. 
doet zich in den laatsten tijd een nieuwe vorm voor n.1. de gecombi
neerde landbouwbedrijven. Uitgaande van een groot-landbouw
bedrijf worden n.1. verschillende nevenbedrijven daarbij aange
sloten als zagerijen, steenbakkerijen, reparatiewerkplaatsen, meel
fabrieken enz. Dergelijke bedrijven krijgen dan een groote mate van 
zelfstandigheid, koopen een gedeelte van wat zij noodig hebben op 
de vrije markt, en hebben naar vaste regels een deel van hun 
produkt aan den Staat af te staan. 

Het is bovendien van groot belang voor de ontwikkeling van 
den landbouw in de toekomst, dat onder de boeren veel belangstel
ling is is voor de electrificatieplannen. Waar de mogelijkheid zich 
voordoet dorpen met electriciteit te voorzien, kan steeds op den 
steun der boeren worden gerekend, die.gaarne belangrijke bijdragen 
geven, indien zij daarvoor een electrische lamp of een machine 
kunnen bemachtigen. 

Ingrijpender nog zijn uit den aard der zaak de veranderingen 
in industrie en distributie. 

De vrije handel voor de boeren, waarbij deze hun produkten na 
voldoening van een vastgestelde ' belasting in natura, mogen 
verkoopen of ruilen, maakt natuurlijk ook een vrije markt voor 
mdustrieprodukten noodzakelijk. Daartoe is men allereerst begon
nen het kleinbedrijf aan te moedigen en te steunen. Dit was vrijwel 
de eenige weg om onmiddellijke resultaten te kunnen bereiken. De 
snelheid van ontwikkeling in deze richting was vooral verrassend 
•op het gebeid van de distributie. Moskou en Petrograd kregen in 
enkele maanden een ander aanzien door de talrijke particuliere 
winkels die in alle straten geopend werden, niet alleen met voe
dingsmiddelen van allerlei aard, maar ook met producten van huis
industrie, voorwerpen van dagelijksch gebruik, kleeren, schoenen, 
enz. Gedeeltelijk was dit op den grondslag van oude voorwaarden, 
maar er ontwikkelde zich toch ook, zij het langzaam, een nieuw 
handwerk en nieuwe kleinindustrie en in dit opzicht heeft de nieuwe 
economische politiek althans een begin van resultaat te boeken. 

Tegelijkertijd heeft men getracht nog op een andere wijze in 
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de behoefte aan ruilmidelen voor de boeren te voorzien en tevens de 
arbeiders in de Staatsbedrijven te bevredigen. Het werd n.1. toege
staan, dat de arbeiders in verschillende staatsfabrieken een gedeelte 
van hun tijd, b.v. twee uren per dag, besteedden aan de vervaar
diging van produkten voor de lokale markt, waarbij die produkten 
dan ten bate der arbeiders met de boeren werden geruild. Voor deze 
ruil enz. werd dan gewoonlijk een coöperatie gevormd. 

Deze maatregel had intusschen velenei bezwaren. In de eerste 
plaats zijn niet alle fabrieken izonder ingrijpende wijziging geschikt 
te maken voor produktie voor de lokale markt. In fabrieken voor 
oorlogstuig heeft men wel op deze wijze automatische sigarenaan
stekers vervaardigd, maar dit beteekent een verkwisting van energie, 
voorts bestaat het gevaar, dat! de arbeiders zich steeds meer 
gaan interesseeren voor het nevenbedrijf en steeds minder voor eet 
staatsprodukt. Deze vorm is dan ook meer te beschouwen als een 
overgang tot een nader te vermelden vorm van staats-bedrijf of 
staatstrust. 

Waar . de voornaamste zorg was de vermeerdering van de 
productie en een groot aantal fabrieken niet of onvoldoende 
werkten, lag het voor. de hand deize in den vorm van paoht-
contracten aan particulieren of coöperaties in gebruik te geven, 
zooveel mogelijk met de 'noodige inventaris, grondstoffen en hulp
middelen, inclusief de noodige sowjetroebels om het bedrijf in gang 
te brengen. Ook in deze richting is reeds een en ander bereikt, 
waarbij o.a. ook enkele groepen amerikaansch-russische arbeiders 
in het machinevak en in de kleederindustrie dergelijke contracten 
hebben afgesloten. De rechten en verplichtingen worden door 
algemeeneen bijzondere regelen omschreven en de/pachter moet een 
bepaald gedeelte van het product aan den Staat afstaan. Hier ligt 
een uitgebreid veld voor coöperaties, die met behulp vanlden Sowjef-
staat, zonder veel kapitaal tot ontwikkeling' en uitbreiding kunnen 
komen. Het spreekt vanzelf, dat daarbij zoowel de Economische 
Raad als de vakvereenigingen. een controleerende werking 
uitoefenen. 

Een vierde vorm van bedrijf, waarvan men zich in (Rusland1 

goede resultaten voorstelt voor de ontwikkeling van de productieve 
krachten, is de concessie aan buitenlandsche groot-kapitalisten. 
Deze vorm, die uit den aard der (zaak veel voorbereiding en onder
handeling vordert, heeft nog niet tot praktische uitvoeringen geleid. 
Algemeen bekend zijn de onderhandelingen met den Amerikaan 
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Van der Lip over Kamschatka enz., die tot geen resultaat hebben 
geleid, verder de petroleum in het zuiden, de houtaanikap in het 
noorden, mijnen in Zuidoeral enz., waaromtrent de voorbereidingen 
reeds in een vrij ver gevorderd stadium verkeeren. Ook heeft men 
onderhandeld over kolen enz. in het Donefzgebied en metallurgische 
bedrijven in Noord-Oeral, maar de eischen van de kapitalisten 
waren veedal van dien aard, dat zij door de Sowjet-regeering onmid
dellijk van de hand gewezen moesten worden. Zoo werd bijv. ver
langd, dat een belangrijk bedrag in goud zou worden gedeponeerd 
in een buitenlandsche bank als garantie, of werd het recht geëischt 
eigen politie te organiseerën enz. Ook spreekt het vanzelf, dat de 
concessionarissen zich zullen hebben te onderwerpen aan de alge
meene wetten, en dat zij de voor de arbeiders vastgestelde rechten 
zullen moeten eerbiedigen. 

In ieder geval is het echter duidelijk, dat aan dergelijke con
cessies ook groote nadeelen en gevaren verbonden zijn. Het is reeds 
gebleken, dat buitenlandsche kapitaalgroepcn steeds zeer hooge 
eischen stellen en voor zich enorme winsten zullen opeischen. 
Daarbij' bestaat nog de kans, dat zulke kapitalisten slechts weinig 
kapitaal in de ondernemingen zullen steken en de ondernemingen op 
een meer geleidelijke wijze «zullen trachten te ontwikkelen, waarbij 
dan de voordeelen voor snelle industrialisering niet bereikt worden. 
Het eenvoudigst stelt zich het vraagstuk voor concessies van natuur
lijke rijkdommen als hout en petroleum, waar direkte uitvoer met 
eigen transportmiddelen mogelijk is. Voor bedrijven zooals die in 
het Donetzgebied of in de Ural, waar de ondernemer afhankelijk 
blijft van Staats-transportmiddelen en van verschillende Sowj et-
organen, zal een voor beide partijen aannemelijke regeling voor 
„concessies" wel uiterst moeilijk blijven. 

Inmiddels wordt er met kracht naar gestreefd, de natuurlijke 
rijkdommen en bestaande fabrieksinrichtingen ook op ancere wijze 
tot nieuw leven te wekken, steunende op eigen krachten -en hulp
middelen. 

Daaruit is een nieuwe vorm van Staatsbedrijf ontstaan, de 
staatstrust, onder leiding' van een Raad van Beheer met groote 
bevoegdheden en onder algemeene controle van den Hoogsten 
Lconomischen Raad en de vakvereenigingen. Deze Raad van 
Beheer draagt de volle verantwoording voor helt bedrijf en heeft het 
recht izoonoodig op de vrije'markt te koopen en te verkoopen. De 
arbeiders en beambten in het bedrijf genieten een aandeel in het 
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jaar l i jksche overschot, dat overigens ten voordeele strekt van de 
Sowjet hu i shoud ing , terwij l de Sowj et-autoriteiten ook den R a a d va. ; 
Beheer ten al len tijde kunnen onts laan en vervangen. 

Deze v o r m komt het meest overeen met de voorstel len door een 
g ioep bui tenlandsche arbeiders gedaan tot exploi ta t ie van de rijke 
kolenmijnen van K u z b a s , in S ibe r i ë , en van een aantal nevenbe-
dri jven, met het doel a ldaar aen meta l lurgische industr ie in het 
leven te roepen. In dat geval werd echter, afgezien van een aandeel 
voor de arbeiders in het j aa r i i jksch overschot, dat geheel ter 
be sch ikk ing van de Sowjet-organen zal komen, voor zoover her niet 
voor u i tb re id ing van het bedri jf z a l worden gebruikt . Daar tegenover 
werd een irog grootere mate van autonomie in het inwendige beheer 
van de organisa t ie toegestaan. O p deze plannen komen we in een. 
vo lgend nummer meer u i tvoer ig terug. 



Grondwetsherziening. 
door 

8. C O L T O F . 

I. 

D e bergen w a r e n in b a r e n s n o o d . . . 
E e n be lache l i jk muis je w e r d g e b o r e n . 

D e opdracht aan een Staa tscommiss ie , om een nieuwe herzie
n i n g van de G r o n d w e t voor «te bereiden, dateert v a n 20 December 
1918. Het is goed, j a noodig , d ien datum in 't oog te houden bij de 
beoordee l ing van het resultaat, dat die opdrach t heeft opgeleverd er. 
c,at be l i chaamd is in de dezer dagen door de T w e e d e K a m e r aange
nomen voorstel len tot w i j z i g i n g van eenige hoofds tukken dei-
G r o n d w e t . 

N a a r den o m v a n g is deze herz ien ing zeker niet ger ing , en ook 
de t i jd, aan de behande l ing in het par lement bes<teed ( i y 2 maand) 
zou doen denken, dat we hier met een geweld igen arbeid op het 
geb ied onzer s taats instel l ingen te doen hebben. M a a r over igens! 

D e heer M a r c h a n t , die als eerste spreker het par lementai r debat 
opende, had een dankbaar mikpunt voor z i jn al t i jd scherpe kr i t iek , 
toen hij den grootsc.hen opzet uit de N o v e m b e r - d a g e n van 1918 als 
ach te rgrond plaatste tegen de kleine, nuchtere en wein ig-be teeke-
nende voorstel len, zooals ze uit den smeltkroes zi jn te voorschi jn 
gekomen. Z i j n her inner ing intusschen aan de atmosfeer van die 
revolu t ie -maand was — hoe kan 't anders — slechts o p p e r v l a k k i g 
en uiterl i jk. W a n t ook de denrokraten van deze soort praten liever 
met te veel over dat revolut ionai r gebeuren, dat destijds ook menigen 
braven v r i j z inn ige totaal van de s tukken bracht . W i j moeten echter 
even met de gedachten teruggaan naar die dagen, omdat het ganschc 
ver loop van dit consti tut ioneel tooneelspel b i jzonder leerzaam is om 
het verband te leeren kennen van maatschappi j en pol i t iek, en meer 
speciaal als b i jdrage tot de kennis van de pol i t ieke mentali teit der 
Ho l l andsche bourgeois ie in deze hare nadagen. 

O f eigenl i jk moet onze terugbl ik z i c h nog iets verder ui ts trek-
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ken, nameli jk tot de vor ige Grondwe t she rz i en ing ; die nog slechts 

enkele jaren achter ons l ig t . Het versnelde tempo van het maat

schappel i jk en s taa tkundig leven spiegelt z i c h "ook a i in de perioden 

tusschen twee Grondwet she rz i en ingen . W a s 'daarvoor vroeger een 

t i jdperk n o o d i g van 30 of 40 jaren, thans is reeds nauwel i jks het 

tiende deel van dien tijd voldoende geweest om een nieuwe herzie

n i n g te ondernemen. 
Het oogmerk van de Grondwe t she rz i en ing , waa raan Cor t van 

der L i n d e n z i jn naam heeft verbonden, was — wij hebben het in 
w o o r d en geschrift vele malen uiteengezet — N e d e r l a n d te m o b i l i -
seeren in den economischen stri jd eer imper ia l i s t i sche we re ldmach 
ten. M e n herinnert z i ch de constel lat ie van dien t i jd : de eerste jaren 
van den oor log , w a a r i n N e d e r l a n d , als het droge plekje tusschen de 
beide strijdende part i jen, in den meest letterl i jken z i n des woords 
van twee wa l l en trachtte te eten. D e zeer groote voordeelen, die deze 
posi t ie aan de Ho l l andsche bourgeois ie bracht, deden in den geest 
harer beste leiders het koene perspectief r i jzen van 'een H o l l a n d dat, 
eenmaal de vrede geteekend, de nijvere midde laa r zou mijn tusschen 
de t i tanen-r i jken van Oos t en Wes t , tusschen Teu tonen en A n g e l -
saksers, die, elk voor z i ch onoverwinnel i jk , v o o r l o o p i g de were ld
hegemonie zouden deelen. Ho l l andsche havens, w a a r de zeeschepen 
uit het Wes t en , de Ri jnaken uit het Oosten zouden samentreffen, 
z w a a r beladen met wat in verre zonnige landen en in diepe izwarte 
aardgroeven door menschenhanden ontrukt we rd aan den weljgen 
r i jkdom van gansch den aa rdbo l . Ho l l andsche havensteden, waar 
t ienduizende vereelte handenparen z i ch reppen moesten om steeds 
maar den s t room van producten van Oos t naar Wes t , van W e s t naar 
Oos t te doen v loe ien ; waar duizende fabr iekspi jpen hun w a l m 
ui tbraakten; w a a r het gehamer en geklop , het tumult en gedru isch 
van het bedr i jv ige leven de lucht vervulde . 

E n in het wi jde verschiet van dit d roombee ld : Ho l l andsche 

brandkasten, tot berstens gevu ld door een s taag-vloeienden s t room 

van b lanke en gele schijven, van kabal i s t i sch-bedrukte , z w a a r -

gerande papieren. 
In het kader van deze stoute fantasie was het nood ig de m i d 

delen te beramen, om de totale aandacht en energie van het Ne de r -
landsche vo lk te concentreeren op die geweld ige taak, gewe ld ig ook 
hierom, omda t daar in een actief en belangr i jk aandeel was wegge 
legd voor het ko lon ia le rijk, dat juist in en door den were ldoo r log 
een stijgende economische en were ld-po l i t i eke beteekenis g ing 
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verkr i jgen . D e Staatsmacht , die alleen in staat was deze enorme 

k rach t s inspann ing , düe twee ocanen moest omvamen, te organiseeren, 

moest dus u i tgebouwd en versterkt, hier en in Ind i ë . D e energie van 

de gezamenl i jke b e v o l k i n g van het Ri jk der Neder landen , zoo in het 

koele N o o r d e n als in het t ropische l and aan den evenaar, moest de 

were ldmacht van het Neder landsche imper ia l i sme schragen . . . 

S t e l l i g hebben wein igen de diepte voorz i en van dien afgrond, 

w a a r i n die gouden d room v a n een uit zi jn asch herrezen kap i ta l i sme 

zoo snel zou storten. In plaats van een in nieuwen luister pra lend en 

opbloe iend kapi ta l i sme, iz;ag het eind van 1918 een kapi ta l i s t i sche 

klasse, ineenkr impend onder de mokers lagen van een rebelleerende 

a rbe idersmassa ; een kap i t a l i sme huiverend voor de toovermacht van 

de revolut ionaire d a a d der Russen ; een heerschende klasse, wie de 

teugels van het gezag uit de s idderende handen schenen te g l i jden ; 

verbri jzelde vorstentronen, wier dragers het veege lijf redden met 

verlies van hun goddel i jken n imbus . In M i d d e n - E u r o p a greep het 

proletariaat naar de macht ; nog eenmaal rolcie de Russische s toom

wals naar het Wes ten , doch thans niet met gewapende legerscharen 

in dienst van het kapi ta l i sme, maar met de veel onweers taanbaarder 

macht der gedachte in dienst van de prole tar ische revolutie. E n 

terwijl dus om ons heen de kokende zee der revolutie woedde en 

ziedde, k lonk het dof gerommel harer brandende de in ing ook hier; 

door A m s t e r d a m daverde de opmarsch der duizende p r o l e t a r i ë r s , en 

overal elders s loegen de v lammen uit het oude kapi ta l i s t i sche huis . 

In die dagen geschiedde het dat meester T roe l s t r a revolut ionair 
w e r d . 

E n hij zeide tot de heerschers in den lande: geef mij macht, dan 
za l ik deze ops tandige scharen bedwingen en u w luister voor u 
bewaren. D o c h zij vers tonden zijn taal niet; wan t zij waren van 
schr ik bevangen. 

D e heer Schaper , in de nota die hij heeft gevoegd bij het vers lag 

der S taa t scommiss ie voor de Grondwe t she rz i en ing , herinnert aan 

enkele van de ui t la t ingen de r regeer ing uit dien ti jd. Hi j citeert b.v. 

de volgende passage uit een rede van M i n i s t e r Rui js de Bee ren -

bfouck, gehouden op 20 N o v e m b e r 1918: 

„ M e t i n n i g genoegen .heeft de Regeerimg vele r edevoe r ingen z o o w e l 
v a n de l i n k e r - a ls de rechterz i jde der K a m e r g e h o o r d , ter b e s t r i j d i n g 
van r e v o l u t i o n a i r e .plannen en tot o p w e k k i n g o m onze d e m o k r a t i s c h 
o p g e b o u w d e S t a a t s i n s t e l l i n g e n te b e w a r e n en te v e r v o l m a k e n . De Regee
r i n g s lu i t z i ch daa rb i j van gansche r ha r t e a a n " . 
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Met innig genoegen,... van ganscher harte; den heer Schaper, 
democraat van den ouden stempel, ging 't hart open, als telde hij 
twintig zomers, bij die intieme liefdesverklaring aan de democratie. 
En vol vreugde nam hij plaats in de deftige commissie, om bij het 
huwelijk tusschen bourgeoisie en demokratie als ambtenaar van den 
burgerlijken stand te füngeeren. 

Denk niet dat de heer Schaper in zijn vreugderoes het doel 
voorbijzag. O neen; op den leeftijd dat het haar zoo bedenkelijk 
begint te grijzen, gaat men raisonneeren, ook in de liefde. En toen 
de brave Schaper dus zag, dat het tusschen de beide gelieven, bour
geoisie en demokratie, niet zoo best boterde, sprak hij hen als volgt 
toe. Bedenk toch, dat 

de herziening van de Grondwet stellig mede is ter hand genomen, zoo 
niet uit vrees voor, dan toch rekening houdende met liet z.g. bolsjewisme, 
waartegenover men de demokratie ten volle recht wilde doen weder
varen Niet ten onrechte bestaat het streven om, door het verkenen van 
volledige democratische rechten, aan ihet opkomende bolsjewisme, mei 
zijn voorliefde voor de diktatuur van een .minderheid, een zedelijken 
rechtsgrond te ontnemen,,. *) 

't Is hier een beetje voorzichtig gezegd. In zoo'n brief aan de 
Koningin wikkelt ook de meest rondborstige republikein z'n woorden 
in de watte; hij zegt niet maar zoo dadelijk en ronduit, dat z'n 
democratie ten slotte, in diepste wezen, alleen maar dient om de 
arbeiders te bedriegen in hun revolutionairen strijd; maar hij zegt, 
dat niet ten onrechte het streven bestaat... enz., — zie bovenstaand 

^ ^ ^ M a a r een paar kolommen verder spreekt Schaper zich wat dui
delijker en stelliger uit, als hij, pleitende ( vóór Ihet referendum, zijn 
eigen meening er zoo maar uitflapt. Hij wijst dan alweer op een 
streven, namelijk op 

het streven om aan de bevolking ieder voorwendsel te ontnemen, langs 
aewelddadigen weg zekere doeleinden na te streven, zonder dat dit 
geweld is uitgelokt door de handelingen der heerschende machten zelve. 
Daarom is onder geteekende voorstander van dit instituut". 

En ten slotte heeft ook zijn partijchef het niet anders bedoeld, 
toen hij in het Kamerdebat wees op „het geweldig moment op d.t 

-•=) Schaper, Nota aan de Koningin bij het verslag der Staatscommissie. 
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oogenblik". We laten die leelijke dubbel zegging nu maar voor wat 
ze waard is; men weet, de heer Troelstra is altijd virtuoos in het ont
dekken van momenten, het mogen dan geweldige momenten zijn, of 
politieke, of psychologische of historische. Ditmaal was 't een 
geweldig moment, en dat vond de redenaar in 

„ d e v e r s t e r k i n g v a n het pa r l ement , de v e r r u i m i n g van onze S taa t s 
i n r i c h t i n g " . 

Zijn grief tegen den Minister was, dat hij (Rüijs) daarvan 
niets gevoelt; 

„ d a t iiij tevens te kennen geeft zi jn gemis aan v o o r u i t z i e n d e maa t rege len , 
om op den duur den toestand te beheerschen in de zeker moe i l i jke t i jden, 
die wi j n o g tegemoet g a a n . Dat is de beteekenis van de amendementen, 
die te dezen opzichte door de soc.-dem. fractie zijn ingediend-. Zal de 
po l i t i eke s t r i jd b l i jven , z o o a l s men wensch t , b innen de- g renzen van 
P a r l e m e n t en G r o n d w e t , dan dienen de be i t en -pa r l emen ta i r e s t r o o m i n g é n 
d ie ik g e n o e m d heb, in ons S t aa t s r ech t e rkend en g e o r g a n i s e e r d te 
w o r d e n " . 

Niemand beter dan de beer Troelstra verstaat de kunst, om met 
een grooten omhaal van veel woorden zóó in en uit te praten, dat 
zijn betoog altijd naar twee kanten kan worden uitgelegd; dat het bij 
de bourgeoisie past als gala-kleed onder den staatsie-steek, en bij 
het proletariaat als werkpakje onder den breedgeranden propagan-
distenhoed. Maar hier heeft hij toch in welgekozen'bewoordingen 
duidelijk aangegeven dat het doel, dat hij met deze Grondwetsher
ziening wilde najagen, was: de regeering in staat te stellen om op 
den duur den toestand te beheerschen, den politieken strijd te houden 
binnen de grenzen van parlement en Grondwet. 

De heer Troelstra heeft zich in den verderen loop der debatten 
erg boos gemaakt tegen onze partijgenootèn, die hem hadden toe
gevoegd, dat zijn streven naar een „economisch parlement" is het 
streven naar een verjongd, geïdealiseerd kapitalisme. Wellicht heeft 
hij zich bij dit speciale punt zoo handig uitgedrukt, dat er de door 
hem gewenscht uitleg aan te geven is. Maar dat vermindert niets aan 
de kracht van het verwijt.Want het geheele optreden, de gansche 
actie van dezen politicus in het Grondwetsdebat heeft geen andere 
beteekenis gehad, — hij zegt 't immers zelf — dan te streven naar 
een zoodanig versterkten kapitalistischen staat, dat hij in „de zeker 
moeielijke tijden, die wij nog tegemoet gaan", in de tijden van 
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„buiten-parlementaire stroomingen" den toestand zou kunnen 

beheerschen. - m l p r 

Beheerschen, d.w.z. baas blijven, de proletariërs er onder 
houden; hun strijd dwingen .binnen de grenzen van parlement en 
Grondwet, - grenzen waarbinnen nog nimmer de revoluhe van een 
maatschappelijke klasse tot de overwinning is gevoerd. 

De conclusie, die van Ravesteijn overigens uit deze rede trok 
was naar ons wil voorkomen - en het algemeen begrootmgs-

eblt heeft sedert deze opvatting nog versterkt - volmaak pust: 
Troelstra biedt zrch aan als canchdaaf-minrste, In dit opz.cM , 
bij alle verschil in het uiterlijke, toch in wezen geen tegenst 11 mg 
tvtschen den Troelstra van 1918 en dien van thans, drie jaren later. 

Toen als nu wilde hij met vooruitziend*! blik het klassebelang, 
in den ruimsten zin, van de bourgeoisie dienen. Alleen de omstan
digheden zijn veranderd. Toen, meende hij, was een budengewone 
t Ï Ï p noodig om door de ziedende branding der revoluhe het bu -
"er hk scheepje in veilige haven te loodsen. Toen w.lde hij ,z,ijn de 
S t a t o r ove^en voor de'bourgeoisie. Nu presenteert hij zich voor de 
meer bescheiden rol van minister in haar dienst. 

Het spreekt vanzelf, dat hij in deze rol tevens behoefte heeft 
om de scherpste spits van zijn polemische wapenen te keeremnie 
^ e de bourgeoisie, maar. tegen de communisten, wier actieve 
deel eming aan deze debatten hem uiterst hinderlijk is. Want het 
f a Ï h e m als den ridder Lohengrm uit de Graal-sage: ztjn macht « 
"slechts reed, zoolang hij niet doorzien wordt. 

Voor de bourgeoisie, voor haar groote middenmoot althans van 
pohtiek achterlijke elementen, moet hij de geduchte jupiter tonans 
bbj'ven: I r hel proletariaat de gevierde leider. Alleen op deze s e e 
h oate van zijn politieke Alpen-klimmerij kan h,j trachten het stuk 

•^voeren , een"revolutionair willende arbeidersklasse te = n e 
in het gareel van een versterkt, verjongd kapitalisme. Maa. als 
Lohengrin moet hij zuchten: herkent gij mij, dan moet ,k van u gaan 

Dit nu is, voor een belangrijk gedeelte, de beteekems van e 
praktische werk, door de communistische tractie in d e z e f a t t e n 
verricht. Door het stellen van hun eigen amendementen, ontleden en 

t seeren van de politiek der andere partijen, werken z j er toe 
e t deze alle v o o r * oogen van het geheeie volk te on naskeren. 

En dat is voor niemand gevaarlijker dan voor den h e e r T r o t l s t r ^ 
vandaar zijn wanhopige en in oudbakken dwaasheden verlo 

pen poging om dezen arbeid der communisten in tegenspraak te 
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brengen met de t ak** der 3de Internationale. Al die communistische 
amendemantjes, vond hij, getuigden van een eeht S. D A P S 
aktrek, met van den revolutionairen geest van Moskou. Wij komen 

op d,e „amendementjes" in (een volgend artikel nog wel terug en 
hopen dan aan te toonen dat vooral van Ravesteijn met deze voor

ellen en met de daarop gebouwde diseussiën een meesterstuk van 
revolutionaire, communistische politiek heeft geleverd *) 
het t^hï°°tSte

 ! ° t , e r n i j e C h t C 1 ' V e r k o n d i ' g d e «nr. Troelstra toen hij 
e i 1 ik

 V°°t

r ̂  Sr,len' a l S ° f d C C ™ - ' s t i s c h e Internationale 
e,genbjk een «fa-parlementair optreden verlangt. Wij eiteeren nog 
ev^n deze passage: ö 

„ I n de amendementen' 12 en 18 (van de communisten) hebben wij 

TZZ a tot T n

h

a f6 kieSr6Cht Va" C°rt v a n d e r L™de" l .oelst .a _ tot het achttiende jaar. Ik zou dien jongen proletariërs als 

leeren , ets te verwachten van verkiezingen en van het parlementarisme^ 

Het is hier een dooreenmengeling van begrips-vervalschingen 
die teekenend is voor de manier, waarop deze man in den regel het 
communisme pleegt te bestrijden. In de eerste plaats de vervalsching 
a sof WIJ ooit zouden hebben geweigerd gebruik te maken van hei 
algemeen kiesrecht, dat met imperialistische bedoelingen is inge
voerd, als of wij niet sleede hebben gestreden, om de arbeidende 
eeren van dit kiesrecht een gebruik te maken, waardoor het omslaat 

tot he tegendeel van wat Cort en Troelstra er mee voor hadden. Dan 
de vakschheid, alsof de strijd met 't geweer in de handen in onze 
taktiek een tegenstelling «ZDU vormen met,den parlementairen strijd 
en alsof wij „verwachtingen" van het parlementarisme opwekken 

De heer 1 roelstra weet natuurlijk heel goed, dat die tegenstel- -
mg tusschen parlementairen en buiten-parlementairen strijd in onze 

taktiek met bestaat; hij weet wel, dat wat hij hier voor de taktiek van 
Moskou uitgeeft, in werkelijkheid is een (zij het zeer grove) voor-
stelhng van de taktiek der K. A. P., die juist daarom in feilen strijd 

bekend ,s met de parlementaire techniek ^ ^ V ^ ^ ^ ^ 
P statte 1 S , . o o r een zóó Ideine, s.echt-toegeruste fractie, om in een debat1 ï SrZTlï"K*™ 6 6 , 1 ' ; e e k s V a n rendementen en dezer voortdurende 
S ^ ^ ^ S S ™ « g R - - paidementmrem 
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is geraakt met M o s k o u . E n als de leider der S. D . A . P . ons dus, 

tegen beter weten in , op het pad der K . A . P . w i l dr ingen, dan is 

dit omdat hij ons idiaar zoo gaarne zou zien. 
Hi j zou zoo g raag die ve rdu ive ld last ige cr i t ic i uit het parlement 

kwi j t w i l l e n z i j n ; en vandaar zi jn p o g i n g om ons te suggereeren, dat 
de revolut ionaire takt iek van M o s k o u een v r i j w i l l i g terugtreden uit 
het parlement zou vorderen. H e t is in al z i jn p l o m p h e i d interessant; 
men leert er zoowel T r o e l s t r a als de K . A . P . door kennen! 

- W a n n e e r wij nu de v raag stellen, w a a r o m de bourgeois ie van 
dit land nog maar steeds geen lust toont o m de le id ing te aanvaar 
den van dezen man, die niet slechts het beste voor haar w i l , maar 
die ook inderdaad een ruimen b l ik heeft en een stuk grooter is dan 
de pol i t ieke p y g m e e ë n , die thans haar gegalonneerde le ids l ieden 
z i jn (vandaar dat ide pij len onzer kr i t iek zoo bij he rha l i ng moeten 
ui tgaan naar hem, die nu eenmaal boven ve len uit zi jn p o l i 
t ieke were ld ui ts teekt) , dan v indt die v r a a g voor een gedeelte reeds 
haar bean twoord ing in het voorafgaande . V o o r een deel is het juis t 
de aanwez ighe id v a n communis t i sche p a r l e m e n t a r i ë r s , die den heer 
T r o e l s t r a belet 'te st i jgen tot de hoogte waarheen zi jn wenschen 
ui tgaan, omdat hij zeker dan te spoed ig on tmaske rd zou zi jn , ook 
voor w ie nog niet door z i jn , reeds zoo verbleekt, aureool heenzien. 

M a a r voor een ander deel steekt de ve rk la r ing , het an twoord 

op onze v r a a g toch in de zeer eigen mentali teit onzer Ho l l andsche 

bourgeois ie . 

V a n huis uit handeldr i jvend, s jacherend, p inge lend ; in een 
ko lon ia le geschiedenis van eeuwen — die bu i t engewoon nauw is 
samengeweven met geschiedenis, s t ructuur en karakter onzer heer
schende klasse — opgevoed in het a l l een -za l igmakend geloof aan de 
godde l i jkhe id van koffie, suiker en krentenwegeri j en denzelver zoete 
wins t heeft onze bourgeois ie alle e igenschappen ve rworven die haar 
thans 'kenmerken . G e w e n d aan de al te gemakkel i jke u i tbu i t ing van 
een proletar iaat , ,dat onderdrukt en geknecht w e r d v ó ó r d a t het, als in 
vele jongere kapi ta l i s t i sche landen, tegenstand k o n bieden, en in de 
k o l o n i ë n evenzer staande tegenover vo lken die, met enkele u i t zon 
deringen, n immer tot eenigen beteekenenden weers tand in staat 
waren heeft z i c h de Ho l l andsche heerschende klasse o n t w i k k e l d tot 
het k lass ieke voo rbee ld dat zij thans is van bekrompen k le inhe id 
van geest, gepaard aan domme veracht ing voor de onderdrukte 
vo lksmassa . 
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D l t k a r a k t e r w e .e rspiègel t zich ook in het politieke tafreei dat 
wij h,er bespreken. De bourgeoisie is de bange dagen, toen zij zich 
naar de keel gegrepen voelde, weer doorgekomen. De revolutie ebt 
internationaal. Ruijs-Cantecleer blaast van den toren, en meent dat 
zijn gekraa. de Oranje-zon weer heeft opgeroepen. De bange 
donkere nacht is voorbij; en de domme opgeblazenheid onzer bour-
geo,sie verbiedt haar te denken aan de mogelijkheid, dat op dezen 
dag een nieuwe nacht zou kunnen volgen. 

Zij kan, zij wil niet denken aan nieuwe moeilijkheden En daar
om wil zij haar staatsinrichting niet verruimen, zooaks Marchant en 
Schaper en Troelstra vragen. Wat democratie! In den hoek er mede' 

Toen wij ons nederzetten om dit artikel te beginnen, vielen de 
laatste avondstralen van een koude winterzon door 'het venster en 
laatste avondstralenvan een koude winterzon door het venster,' en 
onbewogen glansde de koelddauwe hemel. 

Thans, in het nachtelijk uur waarin wij deze laatste regels 
schrijven, buldert en giert en loeit en fluit een woedende stormwind 
langs het donkere zwerk, en rammeit de huizen der menschen En 
de woeste storm blaast het felle praeludium, dat Ruijs niet hooren 
wilde. 



V a r i a . 

„ G e d r e v e n door den ernst der tijden en het sterker on twakend 

besef van medeverantwoorde l i jkhe id van ieder onzer voor het lot 

der gemeenschap / ' 

„ Z o o vangt een c i rcu la i re aan, dezer dagen den Neder landscheh 

volke op verschi l lende wi jzen , o.a. ook in de groote kranten k o n d 

gedaan. 
D e gedrevenen z i jn van diverse „ k l e u r " , geli jk men onmidde l l i jk 

constateert, wanneer men naast de namen van bekende v r i j z i n n i g -
democrat ische professoren als de heeren V a n B l o m en van E m b d e n , 
die van Henr i van K o l , van Henr i P o l a k , den onvermijdel i jken en 
a lom tegenwoordigen, , van een B l i j d e - W e r e l d - d o m m e e ais Hor reus 

die meer aan het U n i e - L i b e r a l i s m e v a n weleer, de mestvaalt van 

P . L . T a k herinneren, of aan de „ m o d e r n e theo log ie" , ' da t specif iek 

Nederlandisch verschijnsel der 19e eeuw. 

E n dit zonder l inge allegaartje r icht z i c h ter bevorder ing en 

vers te rk ing van een door hen opger icht genoodschap voor „ z e d e l i j k e 

v o i k s p o l i t i e k " tot: 
l o . de talri jke on twikke lden ( s i c . ! ) , die, soms uit ve i l ighe id 

voor eigen gemoeds rus t ( ? ! ! ! ) of uit afkeer van het openbare leven, 
( s i c ! ) soms uit hoo^ere (zoo, zoo! ) mot ieven, hun verworven 
inz ich t ( U i ) en ontvangen talent ( h a ! ) , nog veel te w e i n i g — 'zegge 

P „ é r h n i v i 1 veel !» w e m i " ' ' - aanwenden voor de thans oo het 
ci- a t . i» I Jvv . vv^. . i v , .. . . . . . . . 

snel s taande belangen der gemeenschap, ten einde, om in dit taaltje 
voort te <raan, b i i voormelde talrijke on twikke lden , „ h e t besef van 
gemeenschappel i jke veran twoorde l i jkhe id voor den loop der d ingen 
on te wekken. , 

2o. tot de jonge menschen, die we ld ra in de maatschappi j , 
zul len staan en van wie zoo heel veel —; hoort u de dame uit een 
l iberaal vo lkshu i s? — moet worden verwacht voor de toekomst — 

- ten einde, zeggen w i j , bij die jonge l ieden w e g te nemen de 
heerschende ' s i c ! ) onversch i l l ighe id ten opzichte der algemeene 
belangen, en dezen jongel ingen in w o o r d en geschrift duidel i jk te 
maken, dat zij bovenal juist daar ( w a a r ? ) , als hun gaven dit mee-
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brengen, straks hun persoonlijkheid moeten geven, alsmede, 
„dat het mogelijk is dit te doen, zonder schade te lijden aan zich-
zelven" — wat u zegt, domine. 

3o. om „bij ons zeiven" — dat z i n dus deze dames en heerén 
— en bij anderen het geloof — ja, het geloof! — te versterken, dat 
het staatkundige leven, de z.g. „politiek" — ja, waarlijk .200 staat 
het er precies: de z.g. „politiek", op hoog peil kan staan — zegge en 
schrijve kan — en de overtuiging ingang te doen vinden, dat het 
plicht is, alle vragen van het nationale en internationale gemeen
schapsleven (sic.!), ook de economische en politieke, te bezien in 
het licht van geestelijke en zedelijke beginselen 

De „ontwikkelden", de jonge menschen en zij zeiven moeten 
voor dit verheven doel natuurlijk bij mekaar komen, een genootschap 
vormen van „werkende", vooral „werkende!" leden, „onderlinge" 
besprekingen houden om bet „inzicht in deze vragen te verrijken" 
enz. enz. Kortom wat een fatsoenlijke vereeniging van nette en brave 
Nederlanders betaamt. 

Is deze „oproep" niet — vragen wij —in vele, ja misschien in 
alle opzichten karakteristiek voor hetgeen er hier in dit land, dit 
la; e land, op het oogenblik weer omgaat onder niet-kerkelijke 
kringen, die zich tot de „intellectueelen" rekenen of er toe behooren? 

Een oproep, die eenerzijds uitgaat van, constateert — terecht 
c\ nstateert — het gebrek aan politiek inzicht, aan politieken moed, 
aan intellectueelen moed, beter gezegd, onder de breede lagen der 
n ei-kerkelijke bourgeoisie, anderzijds uitgaat van het echt Hol
landsen geloot, dat de politiek een speciaal vuil zaakje is, de politieke 
partijen, die bestaan, geen „zedelijke volkspolitiek" volgen, het 
staatkundig leven op laag peil staat en dat deze heeren en dames, 
die zich in Nutslezingsjargon maar amper kunnen uitdrukken, 
geroepen zijn, dat politieke leven te drenken met „zedelijken ernst", 
geestelijke beginselen en hoe de fraaie termen meer mogen luiden, 
waarmee deze 'menschen opstaan en naar bed gaan. 

Het is prettig voor de bestaande politieke partijen, van 
Vrijhekfebond en pasopgerichte „Democratische Partij" tot Vr i j 
zinnig-Democratie en S.D.A.P., waarvan de menschen deel uitmaken 
en die zij in hun circulaire, bedoeld of niet, bewust of niet, een 
armoedsgetuigenis uitreiken! 

Dit laatste niet ten onrechte trouwens. Geen enkele burgerlijke 
partij, de S.D.A.P. incluis, heeft nog hoogere motieven, gaat nog uit 
van groote geestelijke beginselen. 



Tijdschriften-Overzicht 

B U I T E N L A N D S C H E TIJDSCHRIFTEN 
door 

H. R O L A N D H O L S F. 

„Soviet Russia" van Oktober '21 (verschijnt maandelijks te New-York 
110 West 40ste street) bevat eenige gegevens over den misoogst in Rusland, 
die in ons land tot desver nog niet bekend waren. Zij zijn te vinden in het 
hoofdartikel ,,De Hongersnood". 

De normale oogst bedroeg in het tijdperk vóór den oorlog (op het 
grondgebied van de 'huidige R. S. F. S. R. en de Oekraïne) 4.2C0 millioen 
poed. In 1920 bedroeg de oogst 2.100 millioen poed. Van deze vermindering 
kwam 1.200 millioen poed op rekening van de afneming van het bebouwde 
oppervlak; 900 millioen poed was toe te schrijven aan den slechten oogst. 

V o o r ' l 921 bedraagt de oogst, ondanks de ramp in de Wolga-gebieden, 
2 250 millioen poed. Over geheel Rusland gerekend is er dus verbetering, een 
gevolg van het grootere bezaaide oppervlak. Volgens de gegevens door het 
Commissariaat van Landbouw 'ontvangen en die 14 provincies betreffen, werd 
van het programma voor den 'voorjaars-uitzaai in 19(21, 82 pCt. uitgevoerd. 
De bezaaide oppervlakte bedroeg 70 pCt. van die in 1916, terwijl in 1920 
slechts 48 pCt. van de oppervlakten van 1916 werd bezaaid.. 

Het «Tootste vraagstuk is. hoe de oogst uit de Oekraïne (600—650 
millioen poed) en uit Siberië (300—320 millioen) naar de èiongergebieden en 
de "roote steden te vervoeren. 

' Voor de steden, de arbeidersmassaas, de roode legers en de dorps-
bevolkin" van de niet-graanbouwende provincies heeft de Sowjetrepubliek 
noodi" '160—410 millioen poed. Men had gerekend 240 millioen door de 
o-'-eanbe'astlnc bijeen te krijgen. De misoogst aan de Wolga maakt, dat dit 
ten " hoo"Ste'Iso milioen kan zijn. ü e hongerdistrtkten zelf (stedelijke en 
landelijke bevolking) hebben — behalve het zaaikoren — 60 millioen poed 
C 1 0 ° De voornaamste steden in het hongergebied zijn allen rechtstreeks door 
spoorwegen met Moskou verbonden. Zeker laten de transportmiddelen veel 
t v ensciieii maar aan de ,,fantastische voorstellingen" van 1918 moet men 
ïret vasthouden juist in de geteisterde streken heeft het transportstelsel een 
•q-oo'e rol gespeeld bij he vervoeren van de 2 a 3 millioen soldaten die noodig 
werden voor de operaties tegen Polen en generaal Wrangel, nu ruim een jaar 

^ E De "röotste moeilijkheid is het verschaffen van behoorlijk voedsel aan 
het s'-o )"we"personeei der oostelijke lijnen. In den zomer verlieten somtijds 
S(! nCt "van de 'arbeiders die de herstellingen aan het materieel uit moesten 
V ' Q • n Ce werkplaatsen om voedsel te zoeken. 

Deze'fde moeilijkheid doet zich voor bij het watertransport. Het water-
t!4mc«W*t te Kazan ib.v. had gedurende een zeker tijdvak in Juli absoluut 
Sïefin brood ter beschikking. De arbeiders in de dokken kregen eenige dagen 
al^Weén-ln net <>eheel ceen voedsel, daarna kregen zij een rantsoen haver-
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meel , w a a r v a n 95 p C t . uit s t roo .bestond. Z i j w a r e n zoo v e r z w a k t , dat het 
d r i e d a g e n kost te o m een anke r uit te ze t ten . In T i m b i r k s k k regen .zij te 
n a u w e m o o d 70 p C t . v a n de r an t soenen , w a a r o p zij recht h a d d e n . V a a k w a r e n 
5 0 a 75 p C t . a f w e z i g . 

D a a r e n b o v e n is een g r o o t deel v a n de r i v i e r v l o o t gedurende den b u r g e r 
o o r l o g v e r l o r e n gegaan . D e S o w j e t - o r g a n e n z i jn er echter in g e s l a a g d , 'het 
p r o g r a m - v a n - h e r s t e l van de m e t s t o o m >of n a p h t a gedreven schepen , geheel 
uit te voe ren , j a zelfs n o g iets te ove r t r e f f en . 

In de N o v e m b e r - a f l e v e r i n g van „ S o v i e t - R u s i a " geeft M . j . O l g i n een 
in te ressan t o v e r i z c h t van „ h e t w e r k gedurende het v i e rde j a a r " in de S o w j e t 
r epub l i ek . D e v r a a g „ I s het c o m m u n i s m e afgeschaf t g e w o r d e n " , w o r d t in dit 
a r t i k e l a ls v o l g t b e a n t w o o r d : 

„ V o l g e n s de o v e r t u i g i n g der le iders van S o w j e t - R u s l a n d is de n ieuwe 
e k o n o m i s c h e po l i t i ek s lechts een reeks tijdelijk! koncess ies — t i jdel i jk van een 
h i s t o r i s c h o o g p u n t b e s c h o u w d , a l z u i l e n zij m i s s c h i e n j a r e n l a n g du ren . D e z e 
koncess ies zi jn g e d a a n o m R u s l a n d uit de hu id ige e k o n o m i s c h e chaos te 
l e iden zonde r a f s tand te doen v a n de v o o r n a a m s t e k r a c h t , die op den duur 
in s taat z a l zi jn liet l a n d te s turen naar de a lgemeene a f s c h a f f i n g van 
k a p i t a l i s t i s c h bez i t der p r o d u k t i e m i d d e l e n en v a n het w i n s t s e l s e l . In handen 
der nat ie b l i jven de g roo t s t e en best i nge r i ch te f a b r i e k e n , die de g r o n d s l a g 
der S l e u t e l - i n d u s t r i e ë n v o r m e n ; de t r a n s p o r t m i d d e l e n en de bu i t en landsche 
hande l . D e r e g e e r i n g b l i j f t de v o o r n a a m s t e niaoht in 'de e k o n o m i s c h e sfeer, 
zij le idt a l le v o r m e n v a n e k o n o m i s c h e w e r k z a a m h e i d , s t imulee r t degenen 
die liet m i n s t g e v a a r l i j k zi jn v o o r de soc ia l e w e l v a a r t der massaaas , en houd t 
degenen tegen, die een b e d r e i g i n g k o n d e n w o r d e n v o o r he t h u i d i g e s te lse l . 
V a n het g r ó ó t s t e b e l a n g in a l de s c h o k k e n d e v e r a n d e r i n g e n is d i t : hef 
po l i t i eke stelsel is zoo goed als o n v e r a n d e r d geb leven . H e t p r o l e t a r i a a t oefent 
n o g steeds de heerschappi j u i t " . 

D e schr i jve r zé t v e r v o l g e n s uiteen, hoe hij z i ch de po l i t i eke o n t w i k k e l i n g 
in de naaste toekoms t voors te l t . W a a r s c h i j n l i j k zu l l en twee kampen tegenover 
e l k a a r k o m e n te s t a a n : het eene, bes taande u i t de . a rbe idersk lasse en liet 
meer r e v o l u t i o n a i r e deel der b o e r e n ; t e rw i j l het andere de r i jke boereu . de 
indus t r iee le b o u r g e o i s i e de v reemde k a p i t a l i s t e n die konces s i e s k r e g e n en een 
deel van de in teHektueelen omva t t en z a l . D e z e z u l l e n a l l en s t r i jden tegen iiet 
Sowje t - s t e l s e l , v ó ó r het k a p i t a l i s m e . V o o r dezen s t r i jd , d i en zij z ien k o m e n , 
s te l len de Russ i s che le iders hun v e r t r o u w e n in de geo rgan i s ee rde k r a c h t e n 
van het p r o l e t a r i a a t en in de k o ö p e r a t i e s , die zeke r ge roepen z i jn de k o n -
k u r r e n t i e tegen l ie t k a p i t a l i s t i s c h bedr i j f met kans op succes te voeren . 

In de „ W i r t s c h a f t l i c h e n R u n d s c h a u " v a n de „ R o t e F a h n e " van 14 D e e . 
s taa t een ber ich t over het A l m s s i s c h e k o n g r e s der l a n d b o u w - s e k t i e s , dat 
ko r t en t i jd ge leden te M o s k o u p laa t s v o n d . D i t k o n g r e s is v a n veel be l ang , 
v o o r a l ook omda t de l a n d b o u w ihet v o o r n a a m s t e punt z a l u i t m a k e n op het 
9de A l m s s i s c h e S o w j e t k o n g r e s , dat 20 Dee . b i j eenkomt . 

A a n het k o n g r e s d e r l a n d b o u w s e k t i e s namen 200 gede legeerden uit 
geheel R u s l a n d 'deel; boeren , a g r o n o m e n , t echn ic i en a f g e v a a r d i g d e n dei-
bed r i j f so rgan i sa t i e s in den l a n d - en b o s c h b o u w . 

H e t k o n g e r s bewees , dat de we t , die een jaa r geleden tot s t and k w a m , 
tot „ b e v o r d e r i n g v a n het l a n d b o u w b e d r i j f " g o e d g e w e r k t heeft. 1 O p een 
o p p e r v l a k van-12 m i l l i o e n H . A . is de r a t i onee l e v e r d e e l i n g der g e k o n f i s k e e r d e 
l a n d g o e d e r e n ten u i tvoe r g e b r a c h t ; d .w.z , de v e r d e e l i n g is z ó ó gesch ied , dat 
a! ve t ve rdee lde l a n d o o k in k u i t u u r g e b r a c h t kan w o r d e n . D i t r e s u l t a a t w e r d 
bere ik t , o f schoon s lechts 4000 l andme te r s b e s c h i k b a a r w a r e n i n p l a n t » van de 
50.030, ' die m e n n o o d i g had . O v e r a l w o r d e n titans l a n d m e t e r s - s c h o l e n o p g e 
r ich t . 

O'ver de resu l ta ten d e r k a m p a g n e v o o r den a a n b o u w ber ich t te O s s m s k i . 
V o l k s k o m m i s s a r i s van den L a n d b o t w , dat een t o e n e m i n g te kons ta tee ren 
va l t . In vele n o o r d e l i j k e p r o v i n c i e s is het b e b o u w d e o p p e r v l a k v a n 1917 b i j n a 
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wei' bereikt. Het feit, dat in de \Volga-prov.incies ondanks den hongersnood 
drie kwart der in 'dit voorjaar bebouwde velden thans weer bezaaid zijn 
geworden, bewijst hoeveel energie de landbouw onder leiding der Sowjet-
organen kan ontwikkelen. 

Evenals de graanbouw, is de aardappelen- en groententeelt vooruit
gegaan Terwijl vroeger alle' groentezaden uit het buitenland werden aange
voerd, tracht men die thans in de proeftuinen en op de sowjetlanderijen te 
kweeken. Moskou is het centrum van een uitgestrekt gebied geworden, waar 
de aardappelbouw ontzaggelijke uitbreiding heeft gekregen. De toeneming 
der bebouwde oppervlakte is ten deele verkregen door het in kuituur brengen 
van wouden en moerassen; het zijn vooral koöperatieve vereemgmgene die 
zich hierop toeleggen. Overal worden proeven genomen met verbeterde 
methoden van grondbewerking. 

Het dagblad „Bjednota", het orgaan voor de plattelands-bevoik.ng, 
vormt één doo.rloopende populaire kursus over agronomie. Een groote 
brochure-literatuur over dit onderwerp wordt onder de massaals verspreid; 
de sowjet-hoeven (staatslanderijen) organiseeren tentoonstellingen van 
zaden vee enz. Ook stellen zijn den boeren stieren en hengsten ter beschik
king om ihet ras te verbeteren. Sedert de „week van den rooden landman" 
in het voorjaar zijn 800.000 ploegen en honderdduizenden andere landbouw
werktuigen hersteld geworden in de reparatie-inrichtingen, die de landbouw-
sekties Ingericht en'van materiaal, brandstof en arbeidskrachten voorzien 
hebben. , , ,. 

De boer van 1921, eindigt het artikel, M een geheel ander wezen dan die 
van 1917 De laatste wist met de brochures die men hem in de hand stopte, 
niets anders te doen dan er cigaretten van. te draaien; de eerste wil ze zelfs 
betalen; hij vraagt om landmeters en landbouwkundigen en volgt gaarne ihun 
raad Ondanks* de droogte en de ramp waartoe zij voerde, groeit een nievwe 
landbouw in Rusland op, die van enorme beteekenis op de wereldmarka zal 
worden. 

The Toilet (New-York) van 12 Nov. bevat een zeer interessant art/kei 
van " H M Ware, getiteld „Agrarische vraagstukken m Amerika.' De 
schrijver zeif landbouwer, nam op een goeden dag afscheid van zijn 
boerderij om als een namen'looze, een onder vele duizenden werkzoekenden, 
van het oosten naar het westen te trekken, in Üe keukens der hoeven waar 
hij werkte in de spoor en in de wildernis, overat kwant hij nn aanraking mel
de zwervende losse arbeiders, praatte met ven en leerde leerde hun leven 
kennen Zijn artikel beschrijft de armoede in het zuiden, m de „katoen
gordel waar arme negers bijna uitsluitend katoen voortbrengen voor de 
markt 'Mislukt de oogst, dan lijden zij 'honger. Gelukt hij, dan kunnen zij net 
pi-eces hun schuld afdoen en blijven even arm. 80 pCt. der negerbevoiking 
leven in d-ze distrkten, zij worden op de meest gruwelijke wijze geëxploi
teerd Het stelsel van beplanting en de > uitzonderingswetten maken, te samen 
met de'vervolging door de wet'en door het gepeupel, het leven der negers 
tot een ontzettende nachtmerrie". . 

De verdere hoofdstukjes, waarin het artikel verdeeld is, beschrijven de 
v - cmlknde i r r n v van landbouw n ce Ver S v.tn : .n '.asm uvcerd 
hoéven aan de Stille Oceaan, den half-proletansohen landbouw in 
Montana- de balf-burgerlijke boerenbedrijven in Kansas, waar de groote 
graanbotïw-distrikten zijn en een samentreffen van goede oogsten en oorlogs-
orijzen den boeren eenige gouden jaren bezorgde, en ten slotte de werkende 
boeren" in de oostelijke staten, waar de groote meerderheid der hoeven met 
zware hypotheken zijn belast. 
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D E B U R G E R L I J K E T I | D S C H R I F T E N 

door 

V A N R A V E S T E J J N 

Onze bedoeling is in de „Communistische Gids" ook weer, evenals m 
„De Nieuwe Tijd ' ' gedurende een te korten tijd het geval was, zooveel het 
gaat en zooveel de ruimte het toelaat, een cntisch overzicht te geven van 
hetgeen in enkele der voornaamste burgerlijke tijdschriften versonijnt, voor 
zoover het niet ligt op zuiver literair .gebied en onderwerpen betreft, die voor 
onze lezers uit een communistisch oogpunt van 'belang zijn. 

Wij hopen de nulbr.ek zoo geregeld mogelijk ibij te i.r ouden en op den 
duur zoo Volledig mogelijk te maken. 

Wij beginnen dezen keer met het jongste nummer van het burgerlijke 
tijdscihnrft, dat nog altijd, ia de wisseling der tijden, liet karakter van het 
voornaamste en interessantste heeft weten te bewaren, vooral door de keur 
van goede medewerkers op verschillend gebied, die het aan zich weet te 
verbinden, namelijk De Gids. 

In de November-aflevering van dit tijdschrift vinden wij als voornaamste 
stuk, dat ons interesseert een opstel van den Leidsehen itoogleeraar J. C. van 
Derde over Koloniale Zelfopvoeding. Het is een der talrijke geschriften van 
de laatste jaren, waarin onze bourgeoisie zieln rekenschap tracht te geven 
van de snelle veranderingen, die in Indonesië zich aan 't voltrekken zijn onder 
den invloed der „ontwaking" van het Oosten, der Russische Revolutie enz., 
en tegenover dóe evolutie, welke welhaast een revolutionair tempo heeft aan
genomen, stelling poogt te nemen. De schrijver onderzoekt op zijn beurt het 
probleem, (hoe de taak te vervullen is, 'die volgens de burgerlijke politici, 
economen en 'geleerden op „ons" rust, de Indische volkeren „op te voeden" 
tot een mate van „rijpheid", waardoor zij geschikt zouden worden om wer
kelijk deel uit te maken 'van een „gemeenschap, die zoo-wei Indië als Neder
land zou omvatten". Met velerlei tierlantijnen en allerlei geleerden omhaal 
komt dit voor een groot deel (hierop neer: boe brengt men den Inlander de 
overtuiging bij, dat liet de moeite waard is zich in te spannen, dat het plicht 
is te werken, m.a.w. dat verhoogde activiteit zoowel geluk als welvaart betee-
kent?" M.a.w. 'hoe moet de massa der inlandsehe 'bevolking '„opgevoed" 
worden tot kapitalistische plichten om haar dan ook de kapitalistische, 
„rechten" te geven. Natuurlijk komt de heer Van Eerde ook tot de aonckisile, 
Vat het niet aangaat, de Indische bevolking binnen afzienbaren tijd aan zich-
zelf over te laten. Dat zou, Om met Mr. Sannes, den woordvoerder van de 
S. D. A . P. bij de laatste Indische begrootingsdebatten te spreken, weinig 
minder 'dan „misdadig" zijn. Want hoe kan een vader den „plicht" tegenover 
zijn pupil volvoeren, wanneer hij dien pupil ontijdig de woestijn instuurt? 
Onze bourgeoisie .immers voelt zich tegenwoordig in die vaderrol wonderwel! 
Door „voorbedden" , I's de conclusie van den schrijver, nog meer dan door 
„leerling", moet men de inlanders den zin voor „langzamen groei"'bij brengen, 
voor geleidelijke •ontwikkeling. Langdurige aanraking en „onbaatzuchtige 
werkzaamheid'" zijn daarvoor noodig. De heer Van Eerde, die waarschijnlijk 
een braaf lilberaal-vrijizinnig-iinodern-geloovig Leidsch burger is, moot die 
onibaatzuevtig'iheMd' maar eens aan de Colijn's en consorten gaan prediken. 
Ook deze „welwillende" geleerde beschouwt 't natuurlijk ais vanzelf sprekend, 
dat de,.vrijheid van gedao itenopenibaring" van „half-ontwikkelde schrijvers, 
die niets anders doen dan hun schoolkennis gebruiken voor onwaardig en 
zeker on-inlandsch marktgeschreeuw" en die leidt tot ,,'bandelooze vrijmoe
digheid", niet kan worden getolereerd. M.a.w.: hij keurt de „vaderlijke" 
onderdrukking van het vrije woord ! n Indonesië door de Indische bureaucratie 
en haar trawanten ten volle goed. Zoo /'en wij t ier weer aan een duidelijk 
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en leerzaam voorbeeld, wat er zelfs van het groene hout van het Hollandsche 
burgerlijke intellect te hopen is voor de bevrijding van Indrië. 
. Een tweede opstel in deze aflever,mg, dai een.ge belangstelling verd'ent 
is dat van Mr. Ge.ibert Scholten over: „De wijsgeennge grondslagen van het 
staatkundig vrijheidsbeginsel". Wij hettoen h.er, zooals üe naam reeds aan
geeft, te maken met een quasi-geleerde jro-gimig om de iiiiiosorische (srcl) 
grondslagen blooï re leggen van het zoogen. „vrijheidsbeginsel", dat de partij 
van „Dresselihuijs-ex-1 reub-Ter Hal l " zoo tier voorop'stelt, ' ja, zoetwaar: 
•ter Hall, thans een van de figuren van den „Vrijheidsbond" zal staan te 
kijken als hij al dit moois over Fichte, Proudhon, Stimer, Bakoeniné, Kro-
Potkine, Spencer, Tolstoi en noemt nwee nog maar een stn.v of wat van die 
rare snuiters, te lezen krijgt. De schrijver in kwestie is inderdaad tot de 
ontdekking gekomen — niet bepaald nieuw! maar ongetwijfeld, wel voor Ter 
Hall en andere groote geesten! — dat er eenige verwantschap bestaat 
tusschen het filosofisch „loegiiisel" van den „Vrijv'ieidsfcbnd" en net anar
chisme. Hij betreurt .het, „dat de studie van het theoretische anarchisme door 
juristen en rechtsfilosofen zoo verwaarloosd wordt". Hij ziiet daarin „een 
systematische fout" en ook door de polemiek, onlangs gevoerd tusschen onze 
Pg. Roland Holst en Mr. Clara Wichmann in „De Vrije Communist" en „De 
Nieuwe Ti jd" is hem een licht opgegaan, dat dat allemaal toch zeer interes
sante kwesties zijn. Vooral natuurlijk wanneer ze puur „theoretisch" blijven. 
De !heer Schotten geeft dan op zijn manier een overzicht van de theorieën 
van Stimer, Bakoeniné, Tolstoj, welke anarchistische trots volgens hem baar 
parallel vindt in het liberalisme in -N-ietzsche, Spencer, Kant. De opsom-
m.ng en de parallel is voldoende om te doen zien, dat het den schrijver aan 
elk histO'riscn .inzicht en dus eik begr p omtrent t,e betieekenes van een dier 
figuren ontbreekt. Het is in liet geheel niets dan een schooljongens- of 
studenten-vergelijking. Wie daaromtrent meer wil weten en wel eenig begrip 
wil krijgen, zeker noodig bij de ontzaglijke verwarring, die er bok in 'di t 
opzicht sinds Domela Nieurwen'hc'is en zijn min of meer dalf-igare adepten 
ouder de arbeiders lis -gestrooid, neme -Melhring's groote werk'ter hand. In 
andere geschriften, heiaas niet vertaald, van Mahring, vimdit men alles, wat 
een arbeider over Kant, Nietzsche, Spencer enz. weten kan. Het heele Gids-
opstel is dus, summa suirnmarum, een bedroevend staaltje van het peil waarop 
ook in ihet "voornaamste Holllandscihe burgerlijke tijdschrift het peil 'komt te 
staan, zoodra -het niet meer civer natuurwetenschappelijlke1, maar over 
kwesties van hisioris-ch-fiilosofiscfhen aard gaat. 

net tweede tijdschrift, waar wij dezen keer reeds iets over willen 
opmerken, is het maandschrift der S. D. A. P„ De Socialistische Gids. 

Een blik op de afleveringen van dit tijdschrift overtuigt tegenwoordig.,hoe 
juist het is het onder de burgerlijke te rangschikken en Ihoe d ë S. D. A P. 
njp is geworden om onder de overige (burgerlijke partijen een voikonien 
gelijkwaardige positie in te nemen. De ainlhoud wordt steeds meer „eklektiscli" 
een mooi woord voor „een allegaartje", -waar alle 'leidende theorie aan ont- ' 
breekt. De medewerkers worden steeds meer vogels van de meest diverse 
phrmage. Zóó, dat men -zich telkens en telkens weer afvraagt: he, is die nu 
ook al S. D. A . P.er geworden: dat schijnt toch met 't oog op de carrière 
m -allerlei branches geen onvoordeeliig zaakje te zijn. Men versta ons wel: wij 
benijden de S. D. A. P. natuurlijk in geen enkel opzicht de toetreding van 
„nieuwe talenten". Wij constateeren slechts, dat tegenwoordig allerlei dames 
en iheel-en, inizondeii.ietd ook literaire dames en beer'en, medewerkers van haar 
tijdschrift en dus waarschijnlijk -leden van de Partij zijn, van wie niemand, 
die de geestelijke beweging in dit tand sinds een twintigtal jaren gevolgd' 
heeft, ooit tot voor korten tijd gemerkt (had, dat zij eenige sympathie voor 
het „socialisme", laat staan voor het Marxisme zouden hebben. Menschen, 
wuer al of niet gefundeerde reputaties zich gevestigd hebben zonder eenig 
eontact of zonder eemigen invloed van de arbeidersbeweging. 
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D e aans t aande „ r e g e e r i n g s g e s c h ü c t S i e f c ü " van de par t i j w e r p t ook in d i t 
o p z i c n t haa r s c h a d u w e n reeds v o o r u i t . P r e c i e s a ls m e n nn D u i t s c h l a n d , n a 
de revolu t ie van 1918 en n a de m a c h t s a a n v a a r d i n g , ihonderden b u r g e r l i j k e 
in te l lec tuee len v a n al le g a d i n g de g roo te D u i t s c h e P a r t i j heeft z ien b i n n e n 
s t r o o m e n , zoo is 'het thans reeds in de, ook a l g roo t e S. D . A . P . M e n kan 
begr i jpen , w a t d i t w o r d e n z a i , w a n n e e r V l i e g e n , S c h a p e r met of zonde r 
T r o e l s t r a eens w e r k e l i j k achter üe groene tafel z o u d e n 'komen te z i t t en . D a t 
deze t o e v l o e i i n g v a n „ b u r g e r l i j k " in te l lec t met een ' v e r d r i n g i n g v a n het s inds 
vele j a r e n toch a l zoo z w a k k e p ro l e t a r i s che , d .w.z . 'heel-, half- o t s ch i j nbaa r -
M a r x i s t i s c h e inte l lect en z i jn i n v l o e d g e p a a r d gaat , spreekt vanze l f . M e n 
b e v o e l t t r o u w e n s s lechts den i n h o u d van eenige a f l eve r ingen , j a de redacr.e 
na te g a a n , o m te z i en , da t er van -die i nv loeden zoo goed als mets meer s 
o v e r g e b l e v e n . D e redac t ie i m m e r s ,is, po l i t i ek zeer h a n d i g , m a a r geestel i jk 
v o l k o m e n d v e r w a r r e n d , s a m e n g e s t e l d uit niet m i n d e r den 8 m a n . V a n d i e 8 
m a n zi jn er 3, V l i e g e n , T r o e l s t r a en H . P o l a k , die a l j a r en geleden niet hef 
Marx- . sme openl i jk nebben g e b r o k e n , is er é é n , A d a m a v a n S c h e i t e m a , een 
dk lv te r , die z i jn een igsz in s g e r u c h t m a k e n d e entree in de a r b e i d e r s b e w e g i n g 
m 't j a a r 190'/ g e d a a n heeft d o o r een v e r w o e d e a t taque tegen iiet M a r x i s m e 
te r i jden , is M r . B o n g e r , de le idende geest, d e theore t i cus v a n 'net ex t reme 
r e f o r m i s m e g e w o r d e n , t e rw i j l v a n -de dr ie o v e r i g e n j . L o o p u i t , R. I C i j p e r en 
F . v , d. G o e s , de eerste, een door n i e m a n d ' e r n s t i g g e n o m e n oude f iguran t , üe 
tweede in de' theor ie een be lage r van het M a r x i s m e en i n de p rac t i j k een 
voe tknech t van T r o e l s t r a is , t e rw i j l V a n der G o e s , w i e n s t r eu r ige po l i t i eke 
rol men kent, aan riet t i jdschr i f t practisc-h met meewerk t , zoo-dat zijn naam 
slechts ais decora t ie d 'ent. M e n behoef t s lechts de dr ie laats te a f l eve r ingen ter 
hand te nemen om den toev loed van v o l k o m e n bu rge r l i j k intel lect , dat in de 
S i ) . A . P . — t rouwens te r e c h t — n a t u u r l i j * niets anders ziet dan „ d e part i j 
van dei i v o o r u i t g a n g , d ie „ k a n s " geeft, t e r w i j l de v r i j z i n n i g e - d e n i o c r a t i e 
b.v. « e e n .kans heeft en de „Vr i jue ids toonid ' " te „ r e a c t i o n a i r " is , met de handen 
te gr i jpen . D e 1 u r g e r i i j k e r o m a n c i e r P . H . van M o e r k e r k e n zet er een van 
z i jn"verve lende fo.Stor.scne ve i i .a len voor t , de b u r g e r l i j k e m a a r fijne d r a m a t u r g 
F r a n s Hij.ns.sen schri j f t er iets Over D-o-stojefski, de 'bekende 'burger l i jke 
r o m a n s c h r i j v e r H e r m a n R o b b e r s - - m e n leze er de G r o e n e b laadjes van onzen 
v r i e n d S p ' in een v o r l g e n j a a r g a n g van „ D e N i e u w e ' t i j d ' nog m a a r eens 
na — .publiceert er no ta 'bene a'ls h o o f d - b f l e i d e n d a r t i k e l een l e z i n g over 
„ O p v o e d i n g , o n d e r w i j s en l i t e r a t v u r " , gehouden v o o r „ l e e r a a r s " , w a a r a a n 
n a t u u r l i j k 'zelfs ieder s p o o r van een pogen o m „ p r o l e t a r i s c h " ot „ s o e s a ! s-
tisc i " te d e n k e n ontioreekt. H o e z o u het o o k ? D e goede m a n weet d a a r v a n 
na tuu r l i j k zoovee l ais d e kat van 't k a a s p a k k e n . 

D é n d i n g h o u d t het t i jdschr i f t der S. D . A . P . na tuu r l i j k t r o u w b i j : den 
w o e d e n d e n , e o e w e l h o p e l o o z e n s t r i j d , d i e n de R u s s i s c h e Mensje-wiken v i a h u n 
D u i t s c h e n a v o l g e r s en penvoe rde r s , tegen de R u s s i s c h e R e v o l u t i e en de R u s 
s ische C o m m u n n t e n v o e r e n : K a u t s k y , P a u l Ov-berg ' en ' de rge l i j ken w o r d e n er 

. ö n m i v d e ' l i i k ( v e r t a a l d ) i n o p g e n o m e n . D a a r v o o r hoeft men echter di t t i j d 
schrift" n et te lezen . Het S . D . A . P . sche „ k a d e r " put er echter zi jn kenn i s 
uit omtren t de v e r d e r f e l i j k h e i d v a n -het B o l s j e w i s m e en de D e r d e In t e rna 
t iona le . V a n den ove r igen i n h o u d 'vermelden wij a l leen het a ls steeds lezens
waard'- '" T e c h u ^ e i - e c o n o m i s c t i o v e r z i c h t v a n -Dr. van der W a e r d e n . A l s deze 
.,-cen e x - M a r x i s t was , zou er i n d e r d a a d d i e t s aan hein on tb reken . M a a r zi jn 
e x - M a r x i s m e z a l hem des te gesch ik te r m a k e n v o o r M i n i s t e r in de eerste 
R o o m s e n - roode c o a l i t i e - r e g e e r i n g , die wi j hl-er in 1926 of la ter zu l l en b e l e v e n ! 



Washington 
door 

V A N R A V E S T E I J N . 

II. 

„L'Homme Libre" schrijft: Over 20 jaar kan Frankrijk tegen het met 
ië verbonden Duitschland te vechten hebben. Te land zal het dan nog 

. baas zijn, maar ter zee niet voldoende wapenen bezitten. Aldus kan het 
gebeurde bijdragen om Sarraut te Washington in zijn verzet te stijven. Wegens 
ene oorlogskans is het Frankrijk'» belang, dat de tegenstanders van Italië 
in de MidJdellandsche Zee sterk zijn. Dat zijn Zuid-Stavië en Griekenland. In 
1920 teekende Venizelos met den Itaiiaanschen vertegenwoordiger een over
eenkomst, volgens welke dit land Griekenland: de eilanden van de Dodeka-
nesos op Rhodes na zou. afstaan. Thans is het daarvan niet meer gediend. 
Het lijkt in deze omstandigheden niet onwaarschijnlijk, dat de Grieken weldra 
de Italianen gewapenderhand vandaar drijven. Ook Tsjecbc-Slowakije kan 
een deugdelijk tegenwicht in verband met het Italiaansche imperialisme zijn. 
Den laatsten tijd treedt de toenadering van de successie-staten der vroegere 
Donan-monarehie aar. den lag. Italië ziet dit met scheele oogen aan. Het zou 
zelf de tradities en pretensies daarvan willen hervatten. 

Het optreden van de italiaansche overheid in zake het voorval te 
Sebenico wordt vergeleken met dat van Berchtold en üiesl , hetwelk den 
groeten oorlog uitlokte. Men schrijft den wrok van Italië dus toe aan het 
struikelblok, dat het in zijn drang naar den Donau in Servië vindt. 

Het bovenstaande citaat uit een Fransch imperialistisch blad 
heeft; de verdienste, dat het ons met één slag verplaatst naar de 
voorstellingen dier Fransche machthebbers, die in de huidige wereld 
zulk een rol van beteekenis vervullen, dat naar men weet, ook 
Washington voor een groot deel onder hun invloed is gekomen. 

Het verwijst ook naar den nauwen samenhang tusschen de 
wijdere Oost-Aziatische en Oceanische probtemene waarvoor 
Washington bijeen was geroepen, en de betrekkelijk kleine, maar nu 
eenmaal niet opgeloste en daarom niet minder dreigende Europee
sche vraagstukken, waar de Amerikanen liever niet aan herinnerd 
worden, maar drie er n'en déplaise de heeren Hardingen Hughes, nu 
eenmaal rijn. 
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Men kent de rol, die Frankrijk, bij monde van zijn afgevaar
digde den minister van koloniën 'in het kabinet-Briand, Sarraut, 
zoowel als bij monde van Monsieur Briand zelf, in Washington 
heeft gespeeld: het is er -min of meer de spellebreker en de bete none 
geweest. Het heeft tegenover de „fraaie" rol, die de Ver. Staten, 
zoowel als het Britsche Rijk er van den aanvang at hebben trachten 
te spelen de minder dankbare vervuld, welke bestond m het hoog
houden van zijn militaristische eischen op elk gebied, die der 

kapitale" schepen eerst, van het landleger in de tweede, van de 
duikbooten in de der-de plaats. Kortom: -tegenover het Angelsaksi
sche .idealisme", waar Washington een zoo .schoon beeld van moest 
leveren heeft Frankrijk's verdorven aard en zijn orwenzadrgbaai 
militarisme te land en ter zee een uiterst treurigen indruk gemaakt. 
Alle ethische elementen der wereld - en zij zijn talrijk in het bur
gerlijke kamp schuddeden en schudden nog de bedenkehjke 
hoofden. En zulk een politiek van een land, dat een schu d 
van 300 milliard en dat drie jaar na het einde van den wereldoorlog 
nog zelfs geen begin heeft gemaakt met de consolidatie van zijn 
financiën! Zoomin als het overwonnen Duitschland b.v. 

Zoomin als het in ons opkomt, de houding van Frankrijk s 
imperialisten, gelijk die in het citaat hierboven het op treden e 
Washington, -zoowel als in bet omverwerpen van Bnand, toen deze 
h a n n e s n et Lloyd George eenige afspraken had gemaakt, waar
door de schijn In worden gewekt, dat Frankrijk de dupe zon 
worden tot uiting komt, zoomin als het bij ons opkomt die te ver-
rdt ; omin&achten wij ons verantwoord, die houding zonder 
me r op de manier der Duitschers en hun bewuste ot onbewust 
Mpriters, te veroordeelen, zonder ons rekenschap te geven van haat 

^ W k — onmogelijk .onder meer te zoeken zijn m zekere 
aangeboren eigenschappen van den Franschen geest, of in de onmo-

' S h e i d , waarin de Fransche machthebbers zouden verkeeren om 
^ economische waarheden, die tegenwoordig tafhet^at schij
nen te zijn van iederen Hollandschen schooljongen, als daar .s deze 

en schuldenaar, (Duitschland) om te kunnen betalen eer 
de gelegenheid moet zijn rijkdom te produceeren, en wat d,es meer 
, 7fi om zeggen-wij, zulke waarheden te snappen. 

h De oofzaken voor de onbuigzaam militaristische houding van 
de Fransche machthebbers moet veeleer, zoo ergens, gezocht worde 
in de bijzondere positie, die het Fransche imperialisme en het 
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Fransche Imperium thans inneemt te midden van de overige groote 
en kleinere machten, die uil den wereld-oorlog zijn overgebleven of 
te voorschijn getreden. 

En onwillekeurig dringt zich clan een parallel op .met de 
houding en de positie van een andere kapitalistische macht van den 
eersten rang te Washington, namelijk van het Rijk der Rijzende Zon 

Vergissen wij ons niet, dan zijn beide er, door de macht der 
omstandigheden, in een vrijwel analoge positie komen te verkeeren 
een posifJe, die/voor beiden op den bodem der kapitalistische wereld-
verhoudingen dezelfde buitengewoon onaangename gevolgen moet 
meebrengen, namelijk die van een toenemend en gedurende den 
loop der Conferentie steeds meer aan den dag tredend diplomatiek 
isolement. 

Herinnert men zich, wat vóór den Wereld-oorlog de verhouding 
der groote staten was? 

De bondgenootschappen van Frankrijk en Rusland eenerzijds 
van Duitschland en Oostenrijk anderzijds vormden de hechte kernen,' 
waar de staatkundige verhoudingen der oude en dientengevolge ook' 
van een groot deel der geheele wereld om draaiden. Beide bondge
nootschappen vonden hun aanvulling in zekere min of meer losse 
atspraken, waarvan de Overeenkomst in 1904 tusschen Frankrijk en ' 
het Britsche Rijk gesloten de voornaamste, de zeer losse band tus
schen Italië en Roemenië andereiöijds en het Centrale Middel-
Europeesché verbond een eveneens belangrijke was. Daarnaast 
bestond op het wijdere veld. der Aziatische verhoudingen het Britsch-
Japansche bondgenootschap. De Vereenigde Staten van Noord-
Amerika ten slotte verheugden '-zich in een isolement, dat in de toen
malige verhoudingen en op den bodem rvan hun hegemonie over een 
zeer groot deel van Midden-en Zuicl-Amerika, voor hen niets angst
wekkends had. Trouwens: het is mogelijk, het is zelfs waarschijnlijk, 
dat er toen reeds vaste afspraken bestonden tusschen de Regeering 
der Unie en de Engelsche en Fransche Regeeringen voor het sedert 
jaren mogelijk geachte geval, dat Duitschland naar de wapenen zou 
grijpen en een poging zou doen om, izooals niet de wereld-heer
schappij, dan toch een onaantastbare positie onder de allergrootsten 
te verwerven. 

Thans, zien wij met één oogopslag, — wij wezen er trouwens 
reeds vroeger op — is van heel dit systeem van bondgenoot
schappen niets, maar dan ook niets meer overgebleven. En tenzij 
men van meening mocht zijn — een meening die dunkt ons, na de 
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ervaringen van de laatste twee jaar wei geen eerlijke aanhangers 
b e z i t t e n - dat de „Volkenbond" in staat „ou zijn gebleken het 
S t e e n t der aiiianties te doen plaats maken voor ,een 
keld stelsel - heerschte op het moment, waarop de Corie.en e x 

schappen bestond meer m werke.ijkiieiü, zij 
P r 0 f Z " s ™ * Conferentie - wij , c h r i j « „ <ie 2e helft van 

lanuan ^ T o a l nog «iet beëindigd dan toch in „oo.dzake,v te 

S , >s * » he< resultaat, d„„ k < « , in 
in deze twee onmiskenbare gevolgen, hei pointer. Srw^tl" Japan ais Frankrijk aan „ a v o n d 

hoe langer boe meer verzeild dreigden te raken, n Wash ngto. 
zooai n l t bevestigd dan toch inderdaad meer m l^ht g e t. Het 
Enoelsch-Japansche bondgenootschap, dat, men weet h . , v o o 
W ^ U o n reeds een verhouding was geworden, waartegen een 
Zit deel der tot het Britsche rijk beboerende bevolkingen . . . 
gekant was, is formeel opgeheven. 

Frankrijk-s geschillen met Engeland daarentegen zijn door d 
ConferTntieschefper belicht dan ooit te voren. Daarover z,jn a . , 
waarnemers het eens. En bedaar dus eenrge van 4e ape -
der Conferentie, die bijeengeroepen was, om naar het heet.c, 
bewapeningen te beperken m i m a i r e a i j n 

Tenzii men aanneemt, dat de bewapenin&en l > 

i hehhe„ ais - r n lt,ng vaa * v a n g e n , _ 

: : ^ factoren, de vermeerdering der bewapeningen toch 
tn H i k zou kunnen worden verminderd, verlangzaamd, ot zebs 
^ i ^ c Ï f m a n c i e e l e onmacht van een bepaalden staat kan 

• ^ ^ V X aeliik -esteld, een dwingende reden liggen om zich op 
f l ^ v a t i W a p e n i n g e n , tijdelijk te onthouden van wat men 
^ z a k e l i j k zou achten. Levert ons land me een 
hoe de bezuiniginsoverwegmgen, die uit zekere , : _ d e r i 

constellaties voortspruiten, o P dit gebied jaren lang een b e s , , , - , -



invloed kunnen hebben? Nederlandsch-Indië was onverdedigd en 
onverdedigbaar, in 1904 en 1911, l 0 e n ;de stormteekenen van de 
naderende imperialistische worsteling voor 'teerst zich helder op den 
wand afteekenden. Het is 't thans, na den wereldoorlog en de erva
ringen van 10 jaar, nog. Kan iemand ontkennen, dat hierbij ook 
andere dan zuiver militaire en maritieme overwegingen een rol en 
een rol van gewicht hebben gespeeld? Anderzijds leveren de landen 
in staat van revolutie, het bankroete Frankrijk der jaren 1, II en 
volgende van de Republiek, het niet minder bankroete-proletarische 
Rusland van thans de treffende voorbeelden, hoe in bepaalde geval
len de krachten van den Staat zelfs boven 't schijnbaar nog 'moge
lijke moeien en kunnen worden ingespannen voor dat ééne, alles 
overheerschende en alles primeerende doel: behoud van 't leven der 
gemeenschap in een wereld van vijanden, die trachten dat leven te 
vernietigen.' Maar wat voor die staten mogelijk was onder den 
invloed van een opperste spanning, de vraag van .al of niet voort
bestaan ais revolutionair staatswezen, is, weten we, een onmogelijk
heid voor de burgerlijke en imperialistische stadsgemeenschappen, 
nadat ze zich aan zulk een inspanning ais de wereld-oorlog was 
hebben moeten blootstellen. Bij de eene in sterkere, bij de andere in 
minder sterke mate, moet men daar de teugels tijdelijk wat laten 
vieren. Engeland, (aijn traditie en zijn insulaire positie getrouw, heeft 
in de afgeloopen jaren voor 't allergrootste deel reeds gedemobili-

. seerd.Frankrijk, met zijn geheel andere sociale samenstelling, andere 
geografische positie en andere geestesgesteldheid der massa's col; 
van de kleine boeren, kon tot nog toe een ontzaglijk leger op de been 
houden. Dit neemt niet weg.dat Frankrijk's financieele positie ook 
zijn heerschers dwingt zich op militair en maritiem gebied te 
„matigen". Maar dit heeft niets te mak-en met de kwestie of de objec
tieve en dientengevolge ook subjectieve imperialistische omstandig
heden zóó zijn geworden, dat zij een versterking dan wel een 
matiging van Frankrijk's imperialistische toerustingen ten gevolge 
hebben. Indien het werkelijk waar is, dat Frankrijk thans" in de 
wereldpolitiek geïsoleerd staat en op het vasteland van Europa 
hoogstens in een reeks van tweederangs staten op den duur betrouw
bare bondgenooten verwacht — België, Polen, Tsjecho-Slowakije, 
Zuid-Slavië en Griekenland — dan ligt daarin een factor, die izijn 
heerschers voortdurend de versterking van de (imperialistische toe
rusting als noodzakelijk voor oogen moet stellen. 

Frankrijk, een continentale staat, maar met een ontzaglijk 
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geconsolideerd Imperium in Afrika vooral, op het vasteland van 
Euiopa — zoolang het duurt! — steunend op een reeks van min of 
meer bankroete middenstaten. Japan, een eilandrijk als Engeland, 
met ontzaglijke invloeds- en machtsgebieden op het Aziatisch 
Vasteland, maar /zonder een enkelen bondgenoot. Men hoeft de beide 
ïn dit opzjcht met elkaar vergelijkbare groote kapitalistische mo
gendheden maar naast elkaar te stellen, om onmiddellijk het verschil 
naast de overeenkomst in hun wereldpolitieke situatie, zooals die 
Zich titans aan ons voordoet, in 't oog te vatten. 

Er is de overeenkomst, dat beiden zich thans geïsoleerd gevoe
len. Er is het verschil, dat Frankrijk wèl, Japan niet zich bedreigd 
voelt. 

Doch, al is Japan voor 't moment verlost van vrees voor een 
inval — ' een vrees, die het jarenlang koesterde, toen vóór den 
Russisch-Japanschen' oorlog, de wereldpolitiek van het Tsarisme 
zich naar Oost-Azië vooral richtte en de Russische beer als een 
ontzaglijke macht opdoemde langs heel de Noordkust van het Conti
nent, toch brengt de situatie zooals die nu iz'ich aan de Japansche 
staatslieden voordoet, genoeg onaangenaamheden met zich. 

Want tegenover het Japansche isolement staat niet ide moge
lijkheid van een bondgenootschap indien het Japansch-Britsche 
verbond 'verbroken blijft en staat ingevolge de Conferentie van 
Washington thans de mogelijkheid van een samengaan der Unie 
en het Britsche Rijk in de Oost-Aziatische aangelegenheden. 

Mogelijkheid die reeds op zichzelf voldoende is om Japan's 
heerschers met huivering te vervullen. 

Men behoeft slechts een blik te slaan in de japansche groote 
pers — een pers, die, zooals bekend is, niets weergeeft dan wat 
het gouvernement wil — te slaan om van die gevoelens een indruk 
te krijgen. 

Het is misschien goed, met een enkel citaat een indruk van 
de gevoelens te geven. 

Volgens den correspondent der N . R. Ct.de Tokio schreef de 
„Kokoemin" (de Natie) een der voornaamste bladen van Tokio, 
'naar 'aanleiding van het zoogen. viervoudige alliantie, die de be
ëindiging van het Japansch-Engelsch verdrag inhield, alsmede de 
beperking der bewapening in groote schepen volgens de formule 
3, 5, 3 o.a.: (midden December): 

Op de conferentie te Washington is onze positie verre van voordeelig 
«eworden. Sedert den Enropeeschen oorlog is Japan tegen den muur 
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co£el :Z eT a , g e m e e n e n V r 6 d e - M a a r i n d i e " een! ontwape t i 
2 e H H - „ I S S ° m m i g e " a t i e S t e verzwakken en andere te ver
sterken, dan , s dn alles behalve bevorderlijk voor den vrede" 

En verder: 

van W A , Z a i ' V a " a f h e d 6 n ' " l e t m e e r d * » 60 percent b e d ™ 
van de Amenkaansche. Wij zijn er dus op aangewezen s teeds,2fZ 
verstandhouding met Amerika te leven. Unze regeer" , en onze i d . 
geerden h e b b e n e n e q u a d r u p I e ^ « - n g o e ed 

stellmg van het Engelsch-Japansch verdrag. Wat is hfervan het g vo g , 
Japan ach za moeten schikken naar de inzichten van drie andere naties 
nrusschen rs Engeland, en dak Frankrijk, thans in zoodanige pos tic c ï 

deze njken mets tegen Amerika- zullen kunnen beginnen. En zo za ' eï:r 
***«*ag van de quadruple alliantie in de practijk neerkomen op he v o , ^ 
i an de wenschen van Amerika." V ~ " & « 2 

Over deze quadrupIe alliantie heet het dan nog: 

zdo£lZeLd7 T a d l U P l e a l l i a ' T t i e e ° h t e r i s 3 1 d a d e l i i k <*» zaj.k onop
gelost gebleven, die Japan zeer aan het hert gaat, namelijk het vraaestuk 
der rassengdijkheid. Den hemel zij dank dat onze regeering o „ d e V 0 0 r g ^ 
dat de quadrupIe alliantie zulks onnoodig maakte, het raLnvraalstuk "e 
te Washington ter tafel heeft gebracht. Dat heeft ons althans een L£ 
politieke nederlaag bespaard." d.-üer L 

Het oordeel van de andere groote bladen die de correspondent 
citeert, is al niet anders of beter. In verschillende toonaarden komt 
liet op 't (zelfde neer. 

In soms zeer scherpe -bewoordingen wordt de regeering en de 
deiegat.e verweten, dat zij zich door de Amerikanen hebben laten 
„nemen". Inzonderheid op de beperking der kapitale schepen wordt 
sterk k n t ) e k geoefend. Maar wanneer men alleen maar bedenkt 
welk een beteekenis de niet-opgeloste, en dientengevolge feitelijk 
achter de bank geschoven kwestie der rassengelijkstelling voor het 
Japansche imperialisme voor en na den wereldoorlog steeds heer 
gehad en behouden moet, dan kan men zich in het gevoel van 
achterafzetting en dupeering der japansche imperialisten ver
plaatsen. 

Een'enkele blik op de geschiedenis van het Japansche imperia
lisme geeft ons daarvan een denkbeeld. 
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Wij zouden kunnen volstaan .net in dit-opricht te verwijzen 
naar e n k e ï passages uit het artikel, dat wij. vijf jaar geleden <(in 
naai enKeie pab B wijdden aan wat wij toen 
De Nieuwe lijd van ,Nov. en Dcc. iy>o; WIJ 
noemden- Problemen van den Gröoten Oceaan In dat artikel 
noemuen- uitmuntende samenvatting 
citeerden wij o.a. (op pag. 727 volg.) ue u u 
die de Fransche schrijver over imperialistische problemen Attbut 
f ' d verscheidene jaren vroeger, in 1908, van de strevingen van 

fct aoansche imperialisme had gegeven. Aubert's opime wam 
ïooa ls ' men daar Kan vinden, nier op neer, dat cte Japanse, 
r P edalXhe politiek die door ééne groote gedachte wordt 
K l * n voor Japan zoo onbevredigend en vrede van 
Sna u tose l i steeds twee oogmerken heeft eenerzijds ^ r ^ e r k m g 
van Nippon's machtspositie op het Vasteland, anderzijds expan 
on den Loten Oceaan. In overeenstemming met die twee , oo ; 

oogmerken en met de wisseling der omstandigheden wisselt oo 
de Japansche politiek, in zooverre zij nu eens het eene dan hej 

de m n eer kracht nastreeft. Een schrijver, die Van een gehee 
and re basis uitgaat en geheel andere opvattingen verde ,igt de 
anonymus die zich een voormalig „legatie-councellor in het Ver e 
Z > oernde en tegen het einde van den wereldoorlog eeri steKdie 
wiidde aan Japan en zijn relaties tot Rusland, Groot-Bnttanie, 
cC DuüschLd, de Vereenigde Staten, de Britsche^kotonien e 
de Nederlanden, onder den titel: The problem of Japan 1), .at 
uitdrukking aan deze zelfde opvatting, toen hij schreef. 
U t U t e richting der Japansche politiek schommelt heen en wee 
t l l S sehen twee scholen van Expansionisten - t u s s c h e n ^ m a d m 
school, die uitsluitend expansie voorstaa naa, ^ ^ ^ ^ 
van den Grooten Oceaan, de Philipp.jnen, Nederlandsich_ ost 
ïndië en Australië, en de legerschool, die expansie op het Azrati.c e 
Con menrvoorstaat. De maritieme school houdt er van Japan met 
E n i l a n d te vergelijken. Ook Japan is een eilandenrijk en zijn 
; : n 0 e t e n geli k die van Ehgelandtde zee volgen. Japan moe 

Testgegeven bij C. L. van Langenhuysen, Amsterdam, Rotterdam. 
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maken, een noodlottige fout zou zijn. De millitaire schooi aan den 
andereu kant wijst naar het feit, waarbij ook zij Engeland ten 
voorbeeld neemt, /dat, indien dit 'zich ais een sterke continentale 
macht op het vasteland van Europa had gevestigd, het zich den 
huldigen oorlog wellicht ,ziou hebben bespaard. Op dezelfde manier, 
zegt deze school, zou Japan, indien het zijn veroveringen uitbreidde 
toi verre eilanden in de Zuidelijke zeeën, evenals Engeland'levens-
anderen krijgen, id'ie een vijand met één slag zou kunnen;afsijden, op 
die wijze het gansche defensieve program van Japan vernietigende.' 

De schrijver gaat voort: 

Tusschen deize twee scholen is de beslissing nog niet gevallen. 
Zeer veel hangt af van den uitslag van den huidigen oorlog, her • 
is echter waarschijnlijker dat geen der beide scholen zoodanig de 
overhand zal krijgen, dat zij haar program in zijn geheel zal kunnen 
doorvoeren. Het is injdserdaad zoo„ dat waar de natie zelf voort
durend toeneem; in nationalistisch chauvinisme, iziij misschien de 
voltooiing van beide programma's zal eischen, vooral daar dit 
overeenkomt met de 'nieuwe Monroe-leer van het Oosten: „Azië 
voor cte Aziaten". 

De anonymus in kwestie, die ongetwijfeld sterke Duitsche 
sympathieën koesterde, voorzag op het moment, waarop hij zijn 
boek schreef, blijkbaar nog niet de mogelijkheid 'van een zoo vol
ledige Duitsche nederlaag, dat Dui-tschland ais imperialistische 
machtsfactor in 't algemeen en als factor in'de regeling der Oost-
Aziatiscne verhoudingen in 't bijzonder, zou ophouden te bestaan. 
Dit neemt niet weg, dat 'hij theoretisch althans de mogelijkheie 
overwoog van een toestand, zooals die nu in Oost-Azië heerscht 
en waarvan de conierentie van Washington het schouwspel 'heef; 
geboden, namelijk, dat op het terrein der regeling van de Ver-
Ojstersche kwesties, Japan zich alleen zou bevinden ten overstaan 
van die beic.e machtigste maritieme mogendheden ter wereld, het 
Britsche Kijk en de Ver. Staten. Alléén, omdat men de eenige andere 
zeer groote mogendheid, die ter conierentie 'aanwezig was, Frank
rijk, om de ook 'hierboven reeds genoemde redenen, niet als een 
factor 'mag rekenen, die hetzij vóór, hetzij tegen Japan zich deed 
gelden. Frankrijk'bekommerde zich te Washington — en dit wisten 
de oproepers natuurlijk ook wel van te voren — volstrekt niet om 
Ver-Oostersche kwesties, ook al heeft het in Oost-Azië belangen. 
En in ieder geval was het belang, dat het in die Oost-Aziatische 
zaken stelde door de geheele mentaliteit van zijn heerschers en de 
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politiek der laatste 7 jaar, relatief zoo gering, dat men tiet niet in 
aanmerking behoeft te nemen. Praetisch beeft het ook in dit opzicht 
geen rol gespeeld. 

Wat Italië betreft, nog,een groote, zij 't ook geen allergrootste 
mogendheid;, in Washington vertegenwoordigd, dit heeft natuurlijk 
voorshands te dezen opzichte nog veel minder belang. Praetisch. 
stond, nog eens gezegd, bij de bespreking der Pacifische en Oost-
Aziatische problemen, te Washington, het Oost-Aziatisch eilanden
rijk alléén tegenover de Unie en de Britsche wereldmacht. Want de 
beide wereldmachten, die nog m 1914 bij geen bespreking ook van 
die kwesties konden worden verwaarloosd, ja, die er, uit den aard 
van heel hun machtspositie, onvermijdelijk een eerste viool bij 
speelden, Duitschland zoowel als Rusland ontbraken. En zóó 
ontstond de toestand, die de.anonymus (zich slechts als zeer groote 
onwenschelijkheid, maar ook als zeer groote onwaarschijnlijkheid 
kon voorstellen: Engeland' en fAmerika koesteren ongetwijfeld het 
voornemen, alles in 't werk te stellen, ten einde Japan's pretenties 
in den Grooten Oceaan te verijdelen. Maar. . . detzie conclusie is ge
baseerd op de veronderstelling dat de Westersche mogendheden 
Duitschland geheel. zulten hebben ter zijde gesteld en dat ook 
Rusland niet bij machte zal zijn haar kracht te werk te stellen tegen 
een Angelsaksische overheersching in het Verre Oosten". 

De sdhrijver was de meening toegedaan, dat aulk een positie 
op het schaakbord vroeg of laat de ernstigste gevaren met zich zou 
sleepen. 

Ons wil het voorkomen, dat de resultaten der Washingtonsche 
Conferentie, die wij nu aoowat kunnen overzien, de juistheid van 
die profetie slechts hebben bevestigd. 

De volgende maal hopen wij daarover eenige verdere opmer

kingen te maken. 



Molière's 300ste geboortedag herdacht 
door 

H. R O L A N D H O L S T . 

I. 

In geen ander land had het drama, in zijniverschillende vormen 
gedurende de latere middeneeuwen zijn wortels zoo diep geboord 
en ze .zoo toreed uitgespreid als in Frankrijk; in geen een zoo rijken 
oogst van stichtelijke, ernstige, en vermakelijke spelen voortge
bracht. Naast het misterie, het mirakelspel en de spelen-van-zinne 
bloeiden klucht en zotternij, de genres waarin het volk zijn zeden 
ondeugden en zwakheden afbeeldde en in wiens personages elkeen 
zijn buurman meende te herkennen. 

In de slimme streken der behaagzieke wijfjes, in de lichtgeloo-
vigheici hunner gehoornde echtgenooten, in de vuile praktijken der 
koppelaarsters en de grollen der drinkebroers vonden geest-van-
waarneming, gave-van-typeering en spotzucht een onuitputteliik-
rijke mijn van gegevens, waaruit de dichters konden kiezen en die zij 
toi kleurige tafereelen konden verwerken. De schaterlach daverde 
onophoudelijk over het land; het geheeie volk zag in den potsierliik-
vervormden spiegel, dien de kunst het vóórhield, zijn dwaze tronie 
het tegengrijnizien en schiep daarin vermaak. 

Eeuwenlang duurde die bloei der volkskunst; de wereld-der-
verbeeldmg werd verrijkt met een groot aantal komische figuren 
in bonte afwisseling dooreen krioelend, en toch weer allen gestem
peld met het algemeene merk van één levens-begrip, éénzelfde 
kuituur. Die figuren keerden telkens -terug, zij kregen vaste namen 
als -een etiket op het voorhoofd geplakt. IJ.it hun doen en laten ont
sprongen een aantal 'komische verwikkelingen en situaties regel
matig afwisselend! als dag en nacht en door de toeschouwers met een 
blik van verstandhouding en een 'knik van welkome herkenning 
begroet., fc 

Echter, de blijspelschrijvers der middeneeuwen borduurden niet 
enkel op het stramien van het huiselijke leven der gewone burgers.. 
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Hun spotlach verstomde niet, als het groote heeren waren, die 
dwaasheden begingen en hun vrijmoedigheid schroomde niet, de 
ondeugden te geeselen van wie zieh voordeden als tooven mensche-
iiike zwakheden verheven. Uit den aard der zaak was het in de eerste 
en voornaamste plaats de geestigheid, bij wie de diepe kloof trof 
tusschen woorden en daden, tusschen wat de mensen voorgeeft te 
zijn en wat hij is. De dikke paters-goedleven, de vadzige, geen enkel 
zinnelijk genot versmadende monniken boden een gemakkelijk en 
dankbaar mikpunt aan de pijlen van den spot. 

Naarmate de maatschappelijke stroomingen sterker weiden, die 
de gebreken, de schandelijke korruptiö, de eigenbaat en de heerseh-
zucht der kerk bestreden, nam de stoutmoedigheid toe, waarmee de 
blijspeldichters de geestelijkheid te lijf gingen. In het tijdperk 
onmiddellijk aan dat der Hervorming vooraf gaande en ook nog in 
het begin der Hervorming zelf, was het tooneel een strijdperk, waar 
de ketterij met evenveel durf en vuur verdedig... als de misbruiken 
de; kerk met striemend vernuft bestreden werden. De geheele XVde, 
en een deel der X V 1de eeuw door brengt bet de politieke en 
godsdienstige vraagstukken die de gemoederen beroeren, zoo 
krachtig en levendig tot uiting, dat een hedendaagsch auteur, over 
de historie van het tooneel in Frankrijk schrijvend, 1) kon zeggen: 
„de politieke klucht is de geschiedenis van Frankrijk als karikatuur". 
Tot op zekere hoogte vervult het tooneel in die dagen de funkties,, 
die pers en parlementaire tribune later overnemen, tot het uiterste 
ontwikkelen, maar tevens van eiken aestetischen inhoud, alle luim 
en fantaizie berooven zouden. Wie onzer moet niet erkennen, dat 
door deze specializeering op zijn minst evenveel verloren als gewon
nen is geworden? Wie zou niet gaarne, om den humor, die rake 
typeeringen en groteske charges dier oude politiek-satyrische revues 
terug te winnen, het uitgekookte geredekavel van ontelbare parle
mentaire speeches prijsgeven, en de dorre schemata van evenveel 
politieke hoofdartikels missen? 

De haat en het wantrouwen der wereldlijke zoowel als die der 
geestelijke overheid tegen het volkstooneel dateeren bijna van de 
geboorte daarvan, de pogingen het aan banden te leggen beginnen 
vroeg en worden door de eeuwen telkens herhaald. Maar pas de 
versterking van het wereldlijk gezag in den loop der 16de eeuw 
maakte het mogelijk om de dramatische kunst, althans in een 

1) Petit de Juineville in zijn „Histoire du Théatre en France". 
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van haar ui t ingen, doodel i jk te treffen. B e k e n d is het verzet van het 
parlement van Pa r i j s tegen de opvoer ing , door de „ C o n f r é r i e de Ia 
P a s s i o n " lin 1541 voorbere id , van een groot mi rake l - spe l uit het 
leven der apostelen. N a veel geharrewar w e r d de ver tooning ren 
slotte toegestaan, echter op voorwaarde , dat zij „ o n t d a a n eou 
worden van alle wereldsche, ontucht ige en lachwekkende d i n g e n " . 
Z o o wei d de (band doorgesneden, die het geestelijk spel met scherts 
en satyre verbonden, en dit geperst in den v o r m van enkel-s t ichte
l i jkheid . Nie t l ang stelde de overheid z i c h met deze halve ove rwinn ing 
tevreden: enkele jaren later, in 1548, werden de opvoer ingen der 

ministerie- en mirake lspe len te Pa r i j s voor goed verboden. E e n t i j d 
perk brak aan, waar in ka tho l ieken , protestanten en beroeps- l i te ra
toren zouden wedijveren in pog ingen om de oude vrije vo lks -kuns t te 
vers t ikken en door cie k lass ic is t i sche tragedie en komedie , nage-
i ootst van Seneca en Plautus te vervangen . M e t ware woede keert 
cie aristokrat ' ie-van^den-geest z i ch tegen de spe len-van-z inne en cie 
demckrati ische klucht . D e d i i ch tè r - e s say i s t du B e l l a y formuleert het 
p rog ram der nieuwe r i ch t ing in de volgende ' regels , 'waarin de tegen
stel l ing tusschen de aspirat ies op dramat i sch gebied der geleerde 
humanisten en het demokra t i sch tooneel van g i lde-burgers , spot
zieke studenten en vagebondeerende schouwspelers , fel-duicielijk 
word t u i tgesproken : 

„ R e n ne me plai t sauf ice qui peut d é p l a i r e 
A u jugement du rude popu la i r e" . 1) 

D e dichters, meende du Be l l ay , zouden er opn ieuw naar streven, 
tragedies en komedies in den geest der k lass ieke te scheppen, z o o d r a 
de koningen t'.ezie laatste zouden herstellen in hun heerl i jkheid, en 
hun de plaats geven, die het v o l k s d r a m a had ingenomen. 

D e 16de eeuw is de eeuw van den ondergang der dramat ische 
volkskuns t , die een leegte achterlaat, door niets te vu l len . D e kloof, 
door de kui tuur der Renaissanse gegraven tusschen d é bevoorrechte 
minderhe id der geletterden en de ongeletterde massa, word t in de 
volgende eeuwen dieper en dieper. N a a r mate geleerdheid, kunst
vaa rd ighe id en ver f i jn ing toenemen op de toppen des levens, verz ink t 
cie massa meer en meer in geestelijke armoede, r u w h e i d en apathie. 

Echter , de ui t ingen der vo lkskuns t , die het a l lerdiepst in het 
bewustz i jn des vo lks gewor te ld en het innigst met z i jn leven ver-

l i „Niets behaagt mij behalve wat mishagen kan aan het oordeel van 
het ruwe gemeen". 
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strengeld waren, weerstonden den druk van een nieuwe, anti-demo-
kratische kuituur het langst. 

Al is met de XVIde eeuw het tijdperk van rijke scheppende 
aktiviteit op dramatisch gebied voorbij, de klucht had een taai leven. 
Zij handhaaft zich, als een vrije uiting van den volksgeest, naast 
de klassicistische tragedie en de Italiaansche komedie nog lang 
genoeg om aan het genie van Molière te vergunnen, uit haar als uit 
een levend, borrelend water te putten. 

ü e geschiedenis vervult de meesten onzer wenschen en ver
wachtingen, maar ze vervult ze in den regel veel later dan we hadden 
gedacht De geest is altijd vooruit bij de materie, hij houdt vaak al 
te weinig rekening met de traagheid waarmee de stof zich vervormt 
en met de reusachtige belemmeringen, die de traditie ophoopt. De 
venziuchting van du Bellay zou vervuld worden, echter pas ruim eer, 
eeuw nadat hij ze had geslaakt. 

Onder Loidtewijk XIV «ouden de antieke tragedie en komedie 
herleven door den koning in hun luister hersteld, om tot meerdere 
glorie van zijn persoon, zijn regeering en zijn hof te dienen. Maar 
noch hij, de almachtige, die een smaak aangaf en de regels vast
stelde noch de hofstoet die zijn luister weerkaatste, zouden in het 
blijspel deze levenskrachtige spruit van den ouden stam der drama
tische volkskunst, alle sporen van haar afkomst vermogen te vernie
tigen Opnieuw izou de natuur haar onbegrijpelijke rijkdom toonen, 
door uit de verbintenis van de ongebonden vroolijkheid, den uitbun
d i g lach en den gezonden volkshumor der middeleeuwen met den 
oekuischten en door de hoflucht verbleekten en de, hoftucht gediisci-
plineerden, geest der latere Renaissance.een verbintenis te vergelijken 
met het huwelijk tusschen een frissche, vrijmoedige deern met een 
verfijnden, in alles den vorm dienenden hoveling - m de wereld
van-den-geest een nieuw wezen vol eigendommelijke bekoring voort 
te brengen. Een basterd-wezen zoo men wil, zijn ongel.jksoortige 
bloedsmenging in tal van trekjes verradend, - maar een basterd, 
waarin het rijke dartele bloed zijner moeder en de fijne zwier de 
gratie van zijn vader tot volmaakt gezonde, sterke en beminnelijke 
harmonie vereenigd zouden zijn. 

Dat nieuwe schepsel in de wereld-des-geestes, uit zoozeer 
uiteenloopende elementen geboren en ze vermengend tot een zoozeei 
krachtige, geslaagde en bevredigende uiting, dat is het oeuvre van 
Molière. 
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II. 

jean Bapliste Poquelin, zich noemende Molière werd in het 
hartje van het oude Parijs geboren, in een nauwe straat dicht bij de 
Halles, een zoon dier gezeten burgerij, wier aiwakheden hij vaak met 
zoo scherpen spot geeselen zou, doch wie toch altijd een groot 
deel van ziijn hart bleef toebehooren. Zijn vader was meestér-
behanger, leverancier van het hof en tevens kamerdienaar des 
konings. Stil in zijn hoekje gedoken of zittend op de onderste trede 
van de nauwe winkeltrap, lz;ag het kind de deftige klanten uit hun 
draagstoelen stappen en zwierig of statig, al naar hun leeftijd en 
'geslacht, den winkel binnentreden. Bianke, 'fijne vrouwenhandjes 
betastten de rijke stoffen, het fluweel en brokaat, — somtijds 
bestelde leen groot heer een kostbaar tapijt, waanheele voorstellingen 
in geweven waren, zooals hij dat later in „1'Avare" beschrijven zou. 

Het leven was triest voor het kind in dien donkeren 
winkel; een moeder om hem te koesteren had hij niet; zij was 
spoedig na zijn geboorte gestorven. De oude Poquelin bestemde 
zijn .zoon natuurlijk om hem op te volgen in, cie zaak, snaar het 
gevoelige, leergierige kind had een hekel aan [dat gedoe met stoffen 
en meubels en dat koopen en verkoopen. Zijn grootste pleiaier was 
als zijn grootvader van moederszijde, de oude heer Cressé, hem 
kwam halen en meenam naar/t Hotel de Bourgogne, waar een vaste 
troep schouwspelers de stukken der dichters van den tijd vertoonde, 
kluchten en somtijds dramaas. Richelieu, de almachtige minister van 
Lodewijk XIII, was een groot beschermer van kunst en letteren; het 
tooneel herleefde; drie schouwburgen werden te Parijs geopend. 
Onder de tooneeldichters dier jaren begon een jong advokaatje uit 
Rouaan, Peter Corneille, naar voren te komen. 

Toen jean-Baptiste veertien was, wist Cressé van den vader 
gedaan ,te krijgen, dat de jongen de latijnsche school bezoeken 
mocht. Daar studeerde hij vijf jaar; zijn meesters roemden zijn vlijt 
en zijn begaafdheid, en een hunner, Gassendi, een beroemd filosoof 
en vrijdenker, wijdde hem in de wijsbegeerte van Epicurus in. Hij 
doorliep de school, haalde zijn graad in de rechten; zoo had hij de 
keus of hij zijn vader wilde opvolgen, of wel zich een weg banen als 
rechtsgeleerde, een loopbaan, die menig jongen, eerzuchtigen 
plebejer in die dagen omhoog voerde tot aanzien en fortuin. 

Jean Baptiste koos het een noch het ander; waarschijnlijk koos 
hij in 't geheePniet en geschiedde de beslissende stap van zijn leven 
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bui ten z i jn bewusten Wi l . R o e p i n g dreef hem en hartstocht gat de 

' stoot V a n dat hij een k i n d was af, had het tooneel -hem aange t rokken , 

en toen hij nu, 21 jaa r oud, v l am vatte v o o r een jonge aatnce, M a d e -

leute .Bejart met name - een sprui t uit een.echt tooneelspelersge-

slacht was de r i ch t ing die z i jn leven zou nemen beslist . Hij g ing 

er met haar vandoor , een daad d i e hem voor goed van z i jn tamihe 

er v a n den k r i n g w a a r i n hij was opgegroe id vervreemdde, en s loo . 

z i c h bij den troep waar toe zij behoorde aan. O m den eerzame,, 

burger l i jken naam van . oque im niet te schandvlekken — het v a , 

van akteur was w e i n i g in tel in die dagen, de kerk keerde zien, OT, 

het v e d o . e n gezag te herwinnen, teller dan ooit tegen cie godde

l o o s we .e id -van-spe l -en-sch i jn , - nam hij den schu i lnaam aan van 

M o l i è r e . 
T e Par i j s g i n g het de „ D o o r l u c h t e Tooneelspe iers — zoi 

noemde de troep der b é j a r t s z i ch - niet erg naar den vleesehe.dn 
16*5 besloten zij — M o l i è r e had toen al eens in cte gevangenis 
P ö ,eten voor schulden - hun geluk te beproeven m de p rov inc ie . 
D larmee begon voor j e an B a p i i s t e een leven van zwerven , dat 
twaal f .aar l ang duren zou . D a t leven leerde hem heel r r a n k n j k 
van he noorden tot het zu iden kennen, het b rach t hem in a a n r a k i n g 
met mensd i en en d ingen in verschi l lende p rov inc ie s , ene eik hu,, 
eicrendommeiijk karakter hadden bewaa rd , hun eigen zeden en 
gebruiken, hun spreekwi jze en dialekt , en het b r a c h t hem ook m 
a a n r a k i n g met menschen van alle klassen, edell ieden en avonturiers , 
ouderwetsch bekrompen burge r s en ma l loo t ig ingebeelde, jutters, 
d m m e b i e r e n en gewiekste knechts. E e n harde school v a n zenuw-
spannend werk w a r e n d ie jaren, ofschoon mets vergeleken bij v a . 
het i leveiPiater v a n ' h e m zou vergen. Hi j was zoowe l regisseur als 
akteur - het liefst speelde hij üe t rag ische rol len, waa rvoo r hij 
minste talent had - en al spoed ig begon hij de i ta l iaansche kluchten 
en komedies , d i e het groots te deel van zi jn r é p e r t o i r e vormden, naai 
de eischen die zi jn pub l i ek stelde en de hu lpmidde len waarover z i j i i 
t roep beschikte o m te werken . Z o o leerde hij het vak van toneel
schri jver, de levendigheid van den d ia loog , de vaart eer handel ingen, 
het knoopen en ontknoopen der /d raden . A l l e n g s mengde hij onder 
het vreemde al meer van het eigene e n begon zelf ook s tukken te 
schr i jven; eerst kleine s c è n e s en kluchten, tot hij , in 1653, z i jn eerste 
groote komedie in vi j f bedr i jven schiep. 

T e r w i j l M o l i è r e met zi jn troep door cie p rov inc ie zwierf , 

heerschte in de -hoofds t ad telkens groote be roe r ing ; een paar keet 
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brak burgeroorlog uit. Het parlement ia schijn, de burgeri/ ; n eins 
verzetten zich tegen-d(e tyrannie van Mazarin, Riehelieu's opvolger, 
een gewetenlooze bedrieger, die het land uittmergelde en de schat
kist ten eigen bate bestal. Zwaar drukten de lasten van den lan-
durigen oorlog tegen Spanje op den gemeenen man; of delgroote 
veldheer Turenne ook schitterende overwinning op overwinning 
behaalde — fret volk at rottende krengen en kookte soep uit grae. 
De tijden waren zwaar voor elkeen, niet het minst voor onze rei
zende tooneelspelers. Soms hadden zij moeite er zich door te slaan 
dan weer ging het hun heter: als toen een groot heer, de prince de 
Conti, een oud schoolmakker van 'Molière, die te Béziers in 
languedoc verblijf hield, hen onder izijn hooge -bescherming nam. 
Vandaag speelden zij op hePmarktplein van een welvarende provin
ciestad, morgen in een schuur, ergens in een afgelegen vlek waar 
juist kermis was. Een enkele maal ook liet een of ander edelman her. 
roepen, om voor hem op te treden in zijn kasteel. Dan 
deden zij zich te goed aan het lekkere eten en den 
kostelijken wijn, of wel zij ergerden zich aan de hoogmoedige 
manieren der edellieden en de dwaze pretenties hunner dames. Maar 
onder alle wederwaardigheden bleven zij goedsmoeds, genietend wa; 
vandaag fortuinlijks bracht en onbezorgd over den dag van morgen, 
als trekvogels past. En met wie ook het lot hen in aanraking bracht; 
de felle, brandende blik van den jongen leider-régisseur met de 
vurige ocgen wijd-open onder de zware donkere wenkbrauwen, 
boorde tot op den grondl van hun hart en scheen hen te dwingen, 
hernfal hun menschelijke dwaasheden en ondeugden te verraden. 

In 1658 keerde de troep naar Parijs"terug; behalve zijn groote 
komedie 1'Etourdi, bracht Molière nog een paar andere stukkei; 
mede, o.a. de Précieuzes Redicules, een klein blijspel, waarin hij de 
onuitstaanbare maniertjes der provinciale modedametjes gehekeld 
had, zijn eerste meesterwerk. Toen het opgevoerd werd, vond het 
Parijsche publiek dat zijn spotbeeld ook op de malle juffers der 
hoofdstad wonderwel paste en de geestige parodie had veel succes. 
Nu duurde het -niet lang meer, of Molière !en zijn troep werden 
broeder van Lod-ewijk XIV, een verwijfde zwakkeling, .die hun 
otficieelen beschermer werd, en weldra ook voor den jongen koning-
zelf. Spoedig daarna kregen zij vergunning om geregeld in cie zaal 
dn Petit-Bourbon te spelen, ombeurt met delltaliaanscche schouw
spelers, die daar al eerder gevestigd waren. Twee jaar later deed 
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Molière zijn intree in den schouwburg van het Palais Royal, die 
direct met het Louvre, toen koninklijk paleis, in verbinding stond. 

Van; 1658 af tot aan zijn dood in , 1673 is Molière aan den 
koning verbonden geweest, als blijspel-dichter en later tevens als 
kamerdienaar, zooals zijn vader geweest was. In die jaren schreef 
hij het meerendeel der werken, waarop zijn naam als een der schit
terendste komische dichters van alle eeuwen berust, zoowel de 
groote doorwerkte komedies in verzen, streng van vorm, waarin de 
karakterteekening het voornaamste is, als de lossergebouwde 
kluchten en dramatische schetsen, die doen denken aan de studies 
van een groot schilder, met breede streken'gepenseeld, tintelend van 
leven en geest. 

De meeste der kluchten en zoogenaamde „ballet-komedies" 
maakte hij „op bestelling", ter opluistering van feesten en partijen 
aan het hof. 

Kort nadat Molière in dienst van den koning trad stierf 
Mazarin, de sluwe, gewetenlooze intrigant, die door afpersing en 
knevelarij, een reusachtig fortuin had bijeengeschraapt. 

Na zijn dood verklaarde Lodewijk XIV dat hij voortaan zélf 
zou regeeren; geen minister zou meer instaan tusschen hem en zijn 
volk. Welk een hoop wekten de woorden en wekte heel het rzelfbe-
wuste optreden van den jongen, blonden koning vol majesteit bij 
het arme volk, dat vele jaren zoo wanhopig geleden bad onder de 
ellende van burgeroorlog, zware belastingen en knevelarij. Glans 
als van een jongen dag ging uit van het koningschap; zoete ver
wachtingen, doortrilden de harten; de massa hoopte op verlichting 
van haar lot, de burger op herleving van handel en bedrijf, de adel 
op genot en eer en 'Winstgevende posten. A l wat genieten en 
schitteren wilde, stroomde naar het hof. Daar trok alle praal, alle 
schoonheid en heerlijkheid des levens als in een brandglas samen; 
de rest der wereld lag in duister, glanzeloos en doodseh. 

De jonge edellieden verlieten hun kasteelen in de provincie en 
stroomden naar Parijs en St. Germain, om te deelen in den gloed, 
die het hof van den Zonnekoning verspreidde; de eerzucht der 
schrijvers kende geen ander doel meer, dan een paar broodkruimels 
op te rapen van zijn festijnen. Het hof werd tot,een wereld op tzich 
zelf,-die haar eigen vormen schiep, haar eigen stijl en kuituur om
hoog hief als de meest werkelijke en bewonderenswaardige der 
aarde, ver te boven gaande wat ooit geweest was. Koning en hof
adel en hoogeigeestelijkheid, zij allen bezaten wat een heerschende 
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klasse sterk maakt en glans geeft in de «ogen der massa: zelfver-
tiouwen, zelfbewustzijn, zelfbehagen, als een driedubbele rusting 
zondter scheur of barst, Geen van hen, die in 't minst besefte, hoe 
arm aan -diepe en hooge levenswaarde die stijl en dile kuituur in 
waarheid wanen, ondanks hun praal en luister en uiterlijke har
monie; geen van hen, die verzwakt werd door twijfel. 

Aan het hof raasde onafgebroken de strijd om voordeel en 
rnacht. Zij konden alleen verworven worden door invloed te winnen 
op den koning. Twee klieken intrigeerden tegen elkaar met vleierij 
en list, bedrog en laster als wapens, te feller en meedoogenloozer 

Jiun worsteling, naarmate de brandende wedijver en de verbeten 
algunst dieper schuil gingen in vormen van hoofdsche wel'evend-
heid. In die worsteling "schoven zij beide als de voornaamste pionnen 
de twee vrouwen naar voren, di|e in die jaren om beurten den koning 
behaagden: de-eerste Madame Henriette, echtgenoote van 's konings 
broeder, een engelsche prinses, om wie de vrije geesten aan het 
hof, de letterkundigen en kunstenaars zich groepeerden; de tweede 
L.a Vallière, het werktuig van de klerikalen en kwezels. 

Een geduchte macht was de kwezelarij in die dagen. De draden 
van intrigue -die zij spon aan het hof, liepen terug naar de schaduw-
koele laaien van het aartsbisschoppelijk paleis:,daar was hun knoop
punt. De zich-opdringende godvruchtigheid, kenbaar aan woord en 
blik, aan gebaar en kleeding, opende voor de vrouwen en dochters 
der aanzienlijken, de adel, de magistratuur, de groote financiers, dien 
toegang tot politieke intrigue, tot invloed op de zaken van den staat. 
In de salons der kwezels verkeerde de bloem van den franschen 
adel; roemruchtige mannen en groote fortuinen werden in den dienst 
van het klerikalisme gesteld. De „heilige" dames, sterk door den 
steun der geestelijkheid, schrokken voor geen misdaden terug als 't 
gold de macht der kerk te vergrooten; hun organisatie maakte er in 
het bijzonder werk van, kinderen van protestanten te ontvoeren om 
ze in de kloosters te doen opvoeden; toen de klerikale partij in 1673 
de kans schoon zag om toe te slaan, bracht izij zonder schroomen 
een geëxalteerde warhoofd, die zich verbeeldde dat god door hem 
sprak en in de straten van de hoofdstad zijn profetieën uitgalmde, op 
den brandstapel, een waarschuwing tegen wie opvattingen leeraar
den, strijdig met diie der kerk. In geen halve eeuw was zulk een 
plechtige auto-da-fé in de hoofdstad meer voorgekomen. 

Minder gevaarlijk en minder onverzoenlijk reaktionair dan de 
kwezels, maar even onverdragelijk-eigengerechtig, was de kliek 
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der . précieuzes, de malle hoofsche juffers .met hun onduldbare 
pretenties. 'Een zwakke verbasterde nabloei waren zij van de 
vrouwen van universede ontwikkeling en fijne beschaving, de schitte
rende persoonlijkheden, die de Renaissance in Frankrijk en Italië 
had voortgebracht. Als alle dingen eiezer wereld, droeg het Huma
nisme in zich kiemen van ontaarding; de edele hartstocht voor 
kennis en schoonheid, die zijn eerste phase kenmerkte, was onder
gegaan in modciziucht eivijdei vertoon van geleerdheid. Modezucht 
en ij delheid — aan het hof van den Zonnekoning snoepten zij van 
den honing, die toegewijde verzonkanheid en volhardende ijver in 
vele jaren van studie hadden gepuurd. De aanstelsters'en de blauw
kouzen, die zich verbeeldden van alles verstand te hebben, ratelden 
over astronomie en fysica, dweepten met Ürieksche venzen, waar 
zij geen woord van verstonden, — zij allen waren voornamelijk ver
vuld niet met de dingen waarmee ze voorgaveirhet te zijn, maar met 
hun eigen gewichtig persoontje, intriguetjes en liefdes-historietjes. 
Niet dje klassieken lazen izij, maar de eindloos-uitgesponnen, senri-
menteele romans van den tijd,waarin de allegonseerende stijl der late 
midden-eeuwen zich op onduldbare wijze verbond met de pretenties 
der 17 eeuwsche salons. Van uit hun platonisch-sentinlenteel-roman-
tische geesteswereld keken zij vol verachting' neer op het alle-
daagsche leven, de normale verrichtingen van gewone stervelingen. 
Trouwen? kindertjes krijgen? Een huishouding besturen? O foei, wat 
was dat alles laag-bij-den-grond en plat, wat vodden zij eich daar 
ver doven verheven! Zich door tiende-rangs schrijvertjes en 
dichtertjes liet ihof te laten maken, laten vleien en bewierooken in 
sonetten en madrigalen, stinkend van gemaaktheid, samen met hun 
aanbidders een soort dieventaaltje uitdenken, dat poogde voor de 
eenvoudigste dingen de meest geforceerde uitdrukkingen te vinden; 
— dat wasdiet eenige leven, „schoone geesten" waardig. Het eerste 
artikel van hun wetboek was, „wees vooral onverstaanbaar voor hef 
gemeen". 

De vrome kwezels en de pretentieuze aanstelsters stonden met 
zoo ver van alkaar als men wel zou denken. Sn de spreekkamers'der 
kloosters waar wereldsche dames hun minnaars rendez-vous 
gaven, .ontmoetten 'zij ide „heiligen" met den neergeslagen 
blik en de zedige gebaren; daar werden de intrigues geboren en de 
plannen op touw gezet. De verliefde sentimentaliteit en de weeë 
zoetheid der godvruchtige galanterie vloeiden er in elkaar; de kerk 
wist met fijne menschenkennis, door middel van veel-ervaren pries-
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ters of toegewijde wereldiingen, al deze spartelende en woelende 
zieltjes één kant op te drijven en in haar macht te krijgen. 

Nauw-ve< bonden met de blauwkouzen-koterie was de bent der 
intellektueelen, een heele schaar schrijvertjes en dichtertjes en 
musici en geleenden, zich verdringend om een paar slokken te slob
beren uit de koninklijke trog, elkaar fel bestookend met boosaardige 
horens en scherpe klauwen. In ruil voor nu en dan een paar louis 
d'or, hun toegeworpen, voor een klein pensioen of een nederig 
postje, en vooral voor de dagelijksche dosis bewondering en lof, 
neg onmisbaarder voor hun ijdeiheid dan het dagelijksch brood voor 
hun lichaam, 'vulden zij met hun gesnap, hun min of meer geestige 
'kwaadsprekerij van elkaar en hun aanbidding-in-verzen de leege 
uren .der adellijke dames en gaven haar gelegenheid, zich voor te 
doen als de beschermsters van kunst en wetenschap, als bevoegde 
beoordeelaarsters der móde-poezie. 

En 'ren slotte waren er de edellieden zelf, de vicomtes en mar
kiezen, de jonge modegekken in hun kleurige kleedij, bont als een 
tulpenperk, met hun strikken en linten, 'hun kanten lubben en 
bepoeierue pruiken, hun geaffecteerde spraak en aanstellerige 
manieren, hun groote hoeden, wuivend van veeren, die zij met zulk 
een sierlijke zwaai van hun leege koppen wisten :te lichten of weer 
daarop neer te zetten, ü e meesten hunner waren ongevaarlijke 
dwazen, enkele echter gevaarlijke dieren met sterke begeerten en 
felle driften. Dat waren de slimmelingen, de intriganten, eerzuchtigen 
en maehtsbegeerigen, wier eenzucht hen tot elke misdaad, elk verraad 
bereid deed zijn. Te'gevaarlijker waren deze, naarmate zijn hun 
brandende dorst naar macht beter onder wufte genotzucht en galan
terie wisten te verbergen. 

En al deze samen, eenlingen en klieken, femelaars en blauw
kouzen, dichtertjes en hovelingen, hoe meedoogenlöos elkaar ook 
bestrijdend om een ambt, een gunstbewijs, een lonkje van de 
gevierde schoone, een woord of een blik van hun Meester en God, 
hoe ook onophoudelijk pogend elkaar ten val te brengen, vormden 
toch één hechtaaneengesioten blok tegen de röturiers, de gewone 
ple -bejers boven wie zij zich hoog verheven voelden. Zij stonden 
altijd klaar elkaar te helpen, wanneer Tiet gold dat tuig te hoonen, te 
bedriegen, te beleedigen, hun geld afhandig te maken, hun'Vróuwen 
te verleiden en hun dochters te schenden, wanneer het gokMe spot
ten met de lichtgeloovigheid, de verbazing, de bewondering of de 
verontwaardiging van het gewone volk. 
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III. 

In deze wereld van schoonen schijn en afschuwelijk bederf, van 
woeste genotzucht en grenizienlooze begeerigheid leefde Molière, hij 
maakte van haar een deel uit, en zooals zijn geest, zijn (genie gevoed 
werden door haar krachten, — die van'd'e absolute monarchie in het 
oogenblik van haar grootsten glans — zoo werden zijn bestaan en 
zijn werk, oppervlakkig gezien, op-en-neer gesleurd door haar 
vloedenden golfslag. De zeden aan het hof, de gebeurtenissen in die 
klingen vormden telkens de aanleiding die hem een bepaalde 
menschelijke ondeugd of zotheid in beeld deden brengen, hekelen 
en 'bespotten. En de konstellatie der klieken, wier voornaamste 
pionnen Madame Henriette en La Vallière waren, bepaalden zoowel 
de mate izijner stouutmoedigheid dn zijn aanvallen op de malle 
juffers, de blauwkouzen, cie leeghoofdige jonkers of de schijnhei'ige 
kwezels, als dat zij invloed hadden op het lot van zijn stukken. 

Het is waar, dat hij den koning achter zich had: de macht van 
den 'Meester beschermde Molière tegen de woede zijner vijanden, 
zijn blik hield den troep in bedwang, wanneer die aanstalte maakte 
zich op den dichter te werpen om hem te verscheuren. Toen de edel
man La FeuMlade zich zelf eens zoozeer vergat van Molière in het 
koninklijk paleis grof te beleedigen, was hij : genoodzaakt te vluchten 
cn in krijgsdienst te treden bij een vreemde mogendheid. 1) 

De motieven liggen voor de hand, waarom de koning Molière 
beschermde. De spot van den dichter waagde zich aan alles behalve 
aan hem zelf, haalde alles neer, wat buiten den monarch bestond 
aan invloed!, alles wat poogde een, zij rt ook klein en wankel, 
tegenwicht te vormen tegen diens macht. Uit de vernedering iziijner 
omgeving steeg zijn eigen grootheid des 'te onaanranidfoaarder en 
onaanstastbaarder op. 

Dit neemt niet weg, natuurlijk, dat de koning enkel aanvallen 
gedoogen kon binnen zekere perken. Het prestige van den adel en 
het gezag der geestelijkheid1 waren almee de sterkste ideologische 
fundamenten van het absolutisme, en die hen in dollemansvaart 
omver had willen loopen, zou het slecht zijn vergaan. De ontmas-

I X Het was na de opvoering van „1'Ecole des Femmes", dat hoofsche 
juffers en edellieden zeer geërgerd had. L a Feuillade ontmoette Molière in het 
'paleis en.deed of hij hem liefkoozen wilde; toen de dichter ziclh tot hem over-
boog schuurde hij plotseling, een der uitdrukkingen herhalend, die het meest 
de "verontwaardiging van de kliek hadden opgewekt, met de diamanten 
knoopen van zijmjas het voorhoofd van den dichter aan bloed. 
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kering moest ophouden vóór het laatste hulsel was afgetrokken en 
aan den spot waren grenzen getrokken dien hij niet overschrijden 
kon zonder iin kon-flikt te komen :met de heerschende 'machten. 

Molière erkende die grenzen en overschreed ze niet. Waar hij, 
als in zijn Don Juan, de ondeugden van den overmoedigen, losban-
digen adel aan de kaak stelde, onthield hij er zich van in het beeld 
van den gewetenloozen „minnaar der menschheid" trekken te men
gen, die de adel zélf als beleedigend gevoeld zou hebben; tot een 
laag karakter maakte hij den losbol niet. Waren de twee goede 
eigenschappen (die /hij hem gaf, vermetelheid en vrijgevigheid, niet 
juist de deugden die den edelman onderscheidden Van dlem plebejer? 
En ook toen Molière in Tartuffe de huichelarij wilde ontmaskeren, 
ging hij voorzichtig te werk, door eerst de schets van izujn stuk aan 
den pauselijken gezant voor te leggen, hem -er op wijzend, dat zijn 
aanval luitsluitend gericht was opide schijnheilige leekfen, de „door-
god-verli-chten", die de funkties der geestelijkheid tot zich trokken, 
zich drongen in'de gezinnen, een leventje leidden als God inoFrank-
rijk en de-blijken van vereering, die rechtens aan de kerk toekwamen, 
afieidden naar iziich Izelf. 

Misschien toonde Molière -met den Misantroop te schrijven, 
grooteren moed dan in één zijner andere werken. Immers, het 
kwaad, waartegen Alceste zich'keert, dat hem zoo hevig prikkelt en 
tol ivertwijfeling brengt, wat is het anders, als de zedeloosheid der 
tijden waarin 'hij leeft? De kritiek van den eerlijken, zwartgalligen 
mopperaar richt zich rechtstreeks tegen „de bevoorrechting" der 
wereld, tegen den stank van onwaarachtigheid, die uit haar opstijgt, 
tegen de doortraptheid van wie krachtens hun ambt gaziag hebben en 
macht uitoefenen. Wile echter koos hen, zoo>niet de koning? Wie 
anders /dan hij is voor het onrecht verantwoordelijk? — Wellicht 
heeft Molière opzettelijk in de figuur van Alceste trekken gemengd, 
die ons het spoor -bijster deen worden. Wij verdiepen ions in hem 
zonder hem te kunnen doorgronden: is hij per slot'toch voornamelijk 
bedoeld als de egocentrische mopperaar, belachelijk omdat hij et 
behagen in schept, te kort gedaan te worden, het beeld der zelfzucht 
gemaskerd als moreele verontwaardiging? Zóó komt'hij ons voor... 
tot een enkele trek, een accent, een woord oprijzend uit de diepste 
diepte, als een blik die het hart verraadt, ons weer doet twijfelen... 
Zou de noodzakelijkheid zich zelf te verschuilen, .zich zelf te bescher
men, dieel hebben aan de schepping der meest ondoorgrondelijke 
gestalte, die/de moderne komedie heeft voortgebracht? 
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In cie M i s a n t r o o p bereikte M o l i è r e het hoogtepunt van zijn 
scheppend vermogen . Vee l v a n wat /hij daarna schreef moge tintelen 
van geest en vernuft, 1 'Avare moge op onover t refbaar -komische 
wi jze in beeld brengen, hoe monster l i jk de hartstocht-vain-het-bezh 
tde Imenschenziel misvormt en ve rwr ing t , — de hooge, fijne, haast 
angst ige spann ing van de meesterwerken de r jaren 1668—1675, 
( L ' E c ö l e des Femmes, D o n j u a n , Tari 'uffe, L e M i s a n t r o p e ) bereikte 
hij later niet meer. V a n de kracht zijner ziel was al te veel gevergd 
g e w o r d e n ; de gunst van zi jn kon ink l i jken -meester was ais eer 
vampyr , d ie «rijn b loed d r o n k . A a n het hof we rd d a g en nacht gest re
den, wie niet onder den voet geloopen wi lde worden , kende geen 
dag en geen u u r l v a n rust . Ona fgeb roken moest hij w a a k z a a m zi jn , 
in d e f lauwe omt rekken van het heden de vormen van morgen onder
scheiden, onophoudel i jk w a k e n tegen verrass ingen, aanval len uit den 
w e g gaan, verbonden voorbereiden. Geen oogenbl ik van vr i jhe id of 
onbevangenheid was .hem gegund . E n deze groote mensen met zi jn 
kwet sbaa r hart, tziijn behoefte aan liefde, z i jn verborgen ideal isme 
en z i jn s terke begeerte z i ch vrij te verdiepen in het soms fijne, soms 
g r i l l i ge of groteske spel zijner verbee ld ing , w e r d telkens terugge
voerd naar de werke l i jkhe id , w a a r i n hij een ' l ake i w a s , die de l ivre i 
d roeg van zijn meesier en a l t i jd gereed moest staan diens 'bevelen 
op te vo lgen . D a t hij k luchten en bal let ten fin 'elkaar moest 
goochelen om het hof te vermaken was nog het ergste niet: z i jn 
inventie was ri jk genoeg, z i jn l u i m onuitputtel i jk, en dan, h i j i k o n uit 
de vol le schatkamer van het ver leden, uit het groote fonds dei-
dramat ische vo lkskuns t putten zooveel hij w i l d e : f iguren, v e r w i k 
ke l ingen , si tuaties. N e e n , dat was het ergste niet. M a a r dat hij lage 
en vui le d ingen aangenaam en bekoor l i jk moest maken door zijn 
vernuft , de verachtel i jke l ieder l i jkhe id van het hof en d e gemeene 
l iefdes-avontuurt jes van den k o n i n g een g l i m p geven van geest en 
grat ie , geli jk hij dat in P A m p h y t r i o n gedaan heeft, — dat was ver
nederend en bedroevend. N o g voelt, wie er z i ch in verdiept , z i c h het 
hart toeschroeven boven alle maat . 

D a n waren er verder de onophoudel i jke zorgen en bes lomme
r ingen aan zi jn loopbaan van akteur-regisseur verbonden, het v a n 
pi jn en b e s c h a m i n g n immer-e ind igende gejacht, de onophoudel i jke 
in spann ing om gereed te komen, zenuw-s loopend in de hoogste 
mate; het verdriet om de onversch i l l ighe id , waarmee het publ iek 
vaok zijn beste s tukken o n t v i n g ; (het lange w a c h t e n — vier jaar l a n g 
— op de ve rgunn ing , den Tar tu f fe te mogen opvoeren. 
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En ten slotte was er dat andere verdriet wat aan zijn hart vrat, 
hei altijd-knagende leed, angstig-verborgen als, een schandelijke 
kwaal, en xoch telkens opborrelend door de regels zijner verzen, 
grijnzend van/achter de maskers zijner personages, uitbrekend in de 
waanzinnige angst, bijna al de getrouwde mannen in (zijn stukken 
vervolgend, de angst voor een ongeluk, dat ihet gemoed der toe
schouwers minder tot angst dan wel tot spot bewoog, en dat toch 
zoo verschrikkelijk was. Wie zal zeggen in hoeverre het den mensch 
folterende deed van zijn mislukt huwelijk met Armande Béjart, 
Madeleine's dochter en vele jaren jonger dan hij, — het bittere leed 
van zijn jaloerschheid, den dichter Molière ten goede iis gekomen? 
Wie, in hoeverre het dit leed is geweest, wat in zijn genialen aanleg, 
zijn doordringend obcervatie-vermogen, zijn gave om alle men-
schelijke zwakheden, gebreken en schurkachtigheden van den komi-
schen kant te zienten te maken tot een bron Wan vermaak, de alsem
bittere druppel heeft gemengd van ontgoocheling over het'leven, het 
tragische besef dat een onmisbaar element schijnt in alle niet-primi-
tievelgroote kunst. 

Aan den kring waarin hij leefde, de atmosfeer die hij aan het 
hof inademde, heeft Molière ongetwijfeld iets zeer .schoons te danken 
gehad. Het oordeel van het hof stond boven datder klieken, (die geest 
was er vrijer en ruimer dan »in de provinciale of burgerlijke milieus, 
de levenskunst die liet nastreefde, verwierp in haar 'beste uitingen 
elke overdrijving, elke mateloosheid, elke disproportie tusschen doel 
en middelen, vorm en inhoud. Molière verdiepte de uiterlijke, vorme
lijke harmonie der „beschaafden" en der „beschaving" van mijn tijd 
tot een innerlijk,Geloof aan de macht der gematigdheid als de sleutel 
tot een gelukkig, harmonisch leven: dat is het zedelijk-aestetisch 
beginsel, wat in zijn werken de vorm doordringt. Zijn aard neigde 
tot deze wijsheid, zij werd de zedeles, onder scherts en spot en 
dwaasheid in elklzijner stukken verborgen voor wie ze vinden wilde. 

-Overdreven, matelooze begeerte maakt den mensch belachelijk 
zoowel als rampzalig. Orgon wordt het slachtoffer van den geveins
den Tartuffe, door zijn matelooze vereering'van de vroomheid. Har-
pagon wordt misleid en bedrogen door zijn matelooze liefde voor 
geld; Alceste staafden slotte alleen en verlaten als gevolg zijner 
matelooze oprechtheid; Arnolphe stort zich zelf in het ongeluk, door 
zijn matelooze angst voor de bedriegelijkheid der vrouw; Jourdain 
laat zich uitkleeden door baatzuchtige edellieden, doordat hij den 
aciel mateloos bewondert... Een diep besef van de schoonheid van 
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het evenwicht tusschen de verschi l lende krach ten in d e n mensch 
komt uit M o l i è r e s werken naar b o v e n ; de l iefde voo r de ui ter l i jke 
harmonie , die het m i l l i eu w a a r i n hij leefde voo rwendde te bezi t ten 
en voor een k l e i n deel ook werke l i jk baziat, heeft d i t besef in hem 
versterkt eh bewust gemaakt . 

M a a r deze gave schijnt ons ook de eenige, die de h o f k r i n g hem 
kon geven. E n daartegenover staat h é t vele, wa t die k r i n g hem 
on .nam of onth ie ld . 

D e levenssti j l der feodaal-absolute monarch ie d w o n g hem, zi jn 
menschei i jkheid en zi jn genial i tei t te persen in haar b i jzondere 
vormen en o rong hem haar bi jzondere konvent ies op, zij verarmde 
en v e r w r o n g daardoor z i jn wezen . D e burger l i jke herdenkers van 
M o l i è r e hebben in deze dagen ta l looze malen he rhaa ld dat aan hem 
„ n i e t s v e r o u d e r d " is doordat hij „ h e t a lgemeen-menschel i jke heeft' 
u i ,gehee ld" . Hoe hartel i jk zou M o l i è r e o m z o o ' n gezegde gelachen 

hebben, hij ciie zelf eens schreef dat de komedie „ d e menschen 
v a n haar t i jd moet afbeelden, zoo zij iets w a a r d zi jn wvl. E n juis t 
d,t, het p r ach t i g - r ake uitbeelden en parodieeren der (menschel ij ke 
types van zi jn ti jd, z i j n maatschappel i jke w e r k e l i j k h e i d — hij vatte 
hen in tu ï t ie f a l t i jd op als sociale ind iv iduen , leden van een be 
paalde sociale groep — maakt, dat wij ook heden n o g in den spiegel 
dien M o l i è r e ons voorhoudt), onze e i g e n we rke l i j khe id erkennen. 
Immers, tusschen zi jn maatschappi j en de onze bestaat geen 
essentieel ve r sch i l . D e verwaten gek die izelf niets is m a a r z i ch 
inbeeldt wa t te.'zijn, om zi jn afkomst , z i jn for tu in , a i j n vernisje v a n 
beschav ing , keert in alle maa t schapp i j -vormen , g e b o u w d top het 
k lassen-versch i l , terug. D e vrek za l voor tbes taan, z o o l a n g het 
p r ivaa t -bez i t op aarde blijft heerschen; de b l a u w k o u s , tzoolang tot 
de g e l i j k w a a r d i g h e i d der v r o u w o p elk geb ied van maatschappel i jk 
leven de heerschende zede geworden za l z i jn . D e parvenu is onster
felijk, tot de moge l i jkhe id verdwi jn t v ó ó r het i n d i v i d u , z i c h ten koste 
v a n z i j n medemensen te ver r i jken , en de schi jnhei l ige b l i j f t wande len 
onder de menschen, z o o l a n g de godsdiens t een midde l voor s luwe 
bedriegers rs, om z i c h invloed , macht en g o u d te verschaffen. 

D e l i t terair meest waardevo l l e s tukken v a n M o l i è r e , de groote 
karak te r -komedies , z i jn we l degeli jk ve rouderd , z ó ó z e e r , da t zij 
al .een door geletterden werke l i jk nog genoten worden . D e v o r m 
maakt ze voor het groote publ iek ongenietbaar , doordat, bij s terk-
konvent ioneel ' is. D e taal, w a a r i n iz.ijn f iguren hun gedachten en 
gevoelens uiten, i s d i e van het-hof en de salons , niet die van gewone 
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menschen. Hi j schreef — wel niet geheel maar toch voornamel i jk — 
voor een kle ine klasse van bevoorrechten, een afgesloten k r i ng , 
behagen scheppend in een levenssti j l die van groote eenvoudige 
menscheli jke gevoelens vervreemd, die in één w o o r d leeg was en 
va l sch . 

Z o o M o l i è r e one ind ig minder verouderd is dan de andere 
dichters van, den tijd, Raciine in de eerste plaats , dan is d i t ivoor een 
deel het gevo lg hiervan dat dat hij als b l i j spelschr i jver de konven-
tioneele idealen der absolute monarchie niet behoefde te verheer
l i jken, maar ze bespotteli jk en belacheli jk maken kon . V o o r een 
ander deel echter is de aan t rekk ing , die hij ook heden nog uitoefent, 
de popular i te i t die hij bi j de groote schare nog geniet, bet gevo lg van 
het feit, dat z i jn werk telkens wegbreekt uit de staketsels e n o m h e i 
n-gen, die de konventie rondom hem had : opgesteld. Te lkenmale , tot 
in z i jn laatste schepp ing toe, s tond in den d ichter der gekuischte en 
ingehouden komedies, zoo streng van vo rm, de m a k e r o p van dolle 
en groteske k luchten . D a n Het hij de schel len van z i jn nar renkap 
r inkelen , v roeg niet meer naar fatsoen, w e l v o e g l i j k h e i d , hoofsche 
zeden, maar schiep behagen in dwaze , fantastische overdr i jv ingen, 
in oeroude n a ï v e g ro l len en g rappen ; dan voerde hij op den w e r w e l -
w i n d zi jner v roo l i jkhe id zi jn aud i to r ium mee naar d ie sterke natuur-
Ëjke were ld , w a a r r ij de 'hunne, — die ten slotte toch maar van 
verguldl bordpap ie r was — een « o g e n b l i k vergaten — de were ld van 
het Groo te Lachenlcter na tuurwezens en der kinderen, der homerische 
goden en helden, der veelvrat ige vruchtbaarhe ids-daemonen en hum 
latere metamorfozen, het lachen v a n die saters, van P a n en van 
D i o n y z o s , van G a r g a n t u a en Fal ls taf f , het lachen van burgers en 
boeren, saamges t roomd op de mark tp le inen der middel eeuwsche 
steden om gesticht en ve rmaak t te worden , het lachen van alle t i jd 
perken, w a a r i n het leven vol ruige ikrachten en rijke sappen en de 
maatschappel i jke scheidingen, d ie de groote zoowlel als de kleinen 

ui tmergelen — b e t zij (dan elk van ben op andere wi jze nog niet 
star en onherroepel i jk geworden z i jn . D a n s tond het verleden in het 
heden, in het hol tooneel stond het middeleeuwsche volkstooneel 
t r iomfantel i jk op. E n de hovel ingen en preuische dames, aangesto
ken door bet geschater, da t uit de „ p a r t e r r e " opsteeg, gaven iziich 
gewonnen, zij vergaten de geboden der etiquette en de regels der 
„ w e l v o e g l i j k h e i d " , lieten z i c h meevoeren in de wervel ingen dier dolle 
v roo l i jkhe id en openden hun monden tot den ui tbundigen lach, dien 
zij morgen ver loochenen z o u d e n . . . 
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A l s het alle groote toovenaars gaat, zoo g i n g het M o l i è r e : latere 
t i jden spiegelden z i c h in z i jn wezen , waanden z iehzelven daar in te 
herkennen, de burger l i jke l i t tera tuur-geschiedenis heeft hem gevierd 
als een revolut ionai r dichter, 'een voor looper der groote 18de 
eeuwers. A l s o f niet 'datgene, wat V o l t a i r e en D i d e r o t en Rousseau 
tot revolut ionaire schr i jvers maak t e : het toenemend zelfbewust ' , ijn 
der burger l i jke klasse, niet nog ru im d r i ekwar t eeuw nood ig had 
o m te r i jpen in de dagen dat M o l i è r e schreef. D e spleen de r roman
tiek en het moderne pess imisme voelden het t ragische e lement in of 
achter z i jn we rk als het meest essentieele, . . . a lsof het vermoge , 
a l le menscheli jke e igenschappen, t ekor tkomingen en hartstocht;.;. >p 
te lossen in vermakel i jke be lachel i jkheid , niet op z i jn minst een even 
essentieel-.bestaanddleel daa rvan is en zeker de meest e igendomme-
l i jk trek v a n z i jn genie. 

Z i j n doordr ingende b l ik hie ld geen schroom voor de grooten 
der aarde terug, maar evenmin kende hij ve r schoon ing , waar het den 
gewonen man betrof. D e burgerman, die den hove l ing w i l nabootsen 
en de rijke boer, die ondervindt wa t het zeggen w i l een freule tot 
v r o u w te hebben, heeft hij even onverb idde l i jk gebeeld in al hun 
d .vaasheid en be lachel i jkhe id als de preutsche b l a u w k o u z e n , de 
wufte landjonkers en de deft ige femelaars. Z i j n knechts en kamer 
meisjes b l i j ken wel is w a a r hun meester verre de baas in akt ivi te i t en 
init iatief, munten vaak boven ben uit door menschel ij khe id en h u l p 
v a a r d i g h e i d , m a a r ook zij .hebben de ondeugden hunner k lasse : zij 
z i jn laf , geveinsd en bedr iege l i jk . 

D e f iguur v a n M o l i è r e , die de demokra t i sche tradit ie dier m i d 
deleeuwen voortzet en de Revolu t ie van verre aankondig t , (houdt z i c h 
in evenwich t tusschen de krassen van z i jn t i jd, zooals de groote 
dichters plegen te doen der t i jdperken, w a a r i n de sociale tegenstel
l ingen , hun dragens nog niet tot besef gekomen, z i c h oplossen in 
schi jnbare harmonie . 



De lessen der metaalstaking 
door 

J. D E K A D T . 

Dat het einde van deze staking een nederlaag zou zijn, dat was 
van den aanvang, af hoogstwaarschijnlijk en het werd iederen dag 
van het conflict duidelijker. Maar het einde is toch nog eerder 
gekomen en het is smadelijke; en droeviger geweest, dan redelijker
wijze verwacht mocht worden. Thans zijn we in de periode van de 
achterhoedegevechten, die, zooals bekend, niet gevoerd worden 
tusschen patroons en arbeiders, maar tusschen de diverse vakorga
nisaties. De twee opvattingen over vakbewegingsiactiek, waarvan 
de eene, de syndicalistische, door de Federatie vertegenwoordigd 
werd en de andere in meerdere of mindere mate door alle andere 
organisaties — immers wanneer ze actie voeren, doen Katholieken 
Christelijken en Neutralen het volgens de methoden der moderne 
vakbeweging — deze twee geijkte opvattingen worden weer eens 
tegenover elkaar geplaatst en na eenige ronden polemiek-geboks, 
waarvoor de belangstelling wel niet zoo groot en zoo hevig zal ij:; 
als voor een echte boksmatch, komen cie voorvechters, beiden als 
overwinnaar, uit het strijdperk. 

Vergissen we ons echter niet dan zal er ditmaal met de eerbied
waardige gewoonte der twee tactieken gebroken worden en andere 
opvattingen, die nog niet gedurende den strijd in toepassing ge
bracht konden worden, zullen gepropageerd worden. De theorie van 
het défaitisme vindt steeds aanhangers onder verslagen arbeiders 
en défaitisme in revolutionaire kleederdracht is al bijzonder aan
trekkelijk. Zoodat de verwarring nog wel vergroot zal worden door 
ae tusschenkomst van die nieuw-lichters, die we tegenwoordig in 
tal van schakeeringen, in en vooral öm de arbeidersbeweging aan
treffen, vanaf de K . A . P . N . , tot en met die absolute nihillisten, wier 
gansche wijsheid in de tooverformule: „weg met de vakvereeni
gingen en partijen" is samengevat; nieuwlichters, die voor zoover 
zc geen annarchistische ouclbakkenheden opdienen, de weinige 
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verstandige opvattingen die ze over organisatie hebben, bederven 
door er zich aan te buiten te gaan. 

Een treffend staaltje van de „WeMfremdheid" dezer in 
„absolute waarheden" denkende lieden, is het Manifest dat de 
K . A . P . N . , naar aanleiding van de metaalstaking tot de Nederland
sen arbeiders richtte en waarin o.a. het volgende te lezen staat: „De 
vakvereenigingen hebben dan ook getoond, dat ze contra-revolutio
naire organen zijn, die onwillig en onmachtig aijn, om ide1 strijd 
tegen het sterke patronaat op te nemen. Geen wonder dan ook, dat 
vele strijdbare arbeiders de vakvereenigingen den rug toe keeren. 
Zoo is 't verklaarbaar, dat de z.g. socialistische vakbeweging met 
een vierdegedeelte terugliep." Ja, ja zoo is 't verklaarbaar, want zij 
die na een verloren staking de vakbeweging uitloopen — een ver
schijnsel zoo oud als de vakbeweging zelf — dat-zijn wat je noemt 
de „stri jdbare" arbeiders! Het is natuurlijk niet buitengesloten dat 
hier en daar eenige revolutionairen naieen nederlaag (waaraan steeds 
óók, de gebrekkige vorm der organisatie schuld heeft) de vakbe
weging verlaten; maar het gros der strijdbare arbeiders blijft in de 
vakorganisaties en het is een illusie te meenen dat de 'arbeiders die 
nog niet eens rijp zijn voor de gewone vakbeweging, te winnen 
zouden zijn voor 1de „Unioncn" die oneindig veel meer van hen 
vragen. Maar de zonderlinge logica der Gorterianen, 'maakt het 
„verklaarbaar" dat de arbeiders die niet eens in staat blijken te zijn 
een loonstrijd te voeren, daarom juist de geroepenen 'zijn die direct 
maar aan 't vernietigen.van den kapitalistischen staat en 't vestigen 
van de klasse-dictatuur moeten en kunnen beginnen! 

Trouwens het kenmerkende van het, hier geciteerde, K . A . P . -
manifest is dat het steeds uroclameert wat de arbeiders behooren 
te doen, zonder rekening te houden met wat ze kunnen doen. Hoe 
hebben Marx en Engels de spot gedreven met dit soort kwakzalvers 
en hun onfeilbare middelen! 

Niet al te ver van de sectariërs der K . A . P . N . , treffen we een 
ander soort aan. Zij zijn in 't bezit van een tactiek die zonder twijfel 
naar de overwinning voert als maar de meerderheid der 
arbeiders van de juistheid dier tactiek overtuigd is. Nu wil het 
ongeluk dat we zoover nog niet zijn. Wat nu? 

Voor den secretaris van het N.A.S . is de zaak zeer eenvoudig, 
hij .zal voor de zooveelste maal weer eens uiteenzetten waarom de 
tactiek van het N . V . V . verkeerd is. in zijn artikel „De nederlaag 
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van een tactiek» (in De Arbeid) vinden we weer al die waarheden 
d e ook w.j istuk voor stuk kunnen aanvaarden, maar die nooi to 
de arbeiders zuilen doordringen zoo.ang we op een voetsuk bl ven 
taan en mets doen dan verkondigen. Niet de nederlaag van één 
achek, .naarde nederlaag van twee tactieken, de moderne en de 

synd.cahstische, heeft deze staking gebracht. Want de tactiek van 
het synd.cal.sme moge tot op zekere hoogte voortreffelijk zijn het 
komt er op aan haar in toepassing te brengen en daarin is het N A S 
nimmer geslaagd. Om van een slechte tactiek naar een goede'te 
komen ,s het niet voldoende dat men aantoont dat de slechte tactiek 
verkeerd rs, men moet ook de kunst verstaan de arbeiders idüe vast
geroest zitten in de slechte tactiek, te doen inzien dat de goede 

ook a 'd rd t" t9td
 W a n t a l V 0 6 , e n " b e g r i J P e n d e **e i**s ook ad, dat de tactiek van hef N . V . V . noodlottig is, dat beteekent 

nog lang niet dat ze nu meteen van de juistheid der N A S -tactiek 
doordrongen zouden zijn. integendeel voor de duizende modernen 
m wie het besef gerijpt is dat de „oude beproefde methodes" niet 
meer doeltreffend zijn, voor die arbeiders is wat het N A S wil 
nog altijd „romantiek", nog altijd „avonturiers-tactiek", nog altijd 
„anarchistische mikmak", En zoo staan ,ze dan voor de keus öf ze 
moeten z x h in het onbekende storten, zich aan de leiding v'an het 
N . A b oevertrouwen öf ze moeten maar weer als geslagen honkten 
acuter hun oude leiders aanloopén. 'Hun gansche traditie, hun op-
voedmg, hun denken hebben hen het N.A.S . steeds als vijand do n 
z^en. En dat N.A.S . is nog steeds onveranderd, eischt nog altijd 
wat zij als onmogelijk en gevaarlijk voelen en dus sjokken ze maar 
weer achter hun oude leiders aan. Al die arbeiders die eenige dagen 
tevoren nog tegen iedere loonsverlaging gestemd hadden en die nu 
aich op genade en ongenade aan de patroons overgeven zonder 
eemg protest, zonder de leiders die dat adviseeren ter verantwoor
ding te roepen, omdat ze geen andere mogelijkheid, geen andere 
uitweg z.en - dat is de tragedie van deze staking 

Hier hij het einde .van de -strijd, hij deze jammerlijke ineen
storting wreekten zich alle fouten die hef N.A.S . vanaf het begin 
der staking gemaakt had. Want tengevolge van de dogmatisch. 
quas.-revoiut.ona.re houding van het N.A.S . had men geen «ogenblik 

n a t mei de stakers had men het vertrouwen niet weten te S n h e 
^ l V 3 n d ' * a I , e s i s d a t - - de practijk niet gebroken 

öe richting van de veralgemeende staking, dat de arbeiders niets 
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eèleerd hebben. En men kan nu'weer het zwaarste gesehut tegen 
de moderne leiders richten, het vertrouwen der arbeiders wint «ten 
iiidens een staking, niet daarna. 
' We hebben het hier over de tactiek van het N .A .S . en met eens 

over cle onverstandige houding der Federatie van Metaalbewerkers 
die maar één doel scheen te hebben: de moderne leiders aan argu
menten vóór opheffing te helpen. 

Maar het N .A.S . heeft toch herhaaldelijk aangedrongen op 
uitbreiding, is dat niet juist, is dat niet revolutionair? 

We hebben op deze vraag dit te antwoorden: Als het N.A.S 
bestuur zich tot de verschillende besturen Liter centra en wendPmet 
een voorstel tot uitbreiding over het transportbedrijf, de m, n-
n dustrie en de spoorwegen, dan vraagt het naar den bekenden 

! n -kan evengoed aan de leiders der Christelijke enz. vragen 
01 ze bereid zijn J revolutie te organiseeren. Dit te koop loopen 
net de wil tot uitbreiding terwijl men weet dat er niets van komen 
al dat wordt door de arbeiders als een niet-ernstige pobt e 

gevoeld, zelfs in het N.A.S . gelooft men niet meer m ebt reeds -zo. 

vaak herhaalde gebaar. „ . M m n d e n 

Heeft het voorstel van het N.A.S . eenige weerklank gevonden 
onder Ide stakende metaalbewerkers, is er één groep, een afdeel-mg 

n ^e niet onafhankelijk georganiseerden geweest die: e r -
mstemde? En men bedenke wel, de metaalbewerkers ging hePwinnen 
v ,n de s'aking het meest ter harte, als zij er niets voor voelden hoe 
Z men dan "verwachten dat de transportarbeiders, of de spoorweg
mannen zich er warm voor zouden maken? 

Men spreekt in -het N .A.S . steeids over een tactiek „ v a n o n d e r 
al», maar wie dat ernstig wil die moet trachten -met - z e n to he 
nro etariaat te gaan die beroering te weeg brengen in de massa o 
d begrepen en besproken kunnen worden, die voor verwerkel kmg 

b a ï r S v o e l d worden; want of men het aangenaam vindt ot met 
dfarb iders k 0 r i e n alleen in beweging voor dingen die ze mogehjl 
vmden n wie een massale beweging wil die moet geen onmogehjk 
Ti hen stellen En de feiten hebben nu duidelijk genoeg bewezen 
da ^e u i * " ingseisch van het N .A.S . door de overgroote meerde -
h d de a beidefs als iets onwerkelijks gevoeld werd. Maar he 
Se Phcht van een vakvereenigingsleider zarlke Idmgen voora e 
w e t e Ï Is hij een dogmaticus die niet in -staat is de ver oudiri en 
ziin land anders dan door een „pnnc.p.eele bul te z,en, 
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hij èn de kennis van zaken èn het aanvoe l ingsvermogen die n o o d i g 
zi jn voor iederen leider dan moet hij l iefst zoo spoed ig mogel i jk 
verdwi jnen . D a t de besturen der centralen de e ischen van het N . A . S . 
zouden i n w i l l i g e n iztorider daartoe door hun e igen leden gedwongen 
te worden -dat kunnen alleen d w a z e n gelooven. Het spreekt dan ook 
vanze l f dat de voors te l len v a n het N . A . S . met meerdere o f mindere 
o m s l a g afgewezen werden , maar vermoedel i jk behoor t het tot een 
der ontelbare „ p r i n c i p e s " der Onafhanke l i jke V a k b e w e g i n g , dat 
men het z i jn vi janden zoo gemakke l i jk mogel i jk ;moet m a k e n . In 
plaats van stap voor stap de andere centrales en in de eerste p laats 
natuur l i jk het N . V . V . te d w i n g e n in de gewenschte r i ch t ing te gaan, 
inplaa ts van z i c h vast te k l ampen aan de moderne leiders w e r d we e r 
de ^gewone „ a l l e s of nie ts" methode gevo lgd . iHet resultaat w a s : 
niets; zooals steeds. 

E n nu gaan er reeds stemmen op o m bij een vo lgend confl ic t 
reeds van te voren de eisch van u i tb re id ing te stellen en anders 'geen 
deel te nemen aan den str i jd en met deze nieuwste creat ie op v a k -
beweg ingsgeb ied bevinden we ons weer i n de nabi jheid van de 
K . A . P . We iz iu l l en aan deze radicale nonsens geen w o o r d versp i l l en , 
maar we wi l l en deze N . A . S . - m a n n e n er voor waa r schuwen dat ze 
op die manie r hun laatste leden 'en b u n laatste restje reputat ie 
zu l len ver l iezen . 

M e n beeft het d u s de moderne leiders niet al te l a s t i g gemaakt . 
H u n menschen w i l d e n staken en zoo s l u w izijn de heeren we l dat 
ze iZiich niet verzetten tegen zoo 'n eisch. Z e laten ka lmpjes s taken, 
ze zorgen er voor dat l angzamerhand de geestdrift minder word t , 
ze w a k e n er voo r dat d ie geestdrift geen n i e u w voedsel k r i jg t en 
als de dagen voorbi j gaan ver f lauwt de s t r i jd lust en neemt de ellende 
toe. D a n komen de onderhandel ingen waarbi j heel h a n d i g s t emming 
w o r d t gemaakt voor het opgeven van een gedeelte der eischen en 
ten slotte zeggen de'heeren dat ze er geen gat in z i en , dat de s t a k i n g 
maar opgegeven moet w o r d e n en de arbeiders die ook geen andere 
op los s ing zien en die nergens een v a k b e w e g i n g of en partij z ien 
die de l e id ing w i l overnemen en w a a r i n ze ver t rouwen stel len, de 
arbeiders geven het op. 

M e t doodel i jke nauwkeur ighe id volgen al deze fazen bij haast 
iedere s t a k i n g e lkaar op. D e leden wi l l en w i n n e n ; cie leiders w i l l e n 
het niet omdat izu'j weten dat een o v e r w i n n i n g alleen behaa ld kan 
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worden door het scheppen van een revolutionaire situatie omdat 
gezien vanuit de sfeer waarin ze leven en opgevoed zijn, een revo
lutionaire situatie als een verschrikking aandoet. Dus bestaat het 
probleem hierin de arbeiders langzamerhand in een andere sfeer te 
brengen, zoodat ze er dichter bij komen en de scherpere strijd z'n 
verschrikking verliest en gaaien wordt als noodzakelijk. Maar deze 
taak die de revolutionairen te vervullen hebben wordt nog veel te 
weinig beseft en het lis de zaak der communisten daarop de aandacht 
te vestigen. Een recept ervoor is niet te geven, bij ieder conflict 
moet men opnieuw de te volgen tactiek bepalen omdat telkens weer 
de verhoudingen anders zijn. Het is echter'1de plicht der communis
tische partijen bij den aanvang van een conflict die taat'iek aan te 
geven en te zorgen dat de krachten van de partij daarop geconcen
treerd worden. Men herleze wat Radek in zijn inleiding over de 
Tactiek-stellingen over de houding der Engelsche C.P. tijldens de 
mijnwerkerssta'kiog zat*) en idan zal men naar ik meen tot tde con
clusie moeten komen dat'dit bijna :letterlijk van toepassing is op cie 
houding van de Hollandsche C.P. tijdens de metaalstaking. 

De vakbeweging is niet in staat leiding te geven, ze is niet in 
Staat een conflict tot een goed einde te voeren, dus moeten wij 
trachten dat te doen. Of we het kunnen is een andere kwestie. 
Echter juist door al onze 'krachten op een beperkt doel te richten 
leeren we het best onze gebreken en zwakheden kennen. 

Datt ie C.P. tracht de leiding te nemen dat sluit'in dat al hare 
leden in de vakbeweging die in onze richting 'trachten te stuwen. 
Zoo moet het eenheidsfront tot stand komen, op aandrang, onder 
leiding van de revolutionairen. 

Zoo alleen ook winnen we het vertrouwen der arbeiders, 
immers we zijn dan hun helpers jn de direct gevoelde nood en zoo 
strijdende cal de partij groeien. En naarmate ze groeit en dus haar 
invloed op de vakbeweging en de arbeidersmassa's toeneemt, in die 
mate zal ze beter in staat zijn haar plicht te doen, dat is, het 
proletariaat van étappe naar étappe te leiden tot den beslissender, 
strijd. 

*) jDerjWeg der Komm. Internationale", blz. 21 C A " . 



Documenten inzake het eenheidsfront 
, door 

W . S. V A N R E E S E M A . 

Ik vergelijk de verhouding tusschen de Partij en de arbeidende massa's met 
de verhouding tusschen de kern en den staart van een komeet. Wij zien bij een 
komeet een vaste lichtgevende kern en een zwakkeren' lichtkring om den 
staart, de uitstraling van materie, die zich nog niet heeft gekristalliseerd. 
Zoo moet 'hij de massa-bewegingen tie Communistische Partij zijn de vaste 
heldere kern, waaraan zich de proletarische massa's vastzetten. Ik zeg: hoe 
breedef de massa's die,wij omvatten, hoe grooter de toeloop dien -wij ,bij zulke 
bewegingen krijgen uit de rijen der onverschilligen, der Scheidemanner en 
Crispiens, der christelijke arbeiders; des te meer noodzakelijk is het, dat de 
Communistische Partij organisatorisch en ideologisch eensgezind en vast-
aareengesloten staat. 

Klara Zerkin, op de vergadering van den Partijraad der 
K. P. D. op 22 Jan. 1922. 

Het is de verdienste geweest van de leiding der C. P., dat-zij in 
iret najaar van 1920, na de nederlaag-der Russische legers in Polen, 
na de eerste gevolgen van de diepgaande economische crisis, onmid-
delijk de kwestie der eenheid van de Nederlandsche vakbeweging 
aan de orde stelde. 

De noodzakelijkheid van een eenheid van strijd van deze in 5 
richtingen verdeelde vakbeweging in het huidige tijdperk van den 
algemeenen patroonsaanval op het levenspeil van het proletariaat 
werd ongetwijfeld door elk strijdend arbeider als juist gevoeld; 
de weg echter om tot die eenheid te komen, leek velen, ook de 
meerderheid van onze eigen partijgenootèn ver en in de naaste 
toekomst niet af te leggen. 

Het jaar dat verliep na het Rotterdamsche congres der C. P. 
bracht echter zulk een overstelpend materiaal voor de juistheid dei-
opvatting die zich op dat congres nog niet had kunnen doorzetten, 
dat op het congres te Groningen de tegenstanders van de nieuwe 
motie van het P. B. zelf wel moeten hebben gevoeld, dat zij streden 
voor een verloren zaak. 
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De motie die met groote meerderheid werd aangenomen en latei-
door het referendum werd bekrachtigd, luidt als volgt: 

D e C o m m u n i s t i s c h e P a r t i j in N e d e r l a n d , a f d e e l i n g van de C o m m u n i s 
t i sche In te rna t iona le te M o s k o u , 

o v e r w e g e n d e , 

da t de v o o r t g a a n d e concen t ra t i e der bedr i jven en van het k a p i t a a l en de 
e n o r m e v e r s t e r k i n g der p a t r o o n s - b o n d e n het d o e l m a t i g op t reden v a n 
v a k b e w e g i n g in haa r h u i d i g e v o r m van ve rdee ldhe id meer dan oo i t be lemmer . , 

dat de i m p e r i a l i s t i s c h e oor log ' tot een e c o n o m i s c h e c r i s i s heeft ge le id , 
w e l k e r wereld-revol iut i loneerende w e r k i n g .vaststaat , d o c h d'ie v o o r s h a n d s 
de p a t r o o n s a a n l e i d i n g geeft tor een n i e u w e n d i r e c t e n a a n v a l op de a l le r 
eerste l e v e n s v o o r w a a r d e n d e r . a r b e i d e r s k l a s s e , 

dat de a rbe ide r s , w i l hun ve rwee r d a a r t e g e n v a n beteekenis z i jn , we l 
g e n o o d z a a k t z i jn tot een o n m i d d e l l i j k e s t r i jdba re eenheid te g e r a k e n , juis t 
op v a k v a r e e n i g i n g s - g e b i e d , op s traffe v a n anders niet a l l een ma te r i ee l , maar 
v o o r a l ook o r g a n i s a t o r i s c h v a n n e d e r l a a g tot n e d e r l a a g te g a a n , 

gez ien de bes lu i ten der M o s k o u s c h e congres sen , z o o w e l v a n de C o m m u 
n i s t i sche i n t e r n a t i o n a l e a l s 1 v a n de R o o d e V a k - I n t e r n a t i o n a l e , d ie eenerz i j ds 
a a n de c o m m u n i s t e n den p l i ch t o p l e g g e n z o o v e e l m o g e l i j k e l k e - v a k - o r g a n i s a t i e 
v a n den c o m m u n i s t i s c h e n geest te d o o r d r i n g e n , en anderz i jds v a n de v a k 
a rbe ide r s eischt , e lke v a k o r g a n i s a t i e te r evo lu t ionee ren , 

gez ien in het b i j zonde r den 'n ie t l ange r h o u d b a r e n toes t and in N e d e r l a n d , 
w a a r de v a k b e w e g i n g v e r d e e l d is ,in een gele v a k - o r g a n i s a t i e z o n d e r eenigen 
r e v o l u t i o n a i r e n d r a n g en een o o r s p r o n k e l i j k r e v o l u t i o n a i r e v a k - o r g a n i s a t i e , 
w i e r l e i d i n g goeddee l s de r e v o l u t i o n a i r e t r ad i t i e ve r loochen t , v e r l a n g t v a n de 
p a r t i j g e n o o t è n : 

1. da t z i j , d ie nog bu i ten de v a k b e w e g i n g 'staan en uit den a a r d van 
h u n beroep daa r toe kunnen behooren , z i c h o n v e r w i j l d bij h u n o r g a n i s a t i e s 
a a n s l u i t e n ; 

2. in e lke v a k - o r g a n i s a t i e met k r a c h t te w e r k e n aan het d o o r d r i n g e n 

v a n de leden d ier vakvereen- ig ing met c o m m u n i s t i s c h e n geest en s t r i j d v a a r 

d i g h e i d ; 

3. op g r o n d v a n de r e v o l u t i o n a i r e ' w e r k e l i j k h e i d , z o o a l s deze ui de over 
w e g i n g e n tot deze resolu t ie is o m s c h r e v e n , een z o o k r a c h t i g e m o g e l i j k e actie 
v o o r de eenheid 'der v a k b e w e g i n g te voe ren , en in de eerste p laa t s v o o r de 
a a n e e n s l u i t i n g van de be ide le idende v a k c e n t r a l e s , het N . A . S . e n het N . V . V . ; 

4. in elke v a k - o r g a n i s a t i e een intense ' p r o p a g a n d a te voe ren v o o r a a n 
s l u i t i n g bij de -Roode V a k - I n t e r n a t i o n a l e ( R . V . I . ) te M o s k o u en z o o snel 
•mogelijk in hun o r g a n i s a t i e s voo r s t e l l en te doen tot a a n s l u i t i n g bij de R . V . I . 

Deze motie, de leiddraad voor de revolutionairen in de ̂ massa
bewegingen, id'ie de patroonsaanval op de allereerste levensvoor
waarden van het proletariaat ook in Holland ten gevolge moet 
hebben, zou intusschen een doode letter blijven, indien de Partij zich 
niet in haar nieuwe werkorganen de mogelijkheid had geschapen 
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om „de vaste lichtgevende kern te blijven waaraan zich .de proleta
rische massa's vastzetten". En het is dan ook geen toeval, dat /die 
aanval van allen, die hetzij van een daadwerkelijke massa-beweging, 
hetzij van de eenheid op vakvereenigingsgebied niets willen weten, 
zich in de eerste plaats richt tegen deze werkorganen, met name in 
de vakbeweging tegen de Communistische Frakties in de industrieën 
en Bedrijven. 

De praktijk heeft o.i. reeds in de twee maanden, die er sedert 
het congres van Groningen zijn verloopen. bewezen dat de C. P. met 
haar politiek op vakvereenigingsgebied op den goeden weg is. De 
drang naar eenheid van strijd, die zich in de staking der Metaalar
beiders uitte, is door de C. P. geleid in banen, waarop in de naaste 
toekomst de eenheid der vakbeweging kan worden verwezenlijkt. 
Onze invloed, zoowel bij de moderne als bij de onafhankelijke 
metaalarbeiders, is ongetwijfeld toegenomen. Wij zullen in een 
volgend nummer van de ,,Communistische Gids" in een beschouwing 
over den strijd in de Metaalindustrie hier nader op terugkomen. Van 
de sombere voorspelling, waarmede partijgenoot Bouwman rzijn 
artikel over het Groningsche congres in het laatste nummer van „De 
Nieuwe Ti jd" eindigde: 

Het perspectief wat de eenheidspogingen ons openen is waarlijk niet 
bemoedigend: Grooter wantrouwen in de C. P. dan ooit te varen juist onder 
het revolutionaire deel der georganiseerde arbeiders; nóg meer verwarring 
«n vertwijfeling in de rijen der onafhankelijke 'vakbeweging, grooter invloed 
van het anti-commrinistische, S. P.sc'ne blok, moeilijker taak voor de commu
nisten (misschien verwijdering uit het N . A . S.) met als gevolg, dat de kans 
op aansluiting bij de R. V . I. steeds geringer wordt. En mocht tenslotte het 
N . A . S. toch 'tot aansluiting bij het N . V . V . komen, dan nóg meer verwar
ring en nieuwe verdeeldheid, omdat de werkelijk revolutionaire kameraden 
reet van plan zijn om zich in het gele I. V. V. onschadelijk te laten maken. 

kan thans reeds worden gezegd, dat zij niet zal worden bewaarheid. 
Om slechts één feit te noemen: de kans op aansluiting van het 

N . A . S. bij de R. V. 1. is sinds Groningen niet geringer geworden. 
Integendeel, het krachtige optreden onzer partijgenootèn, benevens 
de houding der Spaansche syndikalisten !en der I. W. W., hebben 
Lansink en-zijn vrienden gedwongen het plan eener Syndikalistische 
Internationale voorloopig op te geven. Ongetwijfeld is daarmee de 
positie der revolutionaire arbeiders in het N . A. S. sterker geworden. 
Het congres van het N . A. S., dat 25/26 Maart te Arnhem wordt 
gehouden, zal hebben te beslissen — met welke ervaringen de 
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huidige delegatie naar Moskou ook moge terugkeeren — tusschen 
Amsterdam of Moskou. Düsselidorf en het Berlijnsche plalivonm zijn 
praktisch van de baan. 

Dat er op dit moment juist onder het revolutionaire deel der 
georganiseerde arbeiders een groot wantrouwen tegen de C. P. zou 
bestaan, niemand die het congres van de Federatie van Metaalbe
werkers, gehouden onmiddellijk na de staking, heeft bezocht, zal 
dit willen beamen. Ook hier is het tegendeS het geval; was de 
invloed der Communistien eenige maanden geleden in deze federatie, 
zeer gering — de candidaten voor hoofdbestuurders die op het 
standpunt der R. V. I. stonden, kregen .toen een 250 stemmen—- op 
dit congres was de invloed der Communisten sterk toegenomen. 

Waarin Bouwman gelijk heeft is, dat de hetze» tegen de Com
munisten van den kant der „zuivere" en reformistische syndikalisten 
sinds Groningen inderdaad grooter is dan ooit. Dit blijkt uit de 
wijze waarop de syndicalistische vakbladen, die op een enkele uit
zondering na, evenals de meerderheid der Federatie-besturen in 
handen zijn der „zuivere" en reformistische syndikalisten, 
onmiddellijk op onzeiGroningsche motie reageerden. De schijn van 
tweedracht in onze partij, na het aannemen der motie, verleidde hen, 
om nu eens voorgoed met de zoo innig gehate Communisten af te 
rekenen. Hoor Lansink Jr. daverend, in „dé Arbeid" van 19 Nov. de 
rij openen: 

Er is geen tweede partij in ons land die zóó door ihaar leiders in dis-
crediet gebracht en heen en weer geslingerd wordt en waar de arbeiders méér 
als gjdachtenlooze kwezels en marionetten behandeld worden, 'dan de Com
munistische Partij. 

Van allen practischen kijk op de Nederlandsche arbeidersbeweging zijn 
ze volkomen gespeend. Van één lijn, naar één doel is geen sprake. Vandaag 
zweren ze bij hoog en laag 'dat de door hen voorgestane strijdlmethode de 
eenig juiste en alleen werkelijk revolutionaire is, en morgen gooien ze alles 
weer overboord en 'zeggen precies hetzelfde van tegenovergestelde dingen,, 
dij z_' dan aanprijzen. 

Wanneer men die lieden ietwat nauwkeuriger gadeslaat, dan krijgt men 
geen anderen indruk dan dat het overspannen zenuwlijders zijn, die van den 
hak op den tak springen zonder ergens houvast of eenig rustpunt te hebben 
of te krijgen. 

Eén dags menschjes, die overal tegenop springen, niets tot een behoorlijk 
eind weten te brengen, die door razernij en wanhoop bevangen zijn. Die met 
veel geschreeuw' en revolutionair gefraseer, hun inhoudloos gewurm trachten 
te camoufleeren. 

En het karakteriseerende en tegelijkertijd het treurige in deze klucht i s 
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v/el, dat de arbeiders die zich onder de hoede van deze lieden stellen al deze 
zwenkingen en slingerende bewegingen mee maken en daarbij een 'aanban 
kelijkheid en hondentrouw vertoonen die in het „donkere zuiden" de geloó-
vige arbeiders zou kunnen doen blozen 

Volgt een jeremiade over het „gedraai" der Communisten die 
in 1909 anders deden dan in 1915 en in 1921 weer anders dan in 
1918; maar in caude venenum, het vergif zit in den staart: 

Wij zullen ons echter als N . A.-S. ernstig hebben af te vragen wat ons 
thans te doen staat. 

Wij hebben het recht te weten wat de communistische leden in de 
onafhankelijke vakbeweging van plan zijn. Waaraan achten zij zich verbon
den: -aan het besluit van nun partij-congres of aan de beginselen van hè* 
M . A.-S.? 

Bede dienen is onmogelijk, een van twee. t r moet gekozen worden. 

D e uitnoodiging om te kiezen laat na twee maanden nog altijd 
op zich wachten. Wel hebben eenige ai te ijverige uitsmijters in een 
enkeie afdeeling of Federatiebestuur iet ,of wat onhandig gestelde 
V i a g e n aari onze partijgenootèn trachten te stellen — dit geschiedde 
o.a. in de Federatie van Fabrieksarbeiders te Rotterdam m a a r het 
schijnt toch, dat men wat huiverig is, om de groote kwestie te stellen. 
Zou het-ook zijn, dat men zelf niet al te best weet, wat de „begin
selen" van het N.A.S . toch eigenlijk wel zijn? Een ijverig napluizer 
der jaargangen 1918—21 van „de Arbeid" zou wel eens aan 
Lansrnk tzielf eenige lastige vragen kunnen stellen! 

„De Tabaksbewerker", en „het Bouwvak", die in het vervolg 
met „de Arbeid" de leiding nemen in de ophitsing tegen de Commu
nisten, schrijven niet minder levendig .over het „gedraai" der C. P. 
De sektarisch aangelegde redacteur van „de Tabaksbewerker" haalt 
al verruimd adem bij het vertrek dei 'Communisten uit het N . A. S.; 
liet zal weer worden als vroeger, gezellig en knus in het kleine 
kringetje: 

Het N . A. S. zal zich andermaal moeten voorbereiden op een uittocht 
Van eenige honderden, die het besluit van genoemd congres zullen uitvoeren 
en naar de massa-organisatie zullen overloopen. Anderzijds zal de C. P. eer. 
aantal leden kunnen afvoeren, die het met dit besluit niet eens zijn en er geen 
«ogenblik aan denken het uit te voeren. Het verlies van leden zal voor her 
N-A.S. grooter zijn dan voor de C. P., maar dat is niet erg, De „gele" orga
nisaties zullen onder den invloed en als gevolg van dit besluit in ledental 
vooruit-gaan — en dat isfwèl erg; voor de begunstigde organisaties wel te 
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verstaan. Vermoedelijk zullen zij haar maatregelen bij voorbaat vaststellen, 
zoodat de wapenknee.rten van Moscou zich zullen moeten bepalen tot net 
betalen van contributie en het propageeren van hun stellingen, tor het 
oogenbiik, waarop 'zij geroyeerd zullen worden. De vergaderingen van het 
N . A . S. en de gecombineerde hoofdbesturen-vergaderingen zullen aan leven
digheid inboeten, het interesante schouwspel van twistende kameraden en 
vinnige woordenstrijd op „den bodem van één beginselverklaring" zal tot het 
verleden gaan bahooren, en de harmonie het wederzijdsch vertrouwen, zoo 
noodig om opgewekt .het werk van allen dag te doen zal terugkeeren. Zoo 
is er bij iedere kwestie een lichtzijde te zoeken, en wij durven 'te voorspellen, 
dat het N . A . S. met de winst gaat strijken. 

De redacteur van ,het Bouwvak", die zoo handig met citaten 
goochelt, is vinniger dan onze vriend van „de Tabaksbewerker". Hij 
werkt met een vervalscht citaat van Lenin, dat we van nu af aan de 
ronde zien doen in de onafhankelijke pers: 

De arbeiders zullen de „buitelingen" der C. P . naar waarde weten te 
schatten. Zij zullen 'begrijpen dat men menschen, die kortgeleden iedereen 
uitscholden voor verrader etc, wanneerij hij maar een aan hen tegengestelde 
meening verkondigde of repte van 't N . V . V. en thans opdrachten van een 
politieke partij aanvaarden om de revolutionair gezinde arbeidersbeweging te 
brengen naar 't gekwalificeerde gele N . V . V. , d.i. tevens 'jij 't I. V . V.. . 
moeilijk au serieux kan noemen. Dat men de leuze -Moskou of Amsterdam 
loslaat, zooa'ls genoemde kameraad zeide, is juist. Dit was trouwens ook 
maar een leuze en geen feit. Werkelijkheid is, dat men, krachtens besluiten, 
in de „gele organisaties" onder leiding van het alziende oog Moskou, door 
middel der cellen moet werken en derhalve geen zelfstandige revolutionaire
organisaties moet oprichten en de bestaande zoo mogelijk opheffen. Dat zijn 
de feiten en daarom werden de „cellen" op het congres der R. V . I. waar
schijnlijk een, volgens verschillende gedelegeerden, overwegend aantal stem
men toebedeeld. 

Intusschèn geschiedde deze draai van de C. P. zeer „handig". Wijnkoop-
verklaarde n.1., ter motiveeren dezer-resolutie o.m.: „Het N . A . S. heeft afge
daan, het maakte zich zelf kapot". Dit moet op een „vergissing" berusten. 
Niet het N . A . S. maakt zichzelf kapot, maar degenen die krachtens „com-
mun'stisch" recept, „wanneer het noodig is, zelfs list, isluwheid, illegale 
methoden, verzwijging, verborgenhouden van de waarheid gebruiken, om 
slechts in de vakvereenigingen binnen te dringen, er in te blijven en commu
nistischen arbeid, ten uitvoer [te brengen", zijn reeds lang 'bezilg het N . A. S. 
kapot te maken. En begrijpen wij de dingen goed, dan zal, de besten niet te 
na gesproken, getracht worden volgens 'bovenstaand recept te handelen; 
teneinde cie aangenomen resolutie uit te voeren. In deze resolutie wordt door 
een politieke partij aan leden der onafhankelijke vakbeweging opdracht 
gegeven, om een door velen van hun mede-genomen besluit te verkrachten. 
Tevens . om een z-eMstandilg revolutionaire onafhankelijke vakbeweging te 
voeren in de armen van 't N . V. V . en te maken tot een verlengstuk van en 
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•ondergeschikt aan een politieke partij, waar de wil van enkele personen wet 
is en een groote .meerderheid in ootmoediging voor hen schijnt te buigen. 
Tegen dit verwoestende streven dient met kracht te worden opgekomen. 

Op deze al of niet ernstig gemeende verwijten over draaierij 'der 
Communisten in de vakbeweging kunnen de partijgenootèn kort en 
goed antwoorden met het volgende citaat uit het schitterende boekje 
vanTrotski „die Neue Etappe". Trotski schrijft op pg. 92: 

Het Communisme is en was nimmer een dogmatisch kalender-program 
voor de revolutie./ Het Communisme is 't levende, actieve, groeiende leger van 
het proletariaat, dat zich in het proces van zijn werk bewust wordt van de 
veranderde voorwaarden van den strijd, dat ,zijn eigen wapens naziet en ze 
opnieuw scherpt, indien ze stomp zijn geworden, dat al zijn handelingen 
aanpast aan de behoeften van de voorbereiding der revolutionaire omver
werping van de burgerlijke orde. 

Zoo heeft ook de S. D. P., later C. P.,dtaar taktiek inzake de 
Nederlandsche vakbeweging steeds aangepast aan de voorbereiding 
van den revolutionairen strijd in dit land. Vanaf het begin is deze 
taktiek geweest die van vereeniging der verscheurde vakbeweging. 
Vanaf het verslag over het bekende debat Oudegeest—Kolthek in 
Dec. 1909'heeft „cie Tribune" in deze richting geschreven: verster
king van cie revolutionaire strekkingen in het N . V . V. door de 
revolutionair voelende onafhankelijke arbeiders. Steeds werkte de 
S. D. P. samen met de strijdende arbeiders — wij wijzen slechts op 
de.groote zeelieden-staking in 1911 — steeds trachtte zij de revolu
tionaire syndikalisten te overtuigen van de noodzakelijkheid om in 
dit land één front der vakorganisaties te verkrijgen. Hij, die zich de 
moeite getroost nade gaan, — en elk partijgenoot, die in deize dingen 
met kennis van zaken wil oordeelen, is verplicht dit te doen — 
hetgeen i„de Tribune" in de jaren 1909—1915 inzake de vakbe
weging heeft geschreven, moet constateeren, dat dit de taktiek is 
geweest, die onze Partij steeds heeft gevolgd. 

In het begin van den wereldoorlog heeft de partij eveneens 
getracht, gansch de Nederlandsche arbeidersbeweging in één front 
te vereenigen tegen den oorlog en zijn gevolgen; dit eenheidsfront 
werd echter door de S. D. A. P. en het N . V. V. botweg van de hand 
gewezen. Beide benamen sloten den godsvrede met de bourgeoisie 
en bleven gedurende den ganschen oorlog de belichaming van de 
sociaal-patriottische en sociaal-imperialistische strekkingen in het 
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nog altijd in imeerderheid kleinburgerlijk denkende en voelende 
Nederlandsche proletariaat. 

De samenwerking van de S. D. P. met de revolutionaire syndi
kalisten had mede ten gevolge, dat in het verloop van den oorlog 
breede groepen arbeiders, die de godsvrede-politiek van/het N . V. V . 
niet verc;er wilden meemaken, overgingen naar het N . A. S. 

HePiN. A. S. groeide snel en veranderde. Het verloor meer en 
meer zijn sektarisch karakter, de arbeiders die uit het N . V. V. over
kwamen, brachten vandaar mede zin 'voor organisatie en discipline. 
Het N . A. S. beloofde een sterke, gesloten en met de Narbeiders-
massa's in nauw contact staande organisatie teiwordan. De Partij 
che naast deze organisatie stond in den strijd tegen de uithongeraars 
van het Nederlandsche proletariaat, „paste haar handelingen aan 
aan de behoeften van de voorbereiding der revolutionaire omverwer
ping van de burgerlijke orde". Zij trachtte deze revolutionaire voor
hoede zoo sterk mogelijk temaken, talrijke communisten kwamen in 
de besturen der onafhankelijke vakvereenigingen en doordrongen 
met hun voorbeeld in den dagelijkschen strijd een deel der syndika-
hstische beweging met communistischen geest. 

Het spreekt vanzelf, dat de oude syndikalistische opvattingen 
bij een deel der leiders bleven voortleven, dat ook enkele van hen 
niet vrij bleven van de sociaal-patriottische tendenzen.fldie vooral in 
Frankrijk het syndikalisme hadden aangetast, de richting Jouhaux 
telde ook in het Hollandsche N . A. S. haar aanhangers. Met den 
groei van het N . A. S. nam het aantal gesalarieerden toe, de door 
den nood opgedrongen werkloozenkassen brachten een begin van 
bureaucratie . Maar gedurende het stijgen van de revolutionaire 
vloedgolf, die na den wapenstilstand over Europalging, bleven deze 
strekkingen in de minderheid. Het Ne A. S.. bleef groeien, het ieden-
ta! naderde de 50.000; hert bereikte aan het einde van i919 zijn 
grootste kracht. 

De revolutionaire ontwikkeling in Europa /verloor echter haar 
stormachtig karakter. De nederlaag de Spartakisten begin 1919, de 
val der Beiersche en HongaarschelRaden-Republieken kondigden een 
verlangzaming van haar tèmpo aan. De opbloei der industrie, de 
schijnbare hoogconjunctuur in West-Europa; en Amerika deed de 
reformistische strekkingen in de arbeidersklasse opnieuw in kracht 
toenemen. De aanval van het proletariaat kon door de reformistische 
partijen en vakbonden worden opgevangen. De bourgeoisie herkreeg 
haar zelfvertrouwen, zij herstelde zich van haar nederlagen en 
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trachtte de concessies, die zij 'in haar angst aan de arbeiders had 
geschonken, terug te nemen. Ook in ons land. De groote afweer-
staking in de Nederlandsche havens eindigde met een nederlaag der 
arbeiders. Deze staking brengt een keerpunt in de ontwikkeling van 
het N . A. S. 

Het terugvloeien van den revolutionairen golf had in den loop 
van 1919 eveneens *zijn invloed doen gelden binnen het N . A. S. De 
reformistische syndikalisten begonnen in de vakpers hun campagne 
voor den opbouw van het kapitalisme, zij zochten toenadering tot 
hun reformistische geestverwanten in het N . V. V. en ontketenden 
een weergalooze ophitsing tegen het Communisme in het algemeen 
en de Russische Bolsjewiki in het bijzonder. „De Arbeid" trachtte 
„Het iVoik" in zijn laster tegen onze heldhaftige Russische kame
raden te overtreffen. Het blad was onbeschaamd genoeg, het B o l 
sjewisme .„de Russische ziekte" te noemen. 

Op het Arnhemsche congres in begin 1920 botsten de revolutio
naire en de reformistische strooming in het N . A. S. op elkaar. Wel 
werd op dit congres de politiek der reformistische syndikalisten en 
de houding van ,-,de Arbeid" veroordeeld, maar de revolutionairen 
wisten van hun overwinning geen gebruik te maken. 

Praktisch' werd hier aangetoond, dat goede argumenten en 
aangenomen goede moties niet baten, wanneer de revolutionairen 
geen werkorganen bezitten, om deze argumenten en moties levende 
werkelijkheid te doen worden. Indien de revolutionairen in het N .A .S . 
in staat waren geweest, georganiseeerd te overleggen en hun beste 
krachten te dwingen de op het congres verloren posities der refor
misten in te hemen, misschien ware het hen gelukt, het N . A. S. als 
revolutionaire vakcentrale, als kern van een massale beweging te 
behouden. 

De ontwikkeling nam evenwel een anderen loop. De reformisten 
behielden al hun posities, zij voerden hun politiek na 't Arnhemsche 
congres ongewijzigd voort, een politiek, die'onvermijdelijk op een 
teruggang van het N . A. S. moest uitloopen. De praktijk der jaren 
1920'en 1921 heeft dit bewezen. 

Het N . A. S. verloor zijn aantrekkingskracht voor die elementen 
in het N . V. V., die door de economische crisis en 'den aanval der 
patroons op het levenspeil der arbeiders, door de reactie der regee-
nng werden gerevolutioneerd. Een bureaucratische verstarring, die 
ook in dit opzicht het verschil tusschen de leiding van het N . A. S. en 
die van het N . V. V. verminderde, benevens de voortgezette cam-
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pagne tegen Sowjet-Rusland, de Communistische Internationale ent 
in 1921 tegen de R. V. 1., moest ongetwijfeld talrijke revolutionaire 
elementen afstooten. De krampachtige pogingen der revolutionairen 
in het N . A. >S., om aan die verstarring te ontkomen, het pogen van 
enkele Federaties, om de werkloozenkassen over boord te zetten, 
kunnen deze ontwikkeling misschien vertragen, veranderen 'kunnen 
zij haar niet. Het N . A. S. kan zich niet meer herstellen dot hetgeen 
het in 1918 beloofde te zullen worden, toti een werkelijk massale vak
beweging. 

Het eenige wat de Communisten en de revolutionaire syndika
listen in ihet N . A. S. kunnen bereiken — en dat is belangrijk en 
waardfer voor te strijden — is de aansluiting doorzetten bij de R.V.I . 
en het doen aanvaarden van de taktiek der R. V. I. en llvan de 5 
punten, die de C. P aangaf als basis voor een eenheidsfront' der vak
organisaties tot verweer tegen den patroonsaanval op het levenspeil 
der arbeiders. Dan wordt de mogelijkheid geopend, dat de revo
lutionaire elementen in het N . A. S. de kern zullen vormen, waarom
heen zich de revolutionair gezinde arbeiders der andere centrales 
zullen scharen, teneinde gezamenlijk den grondslag te leggen voor 
een daadwerkelijke eenheid der vakbeweging in dit land. 

Diep zijn de strekkingen ingevreten, die het N . A. S. opnieuw 
tot een sekte dreigen in te krimpen. Dit blijkt duidelijk uit de wijze,, 
waarop de .leidende organen hebben geantwoord op de 5 punten der 
C. P. inzake het eenheidsfront der vakorganisaties. Bleken de bestrij
ding lier Groningsche motie en het gepraat over draaierij der C. P.„ 
zooals wij hierboven hebben aangetoond, feitelijk op niets te 
berusten en meer een uiting te zijn van opgekropte haat tegen het 
Communisme zonder meer, de uitvallen en aanvallen der meeste 
syndikalistische vakbladen tegen de 5 punten toonen met verbijste
rende duidelijkheid:, dat men in zekere kringen van het N . A. S. terug 
wil naar heil N . A. S. als sekte. 

„Naar aanleiding van het door het Partijcongres te Groningen aange
nomen en door het referendum bekrachtigde resolutie, vergaderde de Landel. 
Vakvereenigings-Commiissie op Maandag 12 December met het Partij-Bestuur, 
de leden van het Amsterdamsche Uitvoerend Comité der Frakties en eenige 
in de vakbeweging vooraanstaande Amsterdamsche partijgenootèn. 

Op deze conferentie werd een voorstel van het P. B . inzake./uitvoering 
der Groninger resolutie in den breede besproken en bekrachtigd. Het voorstel 
komt (hierop neer: de partijgenootèn — zoowel die georganiseerd; in het 
N . A. S. als die in het N . "V. V. moeten in hun organisaties propaganda 
maken voor het eenheidsfront van het proletariaat d.w.z. voor de samen
werking der vakorganisaties op den volgende grondslag: 
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1. Handhaving en doorvoering van de 45-uren week. 
2 Afweer van de aanslagen op het loonpeil. 
3. Werkloozen-verzorging door productief werk of <premievrije uitkee-

ring, beide op den grondslag van vol 'loon en op kosten alleen van staat, 
gemeente of ondernemer. 

4. Controle van de vakorganisaties op ontslag uit het werk. 
5. Opheffing van de stakingswetten van 1903 en van de'anti-revolutie-

wet van 1920. 
Bij de propaganda in de vakorganisaties voor de totstandkoming van dit 

eenheidsfront moeten de partijgenootèn aan de vakarbeiders duidelijk maken 
dat door de in dien strijd door hen verworven eenheid van gedachte ook de 
organisatorische eenheid der vakbeweging moet tot stand komen". 

Aldus een deel der circulaire, die in het midden van Dec. door de 
vakvereenigings-commissie naar de afdeeliingen der C. P. werd ver
zonden en waarvan het N . A. S.-bestuur eenige exemplaren in 
handen vielen. De redacteur van „de Arbeid" drukte onmiddellijk 
deze circulaire in zijn orgaan af met een commentaar vol grove 
scheldwoorden en dreigementen tegen de Communisten; „krachtig 
doorpakken", „geen halfheid", „stelling nemen", „uitsmijten" etc. 
etc. De 5/punten waren „op en top reformistisch"! Eenige dagen na 
deze ontboezeming, vertrok Lansink naar... Moskou, om met de 
R. V . I. te gaan onderhandelen over Idte toelatingsvoorwaarden voor 
het N . A. S.ü 

Dit fraais werd natuurlijk gretig door de andere syndikalistische 
vakbladen overgenomen. „Het Bouwvak" van 12 Januari komt, naar 
aanleiding van Wijnkoop's antwoord op den aanval van Lansink, 
diens taak van Communistenbestrijder overnemen. Wij passeeren 
het bekende vervalschte citaat van Lenin, waarmee Spanjer weer 
eens op de proppen komt en stuiten op de volgende typische sekta
rische opvatting van de taak, die een revolutionaire vakleiding op dit 
moment van den algemeenen patroonsaanval op het (levenspeil der 
arbeiders te vervullen zou hebben: 

Deze (de 5 punten) zijn door Lansink Jr. reformistisch genoemd, hetgeen 
door Wp. wordt bestreden. Wie van beiden hierin gelijk heeft, kan ons 
weinig schelen. Hoofdzaak is: of een organische eenheid tusschen N . V . V . en 
N . A. S. niet op beginselen maar op programpunten tot stand moet komen. 
Wp. stelt programpunten, hetgeen wel zal zijn geschied, omdat hij evenmin 
als 't N . V . V . de grondbeginselen van het N . A. S. aanvaardt. Sociaal-
Demokraten nóch zich Communisten noemenden kennen de vakbeweging een 
zelfstandige taak toe en wenschen haar evenmin als primaire factor te erken
nen. -Voor hen is de politieke partij het alziende oog. En wij, die eenheid 
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willen, zijn overtuigd, dat deze eenheid alleen gezond is, als zij gedragen 
wordt door beginselen. 

Een merkwaardige bekentenis! 
Spanier weet op de dwingende noodzakelijkheid voor het pro

letariaat om te komen tot een strijdbaar eenheidsfront om niet m het 
pauperisme te verzinken, niet anders te antwoorden dan met 'een 
exclamatre over een gezonde(l) eenheid, gedragen door beginselen! 

De ïediacteur van „de Tabaksbewerker" is eveneens in eenzelfde 
sektarisme verstard. Hij schrijft in zijn orgaan van 14 Januari: 

Wij hopen de onafhankelijkheid onzer vakbeweging te handhaven tegen 
haar belagers, omdat wij van meening zijn dat de vakorganisatie een belang
rijker en meer omvattender taak heeft den de comm. Ihaar toekennen. Die 
onafhankelijkheid is geen -stokpaardje maar 'n levenskwestie voor haar, en 
zij wordt niet leugenachtig omdat de comm. zulks beweren. Wij zullen zorg
dragen dat ze voor wat ons land betreft waarheid blijft. Wij -twisten niet over 
een woord:of het opschrift boven L.'s artikel al of niet letterlijk juist is, is 
al van zeer ondergeschikt belang, even ondergeschikt als de reëel-e beteekenis 
der door de communisten opgestelde of mogelijk nog op te stellen punten 
voor een „eenheidsfront". Op welken grondslag wij éénheid wenschen is 
bekend en er is niets tegen dat de -kameraden -in de vakorganisatie deze zoo 
noodig herzien of nader formuleeren. 

Maar — onze voorwaarden zullen door óns, dw..z. de leden der vak
organisatie, worden vastgesteld, op de aangewezen plaats, dat -is op de 
vergaderingen, of congressen onzer organisaties en niet door ihet bestuur 
der C. -P. a 

Niemand Is gedwongen lid te zijn onzer organisaties. 
We mogen dus aannemen, dat de leden de beginselverklaring onder

schrijven. Dit vooropgesteld kunnen wij niet toelaten, dat een partij zendings-
arbeid laat verrichten in onze organisaties met het vooropgezette doel die 
beginselverklaring op een zeer belangrijk punt te ontkrachten. 

Misschien wordt de opmerking gemaakt dat de ,vigeerende beginsel
verklaring uitjden tijd is en herzien moest worden. Laten wij die opmerkers 
oogenblikkelijk geruststellen: óók het,nieuwe ontwerp zal zijn onafhankelijk
heidsclausule bevatten, al kunnen wij de houding van een der samenstellers 
verklaren, die voor 'n vakorganisatie een beginselverklaring geheel over
bodig achtte! I 

Natuurlijk — dan is de vakorganisatie soepeler en een gemakkelijker 
proo-i voor de heeren die zich tot ; taak gesteld hebben haar te veroveren. 
Zij zullen haar niet hebben. 

Wij zeggen tot de communisten: kiezen of deelen, en het verheugt ons te 
kunnen mededeelen, reeds bericht ontvangen te hebben van enkele kameraden 
die de vak-organisatie, waaraan zij hun beste krachten igaven, boven hun 
„communistischen plicht" stelden en voor de C. P. bedankten, omdat zij de 
besluiten van Groningen niet wilden uitvoeren. 
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ü e lezer vergeve ons dit lange ci taat ; het geeft echter een 
duidel i jken kijk op den geestestoestand van hen, die op het moment 
de l e id ing 'der synd ica l i s t i sche b e w e g i n g in handen hebben. D e 
redacteur van „ d e T a b a k s b e w e r k e r " w i l geen massaal verzet tegen 
den pa t roonsaanval , geen eenheidsfront, maar een gepatenteerd, 
zuivere syndica l i s t i sche 'o rgan isa t ie met leden die v o l k o m e n de ibeg in 
se lve rk la r ing onderschr i jven! Hi j schrijft ook over de zu ive r ing der 
C . P . in S o w j e t - R u s l a n d : 

Nierenproeven? Mogen wij verwijzen naar het laatste der 21 punten der 
3e Internationale, waarin is bepaald, dat de partijleden, die 'de door de Comm. 
Internationale opgestelde voorwaarden en stellingen principieel afwijzen, uit 
de partij gesloten moeten worden? Naar punjt 13( dat periodieke zuiveringen 
voorschrijft, teneinde de partij van de zich ingedrongen hebbende klein
burgerlijke elementen systematisch te zuiveren? 

Wat beteekent dit? Niet meer of minder dan dat de partij gerechtigd en 
verplicht is zich van elementen te ontdoen, die ihet met haar niet principieel 
eens zijn of haar schade kunnen berokkenen. Precies wat Lansink jen ook wij 
willen. 

Beteekent dit iets anders dan dat de redacteur v a n „ d e T a b a k s 
bewerke r " niet w i l een massale vakorganisa t ie , maar een zuivere 
syndikal ' is t ische pol i t ieke par t i j ? 

E e n gansch ander s tandpunt neemt „ d e Gemeenschap" , het 
o rgaan van den Eed . B o n d van Personeel in Openbaren Diens t in . 
In het ar t ikel van Sar ton k l ink t de stem der revolut ionai r s y n d i k a 
listen, die gedurende den oor log en daarna naast de Communis t en 
hebben ges t reden . /Wel is Sa r ton het met onze taktiek nog niet eens. 

Hi j schri jf t : 

Want al vormen de 5 punten een basis en denken onze communistische 
kameraden waarschijnlijk hiermee het ei van Columbus te hebben gevonden, 
cie groote vraag blijft.nog altijd, „war willen de arbeiders er voor doen"? Bij 
die vraag krijgt men gewoonlijk de poppen aan het dansen. 

Neen wij zijn daarover heenïen huldigen de opvatting, wat niet bij elkaar 
behoort, moet men niet bij elkaar trachten te houden. Een dergelijke kunst
matige eenheid baart niets dan zorg en ellende en valt uiteen zoodra er een 
windje komt, dat de zeilen doet zwellen. Dat is een opvatting, ontleend aan 
de praktijk van 't leven, door iedereen waarneembaar. 

Wij gelooven in de komst van een strijdeenhead, een tijdelijke. Als de 
nood dringt worden de arbeiders op 'n hoop gedreven, is die nood gelenigd, 
dan verdwijnt die eenheid weer van zelf en is niemand in staat haar vast te 
houden. Het'zijn de omstandigheden, welke de eenheid veroorzaken. 
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Maar wij zijn overtuigd, dat als Sarton's organisatie zich 
aansluit bij de R. V. I . , wij het inzake het eenheidsfront wel met 
elkaar eens nullen worden. „Als de nood dringt, worden cie arbeiders 
opeen hoop gedreven, is die nood gelenigd, dan verdwijnt die eenheid 
vanzelf". Welnu, de nood dwing meer dan ooit, de nood zal blijven 
dwingen en steeds hardnekkiger aan de deur kloppen. Het verval dei-
productiekrachten, de economische crisis is niet iets wat binnen 
korten tijd aan ons voorbij zal gaan. 

Deze crisis gaat niet aan ons voorbij, het proletariaat zal er in 
algeheeile verslaving en in pauperisme in (ten onder gaan, of; het zal 
als eenheid moeten leer en strijden, zoolang tot'de in den strijd 
geschoolde arbeiders sterk genoeg zijn, om de burgerlijke orde omver 
te werpen. 

De arbeiders van het N . A. S. zijn nog niet aan het woord 
geweest; op de vergaderingen voor het congres te Arnhem zullen de 
Communisten aan Me hand van de .resoluties der R. V. I. aantoonen, 
dat de, taktiek, zooals de C. P. die in de vakbeweging voorstaat, 
mans: de juiste is. 

In een volgend artikel zullen wij de houding van de moderne 
vakbeweging inzake het door de C. P. voorgestelde eenheidsfront 
behandelen. 



De nieuwe economische politiek in 
Sowjet-Rusland 

door 

S. J. R U T G E R S . 

11. — De industrieele arbeiderskolonie -„Koesbas". 

Ten tijde van het derde congres van de Derde Internationale 
waren de vormen, die de nieuwe economische politiek zou aannemen 
nog minder .duidelijk omlijnd. Maar zij waren het onderwerp van 
gesprek in haast iedere samenkomst van Communisten, buiten
landsche zoowel als Russische, en allen voelden, dat het zwaarte
punt .van den strijd verlegd was naar het economische front, dat 
daar voor de naaste toekomst de beslissing lag over het lot van de 
Russische- en daarmede goeddeels ook van,de wereldrevolutie. 

Het was duidelijk, dat de versterking van het Sowjet-Staats-
bedrijf tegenover het opkomende privaat-kapiltalisme 1de eenige 
waarborg kon opleveren voor een duurzame bevestiging van de 
Sowjet-macht en van de Communistische. Partij ;jals regeeringspartij. 

Het denkbeeld om in dezen nieuwen strijd ook 'buitenlandsche 
revolutionaire arbeiders rechtstreeks té betrekken, tVomdl dan ook van 
alle zijden onder de in Moskou Verzamelde afgevaardigden sym
pathie. Vooral was dit heit geval ?met de Amerikaansche arbeiders, 
in het bijzonder onder die groepen wier sympathiën gaan in de 
richting van delbeginselen van de Industrieele Arbeiders der Wereld 
(1. W . W . ) . Een deel van deze arbeiders staat op een syndicalistisch 
standpunt en wil van den .„Staat" en bijgevolg ook van een arbei-
dersstaat of'arbeiders-dictatuur niets weten. Dit deel is uit der: aard 
der zaak ongeschikt voor een Sowjet-Staatsbedrijf ter versterking 
van de macht van den arbeidersstaat en interesseert zich hoogstens 
voor meer kapitalistische vormen als particuliere coöperatie e.d. 

Een ander deel der I. W . W. ontwikkelt zich echter meer in de 
richting /van het Communisme: zij aanvaarden de arbeiders-dicta
tuur, willen echter deze in hoofdzaak baseeren op economische 
organisaties en machtsposities. Eenige van de meest bekende 
I. W . W.-leiders behooren daartoe, o.a. William D. Haywood en 
Andretchine, die 'Ziich ook bij de Communistische Partij hebben 
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aangesloten. In de Vereenigde Staten van Amerika vindt (men thans 
ee/ aantal arbeiders, die zoowel lid zijn van We I. W . W. , als 
van de Communistische Partij enideze zien in een groote, zooveel 
mogelijk autonome, industrieele organisatie, onder bescherming en 
toezicht van den arbeidersstaat, een zeldzame gelegenheid om de 
kracht van hun organisatiebeginselen in de praktijk te demonstree-
ren. In ieder geval lis de Amerikaansche arbeider meer dan eenige 
andere overtuigd van de geweldige mach^ die een op moderne . 
massa-productie gerichtte grootindustrie kan vormen en van de 
noodzakelijkheid daarop in de eerste plaats de ontwikkeling naar 
het Communisme te grondvesten. 

Daarbij komen nog bijkomstige omstandigheden die de Ameri
kaansche arbeiders bijzonder toegankelijk maken voor .actieve 
deelneming bij de versterking van het economische front in Sowjet-
Kusland. In de eerste plaats het groote aantal Russen die veelal 
reeds gedurende tientallen van jaren een plaats in de Amerikaansche 
groot-industrie innemen, hun Russische verbindingen en de Russi
sche taal nog gedeeltelijk hebben aangehouden en thans gaarne 
zouden willen terugkeeren. Verder de abnormaal groote werkloos
heid, die mililioanen heeft getroffen en allen bedreigt. 

Martens, de voormalige vertegenwoordiger van Sowjet-Rusland 
• n de Vereenigde Staten, die juist onlangs was teruggekeerd naar 
Moskou, had dan ook op deze twee laatste overwegingen reeds 
piannen tot emigratie van Amerikaansche Russen overwogen, 
waarbij voornamelijk was gedacht aan het vormen van coöperaties, 
die met behulp van machinerieën en voedingsmiddelen, uit Amerika 
mee te brengen, bepaalde fabrieken 'of ondernemingen voor eigen 
rekening zouden exploiteeren. Zulks zou indirect tevens den weder
opbouw ten goede komen. 

Hoewel mijnerzijds alleen werkelijke steun werd verwacht van 
bedrijven, die het karakter van Sowjet-Staatsbedrijven zouden aan
nemen, besloten wij voor de praktische verwezenlijking van de 
industrieele emigratie naar Sowjet-Rusland samen te werken. 
Daarbij sloot zich nog een Amerikaan aan: H . S. Calvert, van'de 
metaalbewerkers icHer l . W . W., die met overeenkomstige bedoelingen 
naar Rusland was gekomen. Tezamen dienden we een door mij uit
gewerkt voorstel in, waarvan het karakterkan blijken uit de volgende 
stellingen: 
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S T E L L I N G E N O V E R I N D U S T R I E E L E A R B E I D S K O L O N I E S . 

1. Het is noodig, zoo spoedig .mogelijk in Rusland een moderne 
groot-industrie tot ontwikkeling te brengen, om als grondslag te 
dineri voor cie versterking van de proletarische revolutie. 

2. Dit is te noodzakelijker, nu het onvermijdelijk is gebleken 
groote tegemoetkomingen (ie doen rten opzichte van de kleinindustrie 
en den vrijen handel. 

3. De bereidwilligheid van de Sowjet-Republiek om „conces
sies" uit te geven aan vreemde kapitalisten, geeft volstrekt geen 
waarborg, dat het onder 1 vermelde doel ook werkelijk binnen een 
redelijke periode wordt bereikt. 

4. Sowjet-Rusland kan .de buitenlandsche (ervaringen en scho
ling in 'de moderne industrie zoowel wat betreft arbeidskracht als 
beheer, organisatie, specialisatie en normeering zich dienstbaar 
maken, ook zonder de hulp van kapitalistische concessionarissen. 

5. Dit is te eerder mogelijk, nu de arbeiders in industrieel hoog 
ontwikkelde landen sterk aandringen op toelating in Sowjet-Rus
land, ten deele gedreven door idealistische motieven. Dit geldt in het 
bijzonder voor de Amerikaansch-Russische arbeiders. De tegen
woordige periode van ongekende arbeidsloosheid stelt ter beschik
king van Sowjet-Rusland ieder gewenscht aantal arbeiders en spe
cialisten van elke denkbare kwalificatie. 

6. De groote drang tot emigratie naar Rusland vormt op zich
zelf reeds een probleem, dat een systematische opltossing en een 
deugdelijke voorbereiding van georganiseerde emigratie noodig 
niaakt. 

7. De ondervinding heeft reeds igetoond, diat emigranten uit 
niodern-industrieele landen te .samen gebracht moeten worden in 
groepen of „eenheden", ten einde daarin moderne productie
methoden te doen overheerschen en om te voorkomen, dat de emi
granten hunne'hoogere productiviteit verliezen en demoraliseeren. 

8. Zulke groepen kunnen niet met een maximum nuttig effect 
werken te midden van het bestaande productie-proces, omdat salsdan 
de regelmatige voorziening met grondstoffen enz., zoowel als de 
opname van de.-p.rodukten van dergelijke groepen in het proces van 
verdere verwerking niet voldoende verzekerd 'is. Daarom moeten 
zulke eenheden zooveel mogelijk direct van natuurlijke hulpbronnen 
uitgaanlen een product leveren gereed voor het gebruik. 
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9. Deze voorwaarden zijn het best te verwezenlijken in een 
industrie die zich baseert op de productie van voedsel, ;'hout, steen
kolen en Ijzer en een eindproduct voorbrengt als b.v. landbouw
machines, die leien grondslag moeten vormen voor idle socialisatie 
van ihet landbouwbedrijf. 

10. Het scheppen van zoo'n moderne industrieele Eenheid op 
plaatsen waande natuurlijke hulpbronnen aanwezig zijn, is mogelijk 
met betrekkelijk weinig kapitaal, indien de onderneming van onderen 
op, door geleidelijke zelfontwikkeling wordt tot stand gebracht, 
waarbij als achtereenvolgende ontwikkelingstrapper, landbouw, 
houtexploitatie, verwerking, van bijproducten, van kolen enz. kunnen 
worden gebezigd. Zulke tusschenbedrijven kunnen dan reeds dade
lijk produkten'leveren, ook voor gebruik buiten de „Eenheid" en zoo 
bijdragen Hot de algemeene versterking van het economische leven 
van Sowjet-Rusland. 

11. De natuurlijke hulpbronnen, noodig voor een dergelijke 
ontwikkeling, worden'in Rusland op verschillende plaatsen in meer
deren of minderen omvang aangetroffen. Een ideale streek vormt 
het Kuznetsk kolenbasis in Siberië, fen Zuiden van Tomsk. 

12.iEen voorwaarde voor succes zal zijn, dat de economische 
Eenheid, een voldoende mate van autonomie verkrijgt voor de rege
ling van'de inwendige aangelegenheden van beheer en organisatie, 
zoowel in economisch.en- als in socialen zin, onder het oppertoezicht 
van de Sowjet-autoriteiten, die den Raad van Beheer'bullen hebben 
goed te keuren en hun steun zullen verleenen volgens duidelijk 
omschreven regelen. ' 

Aan het voorstel, dat op deze grondslagen werd ingediend, 
was een uitvoerige technische nota over het Koesnetzker holen- en 
ijzergebied toegevoegd, benevens een schema van organisatie en 
beheer. De voorstellen vonden steun bij iLenin en Bucharin en *het 
resultaat was voorloopig een besluit van den Raad van ,Arbeid en 
Verdediging (S. T. O.) van 22'Juni '21, waarbij aan'(schrijver dezes 
werd opgedragen een expeditie naar Siberië en den Oeralisamen te 
stellen, ten einde'te onderzoeken, welke gebieden en ondernemingen 
voor een industrieele arbeiderskolonie het meest geschikt te achten 
zijn. 

Reeds enkele dagen later vertrok een (zevental, imeest Ameri
kaansche, arbeiders via 'Jekaterinenburg naar Novo-Nicolajefsk, 



ï 17 

waar dezetel is van het Siberische Revolutionaire Komitee, de tegen
woordige regeering van Siberië. Vandaar werd'gedeelteilijk in gezel
schap van den voorzitter van het Sibrevkom, partijgenoot Smirnoff, 
een tocht ondernomen in 't ten Zuiden vanden Siberischen spoorweg 
gelegen kolenbekken van Koesnetsk. De verwachtingen, gegrond' op 
de gegevens uit verschillende beschrijvingen en archieven, werden 
door de/werkelijkheid.verre overtroffen: het Kurnetsk kolengebied 
is een van de allerrijksten der wereld. Het bevat niet alleen vele 
malen meer kolen dan het 'geheele iDonetz-bekken en wellicht even
veel als,gansch Engeland, maar'de kolen zijn bovendien van uitste
kende kwaliteit en geschikt voor cokesbereiding, d'.w.z,: om als basis 
te dienen voor een hoogoverbedrijf en een ^metallurgische industrie. 
De dikte der kolenlagen is hier en daar zes meter en meer fen deze 
lagen liggen in sommige gevallen zoodanig, dat Open exploitatie 
zonder schachten of pompen mogelijk is. Ook waar schachten noodig 
zijn, behoeven deze voorloopig slechts zeer ondiep te wijn, zoodlat de 
kosten tot een minimum worden beperkt. 

Ten Zuiden, van dit kolengebied vindt imen enorme hoeveel
heden ijzererts van voldoende kwaliteit en plannen 'voor een groot 
staalwerk waren dan ook reeds ontworpen. Een lokale spoorweg 
verbindt een gedeelte van het kolengebied met 'den Siberischen 
spoorweg en kan zonder veel technische bezwaren zuidelijk tot in 
het ijzergebied worden doorgetrokken. Bovendien doorsnijdt de 
rivier de Tom deze geheele streek en ziet men in de hooge oevers de 
nog onaangeroerde kolenlagen op verschillende plaatsen zich boven 
de Waterlijn verheffen. De bovenloop van de Tom doopt door uitge
strekte oerwouden, die al het benoodigde ihout voor de mijnen en de 
gebouwen kunnen leveren. De bovengrond van het Kurzetsk-gebied 
bestaat gedeeltelijk uit zwartteiaarde op klei en leent zich zeer goed 
voor machinaal landbouwbedrijf, inclusief tuinbouw, veeteelt, pluim
vee en bijen, zoodat onbeperkte mogelijkheden voor Voedselvoorzie
ning aanwezig zijn. Trouwens, vóór den oorlog werden van deze 
streek reeds belangdijke'hoeveelheden boter, kaas en vleesch uitge
voerd. Ten slotte zijn ook alle hulpmaterialen als kalksteen, klei 
voor baksteen, bouwsteen, leder, verfstoffen enz. in onbeperkte 
hoeveelheden aanwezig. Niet ver van het betreffende gebied vindt 
men koper, zink, lood, tsoda, ja zelfs goud en zilver, om niet te 
spreken van de nog in groote aantallen aanwezige pelsdieren in de 
Alraibergen, die reeds thans een levendigen handel in bont mogelijk 
maken. (Wordt vervolgd.) 



V a r i a . 

Onze aandacht trok, onder de vele preekjes ter gelegenheid 
van Kerstmis, die de bladen vulden — het walgelijkste tusschen 
haakjes, verreweg het walgelijkste was een product van den Senti-
menteele, die iedere week een zoo groot deel van cie arbeiders der 
S.D.A.P. verder vergiftigt — een niet-oninteressant artikeltje in „Het 
Handelsblad," onder de rubriek „Godsdienstig leven in Nederland." 
Alen weet, alweer tusschen haakjes, dat de rubriek „godsdienst" 
tegenwoordig in heel ontzie groote pers tot de best verzorgde behoort, 
misschien de best verzorgde is, een verschijnsel, dat symptomatisch 
mag heetën voor het geestesleven der ook hier langzaam, maar o zoo 
langzaam, ten ondergaande, heel langzaam verrottende burgerlijke 
klassen en haar geestesleven. 

Welnu, in dat artikel, waar de vraag werd gesteld: wat is de 
beteekenis van het Kerstfeest, wees de schrijver erop, dat, waar dit 
vroeger de beteekenis had van het „neerdalen-op-aarde van het 
goddelijke" in de verbeelding der menschen, 't aandoenlijke en 't 
geweldige voor den modernen mensch is, dat het goddelijke nérgens 
te vinden is en... overal. 

Curieus is nu voor ons Communisten de „bewijsvoering", die 
hierbij gevolgd wordt. 

Curieus, omdat er zoo duidelijk uit blijkt — wat iederen aan-
dachtigen lezer van de burgerlijke geestesuitingen telkens en telkens 
weer moet treffen — dat, ondanks de relatieve numerieke en andere 
zwakheid van het Communisme hier te lande, het niettemin als 
geestelijke en wereldlijke macht in het middenpunt staat van de 
belangstelling der gansche „beschaafde" wereld. 

In alle „burgerlijke" kringen, van Rome tot Dordt, en van 
uiterst rechts tot het meest vage liberalisme, weet, voelt en beseft 
men, dat het Communisme de geestelijke spil is waar de wereld 
thans om draait. En een domme, en aftandsche Troelstra, voor de 
zooveelste maal likkebaardend naar het Ministerschap van de 
geëerbiedigde Majesteit van Mecklenburg-Nassau, moge op zijn 
congres voor een even geestelooze schare doen, alsof het Continu-
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nisme thans weer voor hem een te verwaarloozen grootheid zou zijn 
geworden, waarmee hij politiek geen rekening zou behoeven te hou
den, dit belet niet, dat niemand (zich nog om de „sociaal-democratie" 
als geestelijke macht bekommert, wijl zij doodeenvoudig niets is of 
niet is, iedereen daarentegen om het Communisme. 

Welnu: de Handelsblad-schrijver kan in zijn betoog al evenmin 
als al de anderen het Communisme missen. En na opgemerkt te 
hebben, dat Christus, d.w.z. het goddelijke, door den modernen 
mensch niet kan worden gezocht in de zoogen. „heilige plaatsen", 
noch in de Christelijke kerken en Zondagsscholen, noch te Washing
ton, noch te üenève, m.a.w. nergens meer in het geestelijk en 
politiek leven der burgerlijke wereld — het is radicaal, zooals men 
ziet! — izegt hij: 

„Ook niet in Moskou. Daar geldt weliswaar „geen adel, staat 
of pracht" en de ideëele beginselen van het communisme, zooals ze 
door een Tolsfoy gezocht werden, zijn wel doordrongen van engel-' 
zangmelodieën. Maar 't lijkt een bespotting, te meenen, dat in den 
strijd om de macht, in >de worsteling van een klasse om boven te 
komen en boven te blijven, iets over zou itijn van „den geest van 
Hem, dien wij met Kerstmis eeren als God-op-aarde." 

Is, vraagt men zich onwillekeurig af, is ook deze theoloog er 
eigenlijk als zoovelen in zijn diepste binnenste niet van overtuigd, 
dat het toch eigenlijk wèl zoo is? 

Wèl zoo, dat datgene, wat de Christenen van vroeger als een 
wonder elk jaar opnieuw „beleefden" en de izoogen. Christenen van 
het heden hoogstens nog met woorden „herdenken" en bepraten, de 
openbaring van het hoogste, wat zij dan het goddelijke noemen in 
den mensch, zich in dezen tijd, zoo ergens, het zuiverst gemanifes
teerd heeft in wat daar in Rusland sedert November 1917 is 
beproefd, de poging om het stelsel te vernietigen, dat de menschheid 
naar den afgrond bleek te voeren? 

Wij voor. ons meenen, dat uit de woorden ook van dezen 
theoloog meer spreekt het vermoeden, dat het toch eens wèl zoo 
mocht iziijn, dat Bethlehem tegenwoordig in Moskou ligt, dan niet. 
Voor degenen natuurlijk, die ieder jaar een Bethlehem-herdenkirig 
noodig hebben. 

En dat vermoeden wordt nog grooter, wanneer wij zien, hoe 
deze theoloog — ook al weer als zoovelen, hij is slechts een 
symptoom, herhalen wij — nog slechts „in plaats van een vermoeid 
Christendom, dat niet meer gelooven kan," de boodschap wil hooren, 
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gezongen „door de moderne dichteres, die als revolutionaire strijden 
wil, maar die als vrome ook zingen kan wat Kerstmis vanouds 
predikt in mythologische vormen." 

Men begrijpt, dat een gedicht van de mede-redactrice van dit 
tijdschrift, geestelijke baak en geestelijk voedsel thans voor zoovee! 
hongerende burgerlijke zielen, het opstel besluit. 

Eén stap verder, zouden wij willen zeggen, o dominé! W i l 
bedenken, dat de vrouw, die gij bewondert om wat gij „vroomheid" 
noemt, aan Moskou trouw beloofd heeft, omdat het het middenpunt 
is gebleven van de eenige groote geestelijke en stoffelijke macht, die 
in staat is een halt toe te roepen aan de ontzettende vernielende, de 
waarlijk Satanische rhachten, die de overige wereld overheerschen! 

Er zijn een paar bladen, die 'zoo vriendelijk waren aan het 
bericht over de verschijning van ons nieuwe tijdschrift hun com
mentaren vast te knoopen. Wij zijn de heeren dankbaar voor de 
belangstelling. Maar wij wilden wel, dat uit hunne beschouwingen 
een greintje meer begrip sprak dan helaas het geval blijkt. Waarom 
weten onze tegenstanders toch nog altijd zoo bedroefd weinig van 
ons en van het Marxisme af? 

Zouden zij b.v. nu niets eens met aandacht Mehring's werk 
kunnen lezen en door een verstandige kritiek blijk geven, dat zij er 
iets van hebben begrepen? Tot nog toe zagen wij daarvan geen 
spoor zelfs bij die organen, die er prat op gaan, geen 'uiting of 
sirooming van het geestelijk leven onopgemerkt en'onbesproken te 
laten. En, niet waar, zelfs op de bureaux van de „N. R. Ct." zal men 
misschien toegeven, dat de groote Marx-biografie eenige meerdere 
beteekenis heeft dan b.v. het Zwarte-Jannetje-verschijnsel, waar 
dezelfde krant een kolom aan wijdde of een der duïzend en één 
„artistjes" van allerlei gading, waarvan geen enkele aan den speur
zin van een der redactie-leden ontsnapt. 

Inmiddels achtte de „N. R. Ct." het noodig, eenige regels te 
wijden aan ons „Inleidingswoord". Onder de rubriek: Wetenschap
pelijk nieuws. Wij voor ons izouden het/gezien deze opmerkingen en 
gedachtig de andere, die in den loop der laatste jaren zoo van tijd 
tot tijd in dit blad aan van ons uitgaande of met ons in verband 
staande geestesproducten zijn gewijd, eerlijker vinden, indien ze 
elders in het blad, b.v. onder eenige politieke rubriek waren 
opgenomen. 
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Want inderdaad dragen deze opmerkingen van de groote krant, 
zooals ook het geval wasimet de vroegere een sterk politiek karakter. 
Met „wetenschap" hebben ze niets uit te staan, . 

Of is er soms dets „wetenschappelijks" in een opmerking als 
deze, naar aanleiding van de passage uit ons inleidend woord over 
de noodzakelijkheid van „discipline" ook voor'de medewerkers van 
een wetenschappelijk maandschrift: 

„Ook de discipline-geest, door dr. van Ravesteijmonlangs nog 
met klassieke voorbeelden verheerlijkt, schijnt met de wetenschap 
vereenigbaar". 

Aldus, ironisch, de redacteur van de groote krant der firma 
Nijgh. 

Maar eilieve vragen wij, brave heer, hebt ge er nooit van 
géhoord, dat zonder „discipline", een woord, dat voor een Hollander 
nu eenmaal altijd een zekeren onaangenamen klank schijnt te bezit
ten, maareeen begrip, welks inhoud wij i n d e door u bedoelde en 
door u ook als voorbeeld van gevaarlijke misleiding aangehaalde 
rede ietwat nader onder de oogen trachtten te zien, dat zeggen wij, 
zonder die „discipline", d.w.z. zonder zichzelf en anderen opgelegde 
„tucht", geen levensbeschouwing, geen politieke gedachte, ooit sterk 
is geworden? Ja, zelfs geen ware wetenschap bestaanbaar is? 

Men moet al over de bekrompenheid van een sergeant-majoor 
of iets dergelijks beschikken, om bij het woord „discipline" direct 
te denken aan de zegeningen van het heerlijke Pruisische 'of het 
malle Hollandsche militarisme en derhalve heel „wetenschappelijk" 
een ironisch gezicht te trekken. \ 

En heeft het soms wat met „wetenschap" te maken, wanneer 
de „N. R. Ct."-man, na gewezen te 'hebben op de passage onzer 
inleiding, waarin gezegd werd, dat tallooze vraagstukken op allerlei 
gebied moeten worden onderzocht en van historisch-materialis-
tisch standpunt worden verklaard, zegt, dat dergelijke uitingen van 
éen der redacteuren van ons tijdschrift althans (van Van Ravesteijn) 
zeer begrijpelijk zijn, maar er dan onmiddellijk de vraag aan vast
knoopt or „mevrouw Roland Holst ook onderschrijft wat hierboven 
gedrukt staat?" 

Ons wil het voorkomen, dat zulk een vraag van dezen kant 
meer getuigt van een zekere onbeschaamdheid dan van iets anders. 
Partij ge. Roland Holst te vragen of zij inderdaad onderschrijft, wat 
zij onderschrijf, dit is men in de taal des gewonen burgerlijken 
levens gewoon met vlegelachtig of iets dergelijks te qualificeeren. 
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E n deze v lege lach t ighe id word t zeker niet ve ron t schu ld igd of 
bedekt door het feit, dat de m a n in kwest ie 'z ich o.a. een a r t ike l van 
mevr . R . H . uit het voor jaar v a n 1917!! ! herinnert, w a a r o p hij in het 
a v o n d b l a d van de „ N . R . C t . " van 2 ' A p r i l 1917 de aandach t heeft ge
ves t igd e n waarui t , naar mijn meening, „ e e n m e r k w a a r d i g e evolutie 
v a n denkbeelden sprak ' . Hi j b a d z i ch n o g andere u i t ingen v a n ontzie 
mede-redact r ice uit vroegere of latere per ioden mogen (herinneren en 
had/d ie mogen citeeren, di t alles geeft hem nog niet he i recht o m er 
a a n te twijfelen of M e v r . R. H . een in l e id ing onderschri jf t , w a a r a a n 
zij haar naam en haar zegel hecht. 'De man 'zou er hoogstens uit 
hebben kunnen en mogen concludeeren, dat het M a r x i s m e inderdaad 
niet het starre stelsel van dogmata is, w a a r v o o r hij liet houdt , maar 
dat het ruimte laat voor velerlei „ e v o l u t i e " ook fin de geesten van 
hen, d i e het onafgebroken aanhangen. Ve l e r l e i Revolutie. . . b innen 
zekere grenzen natuurl i jk , d ie , ind ien ze overschreden worden , n o o d 
zake l i j ke rwi j ze een breuk beteekenen met de gedachten-were ld en 
de beweg ing , w a a r v a n het leidende p r inc ipe is . Recente 'voorbee lden 
hebben dat hier te lande o p n i e u w bewezen . W a a r de grenzen/ l iggen , 
dat maakt ten slotte de prak t i jk des levens uit, de pol i t iek , die de 
geesten in den prakt i schen str i jd tegenover e lkaar plaats t en c r i t e r ia 
aanwijs t , waa rnaa r ten slotte niet alleen door v r i e n d maar ook door 
v i j and , ko r tom door heel de pub l ieke opinie , de pos i t ie w o r d t 
bepaa ld . In de hu id ige fase de r pol i t ieke o n t w i k k e l i n g is het c r i te r ium 
nu eenmaal pro of cont ra S o w j e t - R u s l a n d . In vroegere s tadia ( o m 
streeks 1848 b.v. of in den ti jd der C o m m u n e ) w a r e n het gansch 
andere. In de toekomst kan het wede rom een ander worden . M a a r 
thans is di t c r i t e r ium inderdaad/ z ó ó bes l i s send , dat het precies en 
ju i s t al degenen, (zelfs hen, die tot voor bet rekkel i jk zeer kor ten tijd 
door v r i end en v i j a n d tot het M a r x i s m e werden gerekend, maar die 
in de p rak t i jk S o w j e t - R u s l a n d los hebben gelaten, onverb idde l i jk 
m a a r o o k o n w r i k b a a r in.het k a m p der n i e t - M a r x i s t e n heeft geplaatst . 
W a t fctoor den we re ldoo r log met een C u n o w geschied is, heeft z i c h 
met dezelfde l o g i c a door de Russ ische Revolut ie en de jongste ont
w i k k e l i n g vo l t rokken aan een Pannekoek en een /Gorter. Z i j staan 
thans aan de zi jde v a n een O . Bauer , den bekwaams ten der Oos ten-
rij xsche p s e u d o - M a r x i s t e n , naast een H i l f e r d i n g , naast een i K a n t s k y . 
E n heel d e burger l i jke were ld erkent het mdt vreugde . Z o o o n m i s 
kenbaar «echter is het ook, dat vo lgens de dialect ische o n t w i k k e l i n g , 
w a a r a a n ook de g é é s t e n onderworpen -zijn, op ,zeker moment de 
„ e v o l u t i e " van den geest een „ r e v o l u t i e " of een (volledige „ r e a c t i e " 
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blijk' t< zijn geworden en de slechts quantitalieve meeningsverschil-
len in qualitatieve blijken te zijn veranderd. 

Om nog even op omzien „N. R. Ct."-vriend terug te komen. 
Hij herhaalt de inventie — wij willen niet het woord leugen 

gebruiken, omdat het ons inderdaad onbekend is of men het op de 
bureaux van de\„N. R. Ct." niet beter weet — maar enfin het uit
vindsel dan, dat onze partij in 1920 „orders" van Moscou zou hebben 
opgevolgd, toen de (leiding de bekende motie op het congres van dat 
jaar te Rotterdam indiende. Wij gaan hier niet in op wat de man 
over die motie en in het algemeen over de houding ten opzichte 
van ide vakbeweging schrijft. In deze aflevering van ons 
tijdschrift zal hij een bijdrage van een medewerker aantreffen, die 
henP misschien te dezen opzichte ,iets kan leeren. Maar is het bij 
dezen redacteur, die al meer zijn meening over onze politiek op dit 
gebied heeft uitgesproken, nooit opgekomen, dat de leiding der 
Hollandsche C. P. wel eens zelfstandig op 't ideeizou hebben kunnen 
gekomen zijn, dat in de,vakbewegingsresolutie thans belichaamd is 
geworden, op grond en uit kracht van het feit, dat zij („gefundeerd" 
was en is in datgene, wat hij ook in deze beschouwing weer min
achtend noemt „de Marx-Engelsche orthodoxie", dezelfde denkwijze 
en hetzelfde complex van overtuigingen, waarin ook de daden dei-
Russische Communisten „gefundeerd' 'zijn? M.a.w.,'dat de houding 
in 1920, gelijk in 't algemeen de heele houding der leiding van de 
C. P. in dit land, vroeger S. D. P., gegrondvest zou zijn in het een
voudige feit, dat zij tot de nauwste geestverwanten behoort en sinds 
vele lange jaren Teeds behoord heeft van de partij en de mannen, die 
Sinds 191?' in Rusland de heerschappij uitoefenen? Indien hij en 
anderen dat eenvoudige feit wilden erkennen, zou hun misschien op 
eens veel helder worden en dan zou een verstandige bestudeering 
van Mehring's Marx-biografie hun misschien nog eens wat dichter 
bij eenig begrip van de „Marx-Engelsche orthodoxie" kunnen 
brengen. 

Nog verder —>wij behoeven het nauwelijks te izeggen — van 
eenig begrip in dit opzicht staat de redactie van „De Nederlandier", 
het orgaan van de Chriselijk-Historische Partij. Ook dit blad gaf 
dezer dagen (23 jan.) een beschouwinkje naar aanleiding, van onze 
verschijning ten beste. Het beste wat men er van zeggen kan is dat 
het geheel in overeenstemming is met de idom-bekrompen, in het net 
van cie ordinairste protestantsche huichelarij bevangen opvattingen 
der domino's of pseudo-dominé's, die deze krant en deze partij redi-
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geeren in het belang van het achterlijkste enverachtelijkste deel der 
natie. 

Een Mr. J. Schokking, huilerigeoude-ezel als hij is, die nog kort
geleden door den stichter en vroegeren leider der Partij, den ouden 
jonker Lohman, die'in ieder geval een man van beteekenis en kennis 
was, op 't scherpst is verloochend — men herinnere iziioh het geval 
van het ingezonden stuklvan den brutalen imperialist Torley Duwel 
— zulk een man en zijns gelijken hebben den moed — er hoort niet 
veel "moed toe! — om over de verschijning van ons tijdschrift te 
schrijven met het oogenverdraaien van een Farizeeër en een ouder
ling, die op huisbezoek is, en met eenrmengeling van meewarigheid 
en afschuw! Het zou om te proesten zijn, als men dan weer niet 
bedacht, dat dit kwalachtige en stinkende gekwezel de izuivere 
uitdrukking is van de geestesgesteldheid van wellicht 30 percent der 
Nederlandsche natie! 

Eén ding verheugt ons. De heeren erkennen „met huivering" 
weliswaar, maar ze erkennen dan 'toch, dat we hier (jdl.w.z. dn ons 
tijdschrift) van de „meeslt eenvoudige en meest verwaterde gods
dienstige overtuigingen zóóver weg zijn, dat voor vergelijking en 
voor oriënteering zelfs geen plaats is". 'Onze overtuiging 5s, dat men 
mrgens verder zelfs van de „meest verwaterde" werkelijke over
tuiging verwijderd is dan in het huis van een predikant, bedienaar 
des H. W . en van de Groote Kerk in onis vaderland. Tenzij men 
„overtuiging" wil noemen het likken, ter wille van de-smeer, van 
eiken vetten kandeleer. Overigens vergissen deze politici zich, wan
neer ze meenen, dat de C. Gids ontstaan is ten gevolge van een 
„splitsing", een nieuwe splitsing. Er is niets gesplitst, gelijk de 
heeren konden weten. Want men kan het moeilijk een splitsing 
noemen, wanneer één, zegge één man, zij 't ook van de beteekenis 
op astronomisch gebied! van Dr. Pannekoek, heen gaat en het Com
munisme den rug toekeert. Ongetwijfeld is dat jammer, maar het is 
ongetwijfeld ook aan de Protestantsche kerken overkomen, toen 
daarin nog overtuigingen huisvestten, d.w.z. eenige eeuwen geleden. 



Tijdschriften -Overzicht 

B U I T E N L A N D S C H E T I I D S C H R I F T E N 
door 

H. R O L A N D H O L S T . 

„The Communist Review" van December 1920 bevat veel lezenswaar
digs. In een artikel getiteld „De Verovering van Mexico", ontleedt Louis 
C. Fraina de fakloren, die tot de ekonomische en politieke verovering van 
Mexico door het kapitaal der Vereenigde Staten hebben geleid. 

De regeering van Harding eischte van president Harding, in ruil voor 
zijn erkenning, de onderteekening van een verdrag dat de „eigendoms
rechten" der Ver. Staten in Mexico waarborgde. Toen ( Obregon dit weigerde, 
schreeuwde 'het Amerikaansche kapitaal moord en brand over.„de konfiskatie 
van wettige eigendomsrechten". De Amerikaansche regeering kwam tusschen 
beide; Amerikaansche oorlogsschepen verschenen „toevallig" voor Tampico 
Baai ; de petroleum-magnaten ging over tot sabotage; in de Mexicaansche 
mijnstreek werden duizenden werkers ontslagen. 

Obregon is geen Carranza, die een nationaal kapitalisme wilde opbou
wen, maar een man, diie van twee wallen probeert te eten. 1Hij poogde een 
tweeslachtige politiek te voeren, die, terwijl zij de ekonomische en finantieele 
eischen der Amerikanen inwilligde, de politieke verwierp. Toen zijn partij en 
het parlement weigerden hem daarin te volgen, noodigde hij eenige petro
leum-magnaten uit tot een geheime konferentie in Mexico City. Aan deze 
konferentie namen de twee laatste ,socialistische" ministers van het kabinet 
van Obregon deel. Het resultaat — dat strikt geheim gehouden werd — was 
natuurlijk: nieuwe koncessies aan het Amerikaansche kapitaal. 

Echter, de Amerikaansche regeering was hiermee nog niet tevreden. Als 
een donderslag kwam de beslissing van het Opperste Hof, dat de .Ver. Staten 
bleven eischen de onderteekening' van een verdrag, .dat 1de Amerikaansche 
eigendomsrechten in Mexico vallediig zou erkennen. 

De regeening van Harding heeft het volkomen duidelijk gemaakt, dat, zij 
zich koncentreert op de uitbreiding van /den invloed der Ver. Staten en het 
„Romaansche Amerika" beheerschen wil . 

De Ver. Staten hebben de haast onbeperkte hoeveelheden grondstoffen 
noodig, die Mexico voortbrengt. M e jlanden aan de oevers der Carrabfechie 
Zee, Mexico in de eerste plaats, zijn rijk aan petroleum, koper, ijzer, steen
kool, platina, tin, zink. huiden, hout, suiker, koffie, kakao, vruchten, enz. En 
in al de industrieën die deze grondstoffen verwerken, iheerscht ihet Ameri
kaansche kapitaal oppermachtig. Ruim 75 pCt. van deze grondstoffen worden 
dan ook naar de'Ver. Staten uitgevoerd; terwijl omgekeerd de landen aan de 
Carnïhisahe IZee 75 IpGt. van de industrie-producten die zij. behoeven van 
de Ver. Staten betrekken. 

Min of meer bewust zijn de Ver. Staten bezig, een groot rijk te Vormen 
in de Carribi'sche staten. Hiertoe beihooren: Cuba, Porto Rfrco, Haïti en 
San Domingo, Honduras, Guatemala, Salvador, .Nicaragua en 'Panama. 
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Sommige van deze staten weiden geregeerd door Amerikaansche bajonetten; 
anderen zijn in naam onafhankelijk, maar in werkelijkheid wingewesten van 
het Amerikaansche imperialisme, dat deze staten als hulpmiddel gebruiken 
w.l, om geheel Zuid'-Amerika in zijn macht te krijgen. 

De groote hinderpaal tot deze politiek vormde in de laatste jaren 
Mexiico. Tot 1910, onder het korrupte Diaz-regiem, -werden alle koncessies 
van mijnen, petroleum-bronnen enz. - m Mexico voor een appel en een ei weg
gegeven aan buitenlandsche kapitalisten. Toen kwam de revolutie, die feitelijk 
een opstand der verdrukte, uitgezogen boeren tegen de grondbezitters was. 
Maar daar er geen maciitig, georganiseerd proletariaat bestond om de boeren 
aan te voeren, plukten niet zij zeiven, maar plukte de Mexicaansche bour-
geonsie de vruchten van den strijd. Mexico werd een burgerlijke staat, en 
president Caranza stelde alles in ilret werk, om een nationaal kapitalisme op 
te bouwen en den invloed van het buitenlandsche kapitaal te breken. 

Echter, zijn poging kon niet slagen: de rnacht van dat laatste was reeds 
te groot. 

In 1912 bedroegen de sommen, door Amerikaansche kapitalisten in 
Mexicaansche ondernemingen gestoken, $ 1.057.770.000. In 1921 waren die 
sommen tot $ 2.OO0.0O0.OU0 a 2.500.000.000 gestegen. Het Amerikaansche 
kapitaal beheerscht dus het 'ekonomische leven van Mexico volkomen; inaar 
sctiatting heeft het 80 pCt. vande petroleum-bronnen en ruim 80 pCt. van de 
mijnen in handen. Vandaar de ontzaggelijke kracht der kampagne in de Ver. 
Staten-voor militaire interventie gevoerd. Het Amerikaansche kapitaal dringt 
er op aan, dat -Mexico ook in politieK opzicht een kolonie worde van de Ver. 
Staren. Zoolang het laixhpolitiek onafhankelijk is (in zoover onafhankelijk
heid dan met de verregaande ekonorni-sch-fi-nantiieele afhankelijkheid' te rijmen 
is) blijft het gevaarlijk als een iC-entrtrm van verzet tegen de uitbreiding van 
dj macht der Ver. Staten over geheel Zui-d-Amerika. 

Een groote internationale strijd wordt op t oogenblik gestreden voor het 
bezit van de voornaamste peroleum-bronnen der wereld. .Heel ihet „Romaan
sche Anrer:-kai" zit vol petroleum; dit feit wakkert de veroverings-beg-eerte-der 
Ver. Staten nog -meer aan. 

Mexico is'gedoemd aan die begeerte ten offer te vallen. Zijn volkomen 
afhankelijkheid van die Ver. Staten is noodiig voor het Amerikaansche 
imperialisme. | 

De aflevering bevat verder o.a.: het artikel van i>'. ]. Rutgers, over 
,,de intellectueelen en de russische revolutie", (indertijd in „de Nieuwe Tijd" 
verschenen) en leen opstel ..Direkte Aktie op financieel gebied"-, 'door C. R. 
Nonman. De schrijver -poogtt daarin aan te toonen. dat de arbeiders in staat 
zijn, de regeering te dwingen, het geheele bedrag wat zij hebben gespaard 
en wat nu door toedoen der postspaarbanken, der kooperatieve vereeiiigingen 
enz. aan het groot-kapitaal ter beschikking staat, te gebruiken oim industrie 
en landbouw in Engeland weer op te 'bouwen De arbeidersklasse kan dit 
verkrijgen, zoo zij slechts dreigt met ihet terug nemen van al haar spaar
penningen uit de oorlogs-certificaten, de postspaarbanken 'enz. Geen enkele 
regeering zou aan die bedreiging weerstand durven bieden. — In eefl'opstel 
,,De 'worsteling om Cenlraal-Èuropa" ontleden W . en M . Newbold den strijd, 
die verschillende groepen van het Europeesche, — ook het Nederlandsche — 
en Amerikaansche bankkapitaal op het oogenblik voeren om de finantieele 
kontrole van Centraal-Eurcpa. Het artikel, dat gebaseerd! is op (groote feiten
kennis ten aanzien van de methoden, met behulp -waarvan de verschillende 
banken doordringen in de midden-Enropeesche staten om die nog verder uit 
te zuigen, bevat veel uitnemend propagandistisch materiaal. 

De „Communist Review" drukt in de laatste maanden geregeld in elke 
"aflevering een of ander revolutionair lied af, Engelsche tekst en uitgewerkte 
p :anobegeleiding. De December-aflevering bevat de beroemde Russ'scv.e 
Do-oden-hymne voor gestorven makkers, een der schoonste en meest aan
grijpende treurzangen voor koor in de muziek-literatuur der wereld. 
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Ook de Januari-aflevering van „Tóe Communist Review" is interessant 
en leerzaam. Arthur Warver schrijft over „de Witte Garden in Amerika". De 
schrijver bedoelt daarmee het zgn. „Amerikaanscire Legioen", in naam een 
Verbond der oud-strijders in Oen wereld-oorlog, om te waken voor hun 
belangen, in werkelijkheid een orgaan-van-wiiMekeur, dat boven de wettige 
regeering staat. In tegenstelling met de bonden van oud-strijders uit den 
wereld-oorlog in Europa, waarvan de meesten politiek-radikaal en pacifis
tisch zijn, poogt het „Amerikaanscire Legioen" den oorlog te bestendigen. De 
schrijver verhaalt dan uitvoerig een groot aantal feiten van intimidatie en 
terrorisme, waaraan afdeelingen van het Legioen zich in die laatste twee jaar 
hebben schuldig gemaakt. Het Jbantal gevallen, waarin zij isoiaiflilistische 
meetings gewelddadig verhinderd, soc. of comm. gebouwen vernield en soc. 
of comm. literatuur verbrand ihebben, is zeer groot. Haast overal bukken de 
lokale autoriteiten voor de bedreigingen der leden van het Legioen, als deze 
verklaren: „wanneer de vergadering niet wordt afgelast, komt het tot moord 
en doodslag". In Illinois wisten zij de oprichting van vakvereenigingen onder 
de staal-werkers te verminderen; in Louisiana,hebben zij vier vakvereenigings-
leden vermoord, die poogden hun kameraden te organliseeren. 

In een artikel, getiteld „Werkeloosheid: de Verantwoordelijkheid van de 
~abour Party", bestrijdt William faul de bewering' van Ramsay Mac Donald 
(door hem onlangs op een kongres over de werkloosheid gedaan) als zou de 
ellendige toestand, waarin de Engelsche arbeidersklasse op het oogenblik 
verkeert, een gevolg zijn van „de domme manier, waarop die arbeiders in 
1918 hebben gestemd". Mac Donald poogt de verantwoordelijkheid voor de 
ellende der arbeidersklasse op haar eigen schouders te leggen. Paul toont 
daarentegen aan, dat de Arbeiderspartij zelve door al haar daden — door 
raar geestdriftig ondersteunen van ihet imperialisme in 1914, haar gebrek 
aan inzicht in het wezen der sowjet-revolutie, haar kampagne voor „vermeer
dering van produktie" toen elk verstandig mensch de industrieele krisis aan 
den horizon zag opdoemen, en ten slotte haar lafheid, apathie en onbekwaam-
aed in de huidige omstandigheden, nu millioenen werkloozen door de straten 
zwerven — dat zij door dit alles de massaas telkens hetzij verkeerd geleid, of 
wel in den .steek treeft gelaten, en dat zoomen „politieke domheid" wil noemen 
als een faktor, drie d'e huidige industrieele krisis verergert, deze „politieke 
domheid" in de hoogste 'mate aanwezig was en is bij de Arbeiderspartij zelve. 

J. Thomas schrijft over „de vooruitzichten der mijnwerkers in Zuid-
Wales". Zijn artikel, dat niet tot bepaalde konklusies komt, is vooral bedoeld 
als een poging om de mijnwerkers te leeren, de slotsom te trekken uit hun 
nederlagen. Die slotsom luidt: de mijnwerkers moeten hun daadkracht kon-
cëntréeren op revolutionaire aktie. Zij moeten niet langer iets verwachten 
van de hopeloos-reformistische Arbeiderspartij, maar van de Communisten. 
Zij moeten de richting in slaan naar Moskou en de Derde Internationale. 

In een artikel getiteld „Engeland, '^Holland en Duitschland" toont G. T. 
Walton Newbold aan. welk een 'enge ekonomische samenhang en wissel
werking er tusschen de drie 'bovengenoemde landen bestaat. Hij wijst inzon
derheid op d'e beteekenis van Holland als centrum van den doorvoerhandel 
tusschen Engeland en 'Duitschland en 'op de groote rol, die 't Nederlandsche 
kapitaal op het vasteland van Europa thans speelt. „Zoowel ihet Duitsche als 
het Oostenrijksche kapitaal" — aldus Newbold — heeft gepoogd zijn tti.uiid te 
verbergen onder den (mantel der neutraliteit, en te werken door middel van 
handels- en krediet-instellingen in Holland, die vaak, aanvankelijk als agenten 
gebruikt, door hun onmisbaarheid voor hun kliënten, deelhebbers geworden 
zijn. De Hollanders hebben hun Amerikaansche effekten tot hooge prijzen 
verkocht, en de opbrengst daarvan gebruikt om zich, tot lagen prijs, te 
nestelen in irdtistrieele en kommercieele ondernemingen in Midden-Europa. 
„. . .Rotterdam vooral is aangewezen op den overzeeschen doorvoerhandel en 
de Rijnvaart, zijn steenrijke bankiers en kooplieden, zijn van den Berghs en 
Jürgensen, zijn verstrengeld met een door-en-door kosmopolitissche kapita
listenbende. Rotterdam 'is een soort brug. waar over heen allerlei soorten 
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geldkapitalisten kunnen schrijden tot de exploitatie van hetzij Engelanl of 
Duitschland, of van beide tanden. 

Nadat de schrijver nog in groote trekken de beteekenis van Stirines in 
het ekonomische leven heeft geschetst, stelt hij zijn konklusies. Zij zijn: dat 
de groote Engelsche en Duitsche bankiers en kooplui zeer goed het enorme 
'belang van een „snelle terugkeer tot de eischen der ekonomische redelijk
heid" in samenwerking met S tinnes inzien, « e t Engelsche geld-kapitaal zal 
aan het Duitsche kredieten verstrekken, dat, in ruil daarvoor, hun de mate-
rieele hulpbronnen van Duitschland in handen leveren zal. De handel in 
grondstoffen en industrie produktie zal opbloeien, en hij zal voor een groot 
deel door Rotterdam geleid worden. Te samen met Stinnes en het hollandsche 
kapitaal, zullen de Engelsche finantieele groot-kapitalisten de pogingen van 
Frankrijk verijdelen, om zich meester te maken van de zwoegende miillioenen 
in •Europa. 

In de „Industrial Pioneer" van Oktober (I.W.W.) schrijft R. H. « a r d o e n 
onder den titel „De neger-arbeider schaart zich in het gelid" over de bewe
ring der negerbevolking in de Ver. Staten. De schrijver, zelf een kleurling, 
ontleedt ihet sociaal karakter der verschillende neger-organisaties. Deze zijn: 
de N.A.I .C.P. (National Assaciation for the improvenernt of Colored People), 
de U . N . l . A . (Universal Negro improvement Association) met 2 millioen 
leden en de „New Negro". Het eerste van deze lichamen, heeft een geheel 
burgerlijk-filantropisch karakter; het 'telt behalve neger-geleerden en zaken-
menschen ook veel blanken. Het streeft vooral, sympathie voor de negers en 
kleurlingen op re wekken. De tweede organisatie is zuiver nationalistisch; zij 
droomt Van een vrij Afrika en ofschoon haar leider Garvey toegeeft dat de 
grondslag van het rassen-probleem ekonomisch is, spelen ethische en 
ideologische faktoren in zijn denken toch cie hoofdrol. 

De derde organisatie, de „Nieuwe Neger" (waartoe de schrijver zelf 
behoort) is de eenigee waarlijk-radikale. 'Zij wekt de negers op tot georga
niseerde zelfverdediging tegen de lynch-gruwelen en beschouwt het neger-
probleem als een onderdeel van het algemeene maatschappelijke vraagstuk. 
Op grond hiervan poogt zij in de arme negers het gevoel van broederlijke 
solidariteit op te wekken met de arbeidersmassaas van alle landen,^zonder 
verschil van kleur of ras. *<• 



Washington 
door 

V A N R A V E S T E I J N . 

III. 

- Intermezzo. — Tusschen twee conferenties. 
' Washington is geëindigd. Maar Washington is geen einde. Is 

het een begin? Is het een keerpunt? De grootste optimisten durven 
niet zeggén, dat het ontwapening heeft gebracht. Wat het wei heeft 
gebracht, daar hebben wij de vorige maal onze meening over 
gezegd. Gedeeltelijk althans. Maar vóór wij voortgaan met naar 
aanleiding van Washington en zijn resultaten 't een en ander te 
zeggen, lijtkt bet ons van belang dezen keer eens ietwat uitvoerig 
na te gaan, wat een der grootste en wijdste geesten uit de Angel
saksische wereld, die de conferentie heeft bijgewoond, gedrongen 
door het ontzaglijk belang, dat zij ook volgens hem had, over haar 
heeft opgemerkt. Wij meenen Wells, wiens volledige opstellen in de 
Ver. Staten over de Conferentie geschreven, verzameld onder den 
titel: „Washington and the Hope of Peace" (Washington en de 
Hoop op Vrede), zooeven zijn verschenen. Onze groote pers heeft, 
voor zoover mij bekend, wel in den aanvang het een en ander uit de 
artikelen, die Wells voor de „Daily M a i l " schreef, weergegeven, 
inzonderheid toen zijn correspondenties sensatie verwekten door de 
scherpe en openlijke wijze, waarop hij de houding der Fransche 
delegatie karakteriseerde, wat niet in de kraam van Lord Northcliffe 
paste, zoodat de „Daily M a i l " zijn bijdragen niet meer te plaatsen 
kreeg. Maar onze „groote" bladen en onze pers in 't algemeen heeft 
ons publiek zorgvuldig de hoofdzaak, het essentieele van de opmer
kingen die de groote schrijver aan Washington heeft gewijd, ont
houden. Precies als ze ons onthouden hebben wat hij in zijn in 1920 
verschenen opstellen: The Salvaging of Civilisation (de Redding-
onzer Beschaving) poneerde. En met reden. Want Wells moge, van 
ons standpunt bezien, de ontwikkeling der wereld nog zoozeer zien 
ah •utopist, — het is geen wonder, dat in hem opnieuw het utopisme 
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zich manifesteert, dat de constante begeleider is van alle groote 
catastrofale ontwikkelingsperiodes in de wereldgeschiedenis van den 
modernen tijd. En zijn beschouwingen in „The Salvaging" dragen 
voorzeker ten deele een utopisch karakter, hoewel zijn „voorspellin
gen" in geen enkel opzicht die van het Marxistische Communisme 
te buiten gaan. Dit alles ontneemt niets aan de scherpte, de door
dringendheid en de waarheid van zijn waarneming. Integendeel. Wij 
hopen dat voldoende te laten zien wanneer wij een uittreksel geven 
uit wat ons in zijn Amerikaansche opstellen over Washington het 
waardevolste lijkt. Voor ons Communisten. Maar niet minder voor 
heel de wereld. Want hier spreekt het Angelsaksische intellect in 
zijn hoogste, zijn beste gedaante, tot de honderden millioenen der 
Angelsaksische volken en de andere honderden millioenen (Indiërs, 
Chineezen en andere Oostersche volken en volkengroepen), die 
voornamelijk uit Angelsaksische bronnen de Europeesch-Ameri-
kaansche gedachtenwereld in zich opnemen. Hier spreekt een man, 
in wien evenals in een Brailsford en zooveel andere Algeisaksische 
geesten, zonder dat zij van de Marxistische gedachtenwereld kennis 
hebben genomen — wij merkten reeds elders op, dat voor hen allen 
en voor Wells geldt dit in sterke mate, het Marxisme en de dialecti
sche denkwijze, waarvan het zich bedient, onbekend is en hoogstens 
in hunne oogen een caricaturalen vorm heeft — niettemin het diepe 
inzicht en besef leeft, dat de huidige wereld, die wij de kapitalisti
sche wereld noemen, zichzelve niet alleen heeft overleefd, maar bezig 
is zichzelve op te heffen. Angelsaksische geesten zien dit alleen 
onder een anderen gezichtshoek. Wells is zich zelve niet bewust 
van de kracht, dia tot stand moet brengen, wat hij noodzakelijk en 
mogelijk acht, of verhinderen kan, wat hij anders onfeilbaar ziet 
komen. Maar juist daarom is het ook voor ons zoo waardevol van 
zijn beschouwingen kennis te nemen. En juist daarom schuwt onze 
groote ja onze geheele pers, het als de pest, hetgeen hij te zeggen 
heeft, d.w.z. het essenüeelè daarvan, onder de oogen van haar 
lezers te brengen. 

Thans lijkt het ons daarvoor juist een geschikt tijdstip. Wij 
staan tusschen twee Conferenties in: tusschen Washington, dat een 
onmiddellijke oorlogsdreiging schijnt — wij zeggen schijnt, omda 
wij natuurlijk niet weten en niet zullen vernemen, wat er zich achter 
de schermen heeft afgespeeld tusschen de Amerikaansche en Engel
sche delegaties en welken invloed b.v. de blijkbaar tot stand geko
men toenadering tuschen de beide groote wereld-petroleumtrusts. 
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(R. D. Shell en Standard OU) voor of gedurende de Conferentie 
heeft uitgeoefend — dus schijnt te hebben afgewend, de oorlogs
dreiging in den Gröoten Oceaan, maar dat overigens zoo goed als 
niets heeft opgeleverd, en tusschen de Europeesche Conferentie, die 
eerst te Genua in 't begin van deze maand zou worden gehouden en 
die nu alweer is uitgesteld tot een nader datum. 

Beide conferenties hebben met alle enorme verschillen dit ge
meen: zij zijn pogingen om aan den ontredderden toestand, waarin 
de geheele kapitalistische wereld zich bevindt, een gunstigen keer 
te geven, te trachten, die krachten een halt toe te roepen, die ook 
volgens het inzicht der groote kapitalisten en der kapitalistische 
heerschers nog steeds bezig zijn, heel de wereld naar den afgrond 
te sleepen. 

Washington is waarschijnlijk slechts de eerste van een reeks 
conferenties, door de Unie bijeengeroepen, die immers weigert — 
om redenen van binnenlandschen staatkundigen aard — zich bij den 
bestaanden z.g.n. „Volkenbond" aan te sluiten en daardoor alleen 
reeds dezen Volkenbond maakt tot een, zooals ook Wells het scherp 
heeft aangetoond, volkomen ornamenteel© en waardelooze construc
tie. In Washington zijn de Europeesche en vóór-Aziatische, zoomin 
als de Afrikaansche problemen besproken, al kwamen zij ook, door 
de stem van Frankrijk, als spoken ten tooneele. De Vereenigde 
Staten kunnen zich zoomin aan de Europeesche problemen onttrek
ken, als, om een duidelijk voorbeeld te noemen, ons de Oost-Aziati
sche onverschillig kunnen laten. Maar het is, ondanks de geweldige 
financieele en politieke belangen, die zij bij de Europeesche aange
legenheden hebben —belangen die trouwens nog toenemen door de 
toenemende bemoeiing van het Amerikaansche kapitaal met den 
Balkan en Voor-Azië — daarom nog niet zeker of zelfs waarschijn
lijk, dat de Unie rechtstreeks op de eerstvolgende Conferentie te 
Genua vertegenwoordigd zal zijn. Daar, te Genua of Rome, zal het, 
men weet het, gaan om de vraag, of men een eersten stap zal (zetten, 
die poogt terug te treden van het verderf, dat Versailles en Je 
isoleering van Rusland heeft meegebracht. Duitschland en Sowjet-
Rusland zullen er, voor 't eerst, weer op een Conferentie verschij
nen met groote „overwinnende" kapitalistische mogendheden, wien 
de overwinning tot nog toe alles heeft gebracht behalve vrede en de 
kans op herstel." Hoeveel krachten zich zelfs tegen deze bijeen omst 
nu al weken en weken hebben geweerd, weet men. Het mag op 't 
moment nog onzeker heeten, of ze zal plaats vinden en, zoo ja, of zij 
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zal plaats vinden onder omstandigheden, die niet reeds van te voren 
alle kansen uitsluiten, dat zij resultaten van eenig belang zou ople
veren. Hoe gering reeds thans de verwachtingen te dien aanzien in 
Kapitalistische kringen zijn, kan men constateeren uit uitingen ais 
deze (uit het begin van het Economisch overzicht der „N. R. Ct." in 
dat blad van 26 Febr.), waar het heet: 

Van de aanvankelijk zoo hoog gespannen verwachtingen omtrent de 
uitkomst, welke Genua in de zoo benarde economische omstandigheden zou 
brengen, is gaandeweg niet veel meer overgebleven. De tallooze meenings-
verschillen omtrent allerlei punten van belang, welke tusschen de aanstaande 
deelnemers aan de bijeenkomst bleken te bestaan, zooals omtrent de samen
stelling van de agenda, het tijdstip van aanvang, de wijze van voorbereiding, 
de wenschelijkheid van voorbesprekingen door deskundigen, de toelating van 
afgevaardigden, welke deze wèl, gene niet, en een derde slechts voorwaardelijk 
aan de conferentie tafel wilde laten aanzitten, hadden het vertrouwen in de 
uitkomst van deze üenueesche conferentie dan ook reeds zoodanig geschokt, 
dat het bericht hetwelk deze week definitief het uitstel meldde, iedere 
uitwerking op het verloop der internationale geld- en fondsenmarkt miste. 

Voor een groot deel vindt deze verminderde belangstelling in een zoo 
gewichtige gebeurtenis, .als een economische wereldconferentie onder de 
huidige omstandigheden toch altijd blijft, ongetwijfeld' zijn grond in de 
veldwinnende overtuiging, dat toch geen mensohelijk ingrijpen in staat zal 
blijken, het verloop der crisis in de gewenschte banen te leiden. 

Zoo dan al van geen menschelijk ingrijpen meer een wijziging 
in de economische crisis ten goede wordt verwacht, zoo geioolt 
althans deze schrijver waarschijnlijk evenmin aa i goddelijk ingrij
pen. En cie conclusie, waartoe hij komt is evenwel geen andere dan 
het oude en toch steeds nieuwe vaderlandsche recent, dat in het 
schoone spreekwoord: Gods water over Gods akker laten leoperr 
zijn populairste uitdrukking vindt. 

Is het wonder, dat men na de toch al zoo teleurstellende resultaten van 
vropgere conferentiën, met volmaakte onverschilligheid en zonder de minste 
teleurstelling het aangekondigde uitstel verneemt, om met veel meer belang
stelling zijn aandacht te wijden aan de nuchtere werkelijkheid. Het groote 
publiek is het blijkbaar beu, zich langer blind te staren op de theoretische 
plannen tot economische reconstructie van Europa e.d., nu immers meer en 
meer de overtuiging veld wint, dat het allereerst de taak der regeeringen is, 
de hand in eigen boezem te steken, en binnen de eigen landgrenzen weer 
cenigermate orde op zaken te stellen. Naarmate immers de gevolgen der 
heerschende depressie zich duidelijker in een vermindering van inkomsten van 
overheid en onderdanen beginnen af te teekenen, wordt het besef steeds 
levendiger dat vóór alles naar een verlichting in de lasten, welk; de staats-
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huishouding oplegt, dient te worden gestreefd. Het is stellig merkwaardig 
daarbij op te merken, dat dit inzicht het duidelijkste op den voorgrond treedt 
in de landen, waar het evenwicht in de staatsbegrooting verreweg het beste 
gehandhaafd bleef. 

De nuchtere werkelijkheid, of wat hij daarvoor aanziet, ziedaar 
ook voor dezen echten Hollander alweer het laatste toevluchtsoord. 
E n als der wijsheid laatste raadsbesluit wordt ons dan ook het 
vaderlandsche „bezuinigt!" geboden, waarvan Enigeland in zijn 
Geddes-bijl-rapport zulk een illuster voorbeeld heet te leveren. 

Ten aanzien nu van deze wijsheid zoowel als ten aanzien van het 
pessimisme omtrent hetgeen „conferenties" nog kunnen doen om de 
wereld uit 't moeras te helpen, is 't nuttig den grooten Britschen 
schrijver, die geen econoom, maar een historisch vèr en diep ziende 
geest en een erfgenaam van de schoonste tradities van de Engelsche 
beschav ing is, te laten spreken. 

Wells dan heeft in zijn Amerikaansche opstellen, die — dii 
moeten wij mede in 't oog houden — voor een groot deel propa-
ganda-artikelen voor een Amerikaansch publiek izijn, met het doel, 
dit het besef bij te brengen, waarom het te Washington ging, op zijn 
onnavolgbare wijze de tegenstelling geponeerd tusschen wat le 
huidige staat der wereld is en waar zij zich heen beweegt, tegenover, 
waar wij heen zouden kunnen gaan. In dat laatste opzicht, alsmede 
in zijn onbarmhartige kritiek op de huidige wereld, is er overeen
komst tusschen hem en ons. Wij verschillen „slechts" — vergeef dit 
zonderlinge woordje hier — in de middelen ter ontkoming, „the way 
out." In de schets der mogelijkheden, die de huidige wereld reeds 
biedt, heeft Wells niets dan een uittreksel gegeven uit zijn „Salva-
ging of Civilization". De ideeën omtrent de ineenstorting, waarheen 
wij op weg zijn, indien er geen kracht is, die een halt toeroept, (zijn 
eveneens reeds in dat werk. 

Het kan, dunkt ons, voor Hollanders van alle gading geen 
kwaad van een en ander kennis te nemen. 

Wij laten dus eerst volgen de hoofdzaak van wabWells in 
•diverse artikelen schrijft over den toestand der huidige wereld en 
waar heen wij ons bewegen. 

„De catastrofe van 1914 gaat nog steeds'verder. Zij eindigt 
"eet; zij neemt toe en verspreidt zich. Dezen winter zullen meer men
schen vreeslijke dingen lijden en meer menschen zullen ontijdig 
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sterven door de uitbarsting van 1914 dan in het eerste oorlogsjaar 
leden en stierven. 

Het is waar, dat de sociale ineenstorting van Rusland in 1917 
en (de uitputting wat betreft voedsel en munitie in Centraal-Europa 
in 1918 een soort van degradatie en verzwakking van de strijd-in-
spanning van ons ras teweegbrachten en dat de futiele conferentie 
te Versailles niets op orde bracht, met een gezicht, alsof ze alles op 
orde bracht, maar dat was niet meer een einde aan d'e ramp dan. bet 
het geval zou zijn bij een man, die overeind staande vreeselijke 
wonden had ontvangen en die neervalt en in het stof ligt te kron
kelen en te bloeden. Dat is eenvoudig een nieuwe fase van de ramp. 
Sinds 1919 heeft deze wereld haar wonden niet zoozeer geheeld als 
dat zij zich bewust is geworden van hetgeen zij 'heeft opgedaan. 

De voornaamste van die verwondingen is de voortschrijdencu 
economische collaps, welks omvang wij.eerst beginnen te begrijpen. 
Deze ineenstorting is een werkelijk verval, dat steeds meer om zich 
heen grijpt. In een tijd van algemeen tekort is er een toenemende 
verlamming van de productie en er is een verlamming van de pro
ductie, omdat het geldsysteem der wereld, dat opgehouden werd 
door de eerlijke samenwerking van Regeeringen ineenstort..." 

„Indien dit afdrijven naar wanorde en oorlog niet gestopt 
wordt, zal het in een paar jaar zeker mijn zoons te pakken krijger 
en hen waarschijnlijk verminken of dooden en mijn vrouw en ik 
zullen, in plaats van onze dalende jaren comfortabel te leven, mee 
worden verwikkeld in de algemeene ellende en waarschijnlijk om
komen op de een of andere ellendige manier, zooals duizenden van 
precies onze soort families al omgekomen zijn in Oostenrijk en 
Rusland. Dat is inderdaad het vooruitzicht voor de meesten on)zer, 
als die pogingen om een zekeren blijvenden vrede te verzekeren die 
zich nu om Washington concentreeren, falen 

Tegenover zulke rampen als nu op de menschheid aanschrijden, 
schijnt de menschelijke verbeelding nauwelijks meer berekend dan 
dat van de tamme herten in een park, die ik heel tevereden heb zien 
grazen naast het lichaam van een hunner makkers die neergescho
ten was " 

Op het moment vertoonen de voornaamste machten der wereld 
geen teekenen van collectieve actie, die vereischt izou zijn. 

Zij worden nog steeds bezeten door ouderwetsche ideeën van 
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nationale souvereiniteit en nationalen naijver en schoon zij allen op 
den rand van bankroet wankelen houden zij nieuwe legers en vloten 
in stand, ja ontwikkelen die. Dat wil zeggen, zij bevinden zich in het 
voorbereidend stadium van een nieuwen oorlog. Zoolang deze ver
deelde en dreigende staat van izaken voortduurt kan er geen stabi
liteit, geen waarlijk algemeen herstel zijn; het tekort zal toenemen, 
honger zal zich steeds meer verspreiden, steden, communicatie
middelen zullen vervallen; toenemende massa's hongerende werk
loozen zullen tot steeds meer wanhopige en heftige protesten hun 
toevlucht nemen, tot zij een quasi-revolutionair karakter aannemen. 
Opvoeding zal weg-ebben en maatschappelijke veiligheid zal in 
anarchie wegzakken. Beschaving, zooals wij die kennen, zal onder
gaan en een nieuw „Duister Tijdvak" zal beginnen. 

En dit lot bedreigt onze beschaving niet; het gebeurt 
niet onze beschaving voor onze oogen. Het schip der beschaving za! 
niet zinken binnen een jaar of vijf of binnen een jaar of vijftig. Het 
zinkt nu, op het moment. Rusland is al onder de waterlijn; het 
produceert niet meer, het lijdt honger; groote streken van Oost-
Europa en Azië zijn bezig naar hetzelfde peil te verzinken; de 
industrieele, streken van Duitschland staan tegenover een even 
duister verval; de winter zal voor den Britschen arbeid de ergste 
zijn, dien men zich kan herinneren. De polslag van Amerika's 
zakendoen verslapt". 

Dit schreef Wells : n zijn eersten Washington-brief van 7 
November, getiteld: De onmetelijke grootheid van het probleem en 
"de trivialiteit (kleingeestigheid der menschen), waarin hij, zichzelf 
ten voorbeeld nemende, de parallel trekt tusclren wat er op 't spel 
staat en het feit, dat de menschen, die dit probleem moeten behan
delen, allen slechts „schepsels zijn vol onoplettendheid, vol nukken, 
vol kleingeestigheid, vol zelfzucht, vol zucht om aan een probleem te 
ontkomen, vol zoogenaamde vaderlandsliefde, d.w.z. nationale be
perktheid, vol vooroordeelen, niet in staat, om zelfs maar voor 
eenigen tijd verstandig zelfzuchtig te zijn". 

In het tweede stuk, welks titel reeds alles zegt, waar deze luidt: 
,,Bewapeningen: de futiliteit (onbeteekenendheid) van beperking 
alleen", toont hij aan, dat, indien er alleen slechts iets bereikt wordt 
op 't gebied van beperking der-bewapening of van eenig deel der 
bewapening, er niets bereikt is, en dat het bovendien niet in de 
eerste plaats daarop aankomt: 
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„.. .oorlogen, voorbereidingen ten oorlog en oorlogsbedreiging 
zijn slechts het meer treffend aspect van de menschelijke verdeeld
heid in ons tijdvak. De vernieling van bet railsysteem der wereld: en 
de voortschrijdende verlamming der industrie, die daaruit volgt, is 
een veel meer onmiddellijke ramp. Die stormt op ons aan. Heel dit 
gepraat tusschen Japan en Amerika over oorlog kan misschien eve:: 
plotseling eindigen als het gegrom van twee honden, die door een 
overstrooming worden verrast. Misschien zal er toch geen groote 
oorlog meer komen, omdat zoowel in Japan als in Amerika de 
sociale ineenstorting eerder komt. Over financieele en economische 
kwesties moeten de machten :d<er wereld het nu zeer spoedig eens 
worden, of ze gaan onder; de teekenen worden lederen dag 
dreigender " 

Wij zullen niet nog eens hoeven te herhalen, dat men over deze 
problemen te Washington télfs niet heeft gesproken, laat staan, dat 
men er een stap zou hebben gedaan om Z Q op te lossen. 

Wij izullen niet er hoeven bij te voegen, dat sinds den schoonen 
herfstdag in Washington waarop dit geschreven werd, de „sociale 
ineenstorting" al weer machtige vorderingen heeft gemaakt. ïn 
Rusland alleen zijn er millioenen menschen reeds aan ten offer ge-
gevallen, andere millioenen in uiterst doodsgevaar. In Duitschland 
neemt ellende, ziekte, verzwakking en verrotting iedere week nog 
toe. Van het ongelukkige Oostenrijk te gewagen is zelfs niet noodig. 
ïn Engeland is de stagnatie van de industrie en de werkloosheid niet 
verminderd, maar erger geworden en geen enkele stap is gedaan tot 
reconstructie van de staatsfinanciën of van wat dan ook. Het eenige 
hulpmiddel, dat men heeft aangegeven, is een krankzinnige, be
snoeiing ook op cultuuruitgaven, als onderwijs enz. In Zweden 
neemt het aantal werkloozen. nog steeds toe. Geen Europeesch of 
niet-Europeesch land is er, dat een stap heeft gedaan in de richting 
van verbetering. Wells' woorden zijn waarlijk niet minder juist 
geworden! 

In zijn verdere opstellen tracht hij telkens en telkens weer aan 
zijn millioenen Angelsaksische lezers de beteekenis van dat kern
probleem duidelijk te maken, tracht hij vooral de Amerikanen op te 
schrikken uit hun gedachtenloos optimisme. (Op onmetelijk grooter 
schaal vertoont die gedachteloosheid een sterke overeenkomst met 
d e van den gemiddelden Nederlandschen burger). 
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Hij roept hun toe: 
„Als Rusland zou verhongeren tot het een soort van leege 

schelp was, als China zich zou verbrokkelen, Zuid-Oost Europa 
zou terugzinken tot een toestand van barbaarschheid, Constanti-
riopel tot het peil van een dronken bordeel, Duitschland onafgebro
ken naar beneden zou zinken tot het ineenstort, zou dit alles nog 
niets zijn voor die optimisten. Amerika is „op orde", in ieder geval, 
en „ben ik mijn broeders hoeder?" Het is nu eenmaal ongelukkig 
voor „de lui aan den overkant" en ze moeten maar zien, hoe ize er 
uitkomen als ze kunnen. 

Wacht maar het terugkeeren van den slinger af. De dingen 
zullen wel weer op orde komen — ja, over boopen dooden. Daar 
zijn in die streken daar aan den overkant al eens meer van die 
„s lumps" geweest, want ze genieten daar nu eenmaal blijkbaar-
minder de gunst van den Heere dan wij hier in Amerika". 

En hij toont dan tegenover deze Amerikaansche fariseeërs — 
cïe reusachtige nakomelingen van hun vervloekte Hollandsche 
puriteinen van voorouders en denzelver vuile nazaten in de Ho l 
landsche polders van nu - aan, dat...de zaak niet zoo eenvoudig zit. 

Hij doet dit vooral in den suggestieven brief: What of 
America? (Hoe staat 't met Amerika?) van 27 Nov., waarin hij de 
veronderstelling poneert, wat er zou gebeuren, indien „Amerika 
eens een tamelijk vasten vrede in elkaar knoeide met Japan, Japan 
de baas liet in Mandsjoerije, Siberië en ten slotte ook in China, zijn 
eigen maritieme uitgaven zooveel mogelijk beperkte en de rest der 
wereld, het oude Engelsen-sprekende vaderhuis incluis, naar bene
den en dn den afgrond liet glijden?" De vraag of Amerika dan, afge
zien van het moreele verlies, zelf ernstig zou lijden. 

En Wells moet in dat hoofdstuk tot de conclusie komen, dat, 
indien dit alles gebeurde, er voor vele Amerikaansche belangen wel 
een harde tijd zou aanbreken, maar dat „na een serie crisissen, een 
aantal faillissementen enz., de Ver. Staten, als er geen oorlog met 
Japan komt, toch wel op zekere manier voort zouden kunnen gaan, 
zonder te veel te behoeven te laten varen van hun tegenwoordigen 
glans." Heel Europa zou kunnen terugzinken, zegt hij ongeveer, tot 
het peil van Klein-Azië en de Balkan-landen,die sinds de groote oor
logen van het Byzantijnsche Rijk met Perzië in barbaarschheid zijn 
teruggezonken en izich niet hebben hersteld tot den huidigen dag. 
En de Unie (zou kunnen blijven bestaan en zich verder ontwikkelen, 
evenals Japan. 
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Zoo wordt Wells in den loop van zijn beschouwingen de man, 
die een hartstochtelijk pleidooi levert voor het forum van Amerika, 
van den Amerikaanschen doorsnee-burger, in wien 'hij ondanks 
alles, vertrouwen stelt, om de oude wereld, die hij met ondergang 
bedreigt ziet, te hulp snellen. Want Amerika kan dit, als het wil 
Maar zonder Amerika ziet hij niet, dat het kan. 

En de tijd dringt. Het is de hoogste tijd. Want iedere maand 
doet het verrottingsproces verder voortschrijden! 

Om den Amerikaanschen burger het tegenbeeld te geven, het 
beeld van wat de wereld zou kunnen zijn, vat Wells in zijn laatste 
artikel de ideeën, die hem sinds den wereldoorlog beheerschen, 
samen, in een beschouwing over „wat een stevig en vastgeörgani-
seerde wereldvrede voor de menschheid izou beteekenen". 

Wij laten nog mede dat volgen. 

„Laat ons terugkeeren tot het eene fundamenteele feit, dat den 
huidigen toestand van ineenstorting der menschelijke aangelegen
heid bepaalt. Die ineenstorting is niet een gevolg van zwakheid; 
zij is een gevolg van slecht geregelde kracht. Het is belangrijk om 
dat in gedachten te houden. Een 'onevenredige ontwikkeling van 
energie en overspanning zijn onmiddellijke oorzaken van onze 
huidige moeiten; de schaal van het moderne bedrijfsleven is over 
de grenzen van de Europeesche staten uitgegroeid; wetenschap en 
uitvindingen hebben den oorlog tot een zoo monsterachtig vernie
lende en uiteenrijtende macht gemaakt, dat overwinning wordt 
opgeslokt door rampspoed; wij bevinden ons in een wereld van 
kleine volken, die wereldwijde krachten ter algemeene vernieling 

• beheerschen. En hieruit volgt, dat indien wij ons toch nog weten te 
ontworstelen aan onze ouderwetsche en nu volkomen rampspoedige 
rivaliteiten en haat, vóór zij ons verwoesten, wij nog de beschikking 
zullen hebben over al die wetenschap en kracht, wat nu dingen 
schijnen te zijn, die door een soort van innerlijke noodzakelijkheid 
nog steeds aanwassen. Zoodat indien wij erin slagen door te breken 
naar een georganiseerden wereldvrede, dit niet alleen beteekent, dat 
wij aan dood en vernieling ontkomen en terugkeeren tot „waar wij 
waren". Het. beteekent veeleer, dat wij de beschikking krijgen over 
onze kracht bij het rechte inplaats van hij 't verkeerde einde en dat 
wij rechtstreeks voorwaarts zullen kunnen gaan. Wij worstelen niet 
alleen om aan iets te ontsnappen, wij worstelen ook om de mogelijk
heid te bereiken om iets tot stand te brengen. 
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Wat mij persoonlijk betreft, ik geloof niet, dat ik de moeite zou 
hebben genomen om naar Washington te komen of mij in deze 
vredeszaak zou hebben geïnteresseerd,-en hier te werken en fouten 
te maken en mij incompetent te voelen en mij te ergeren en mij 
naargeestig te voelen, als dat niets anders beteekende dan te werken 
voor „vrede", platte, leege, simpele vrede. Ik zie niet in, waarom 
het dooden van een paar millioen menschelijke wezens enkele jaren 
voor ze anders op natuurlijke en onglorierijke manier zouden 
sterven, of het in puin schieten van een aantal ordinaire, tamelijk 
leelijke en vrij oncomfortabele steden, of als het daar dan toe moet 
komen, de volledige ontvolking van de aarde, of het vooruitzicht zelf 
binnen korten tijd te sterven door een bom of een schot of een of 
andere: pestilentie, mij tot groote inspanning zou moeten aansporen. 

Waarom zich druk te maken ten einde lijden te ruilen voor 
platheid? De ergste, minst te verduren van alle ellende is verveling. 
Men moet nu eenmaal op de een of andere manier sterven; weinig 
soorten van doodgaan zijn izoo pijnlijk als een eerste-klas-kiespijn 
c; zoo neerdrukkend als een ernstige indigestie; men kan meer 
lijden op een gemakkelijk doodsbed dan op een slagveld, en onder
wijl bestaat er misschien een zeer goede kans, dat men wat zonne
schijn en een stukje^ geluk ergens vandaan snapt. 

Doch wat mij opjaagt is mijn onoverwinnelijk geloof dat het 
leven, dat ik leid en het menschelijk leven om mij heen in niets 
gelijken op het goede, dat zij konden en mochten zijn. Mij verschrik
ken en smarten nog niet zoo zeer die oorlogen en nationale bot
singen en al de rest van dat idiote gezwaai met vlaggen, gebral en 
geduw als dat ze me vervelen en irriteeren. 

Ik heb een beetje gezien en begrepen, wat wetenschap en 
opvoeding voor het leven kunnen zijn en mij vervolgt het denkbeeld, 
welk een schoon gebruik men van de menschen /zou kunnen maken 
en van onze heerlijke mogelijkheden. Ik denk aan oorlog niet als 
een tragische noodzakelijkheid maar als een bloederige vuiligheid. 
Ais ik aan mijn Europa nu denk, voel ik mij niet als een zwakkeling, 
in wiens wereld een inval is gedaan door vervaarlijke en wreede 
•machten; maar ik voel mij als een man, in wiens veel belovenden 
tuin varkens zijn ingebroken. Daar is een pacifisme uit liefde, een 
pacifisme uit medelijden, een pacifisme uit commercialisme, maar er 
is ook een pacifisme dat uit de uiterste verachting voortspruit. Deze 
wereld waarin wij leven, is geen wereld die verdoemd is of iets 
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anders van zoo tragisch waardigen aard; zij is een wereld, die op 
idiote wijze bedorven is. 

Stelt iemand onzer zich ten volle voor, welke beloften die 
gaarde inhoudt, een belofte, die nog kan worden gered van de alles 
vertrappende versuffing door verouderde kwaadaardigheid en ijver
zucht, die hem vernielt? Gegeven een eenheid van doel over de 
gansche wereld, gegeven een ophouden van onderlinge dwarsboo-
raerij en vernieling, stellen wij ons wezenlijk voor, wat de weten
schap nu ien op deze plek voor de menschheid mogelijk heeft 
gemaakt? 

Ik zal mij niet overgeven aan eenige verbeeldingsvoorspelling 
omtrent dingen, die in het rijk der wetenschap nog onontdekt Izijn. 
Ik wJ slechts veronderstellen, dat reeds bekende en beproefde 
dingen systematisch aangewend worden over heel de wereld, dat de 
goede kennis, die wij reeds opeengestapeld hebben in onze labora
toria en bibliotheken werkelijk met eenige volledigheid en met 
eei.ige gemeenschappelijkheid van doel zou worden aangewend voor 
de behoeften en het breeder maken des levens. 

Laat ons ons eerst bezighouden met de meer gewone materieele 
zijden des levens, waarin er zoo groote veranderingen en 'verbete
ringen in de jongste djden zijn tot stand igekomen en waarin men 
zich dus het gemakkelijkst nog verdere verbeteringen kan voor
steilen, indien slechts gegeven'is een verzachting van de vijandschap 
en de worsteling in den blinde en een verspreiding van edelmoedig
heid en gemeenschapsgevoel van internationale naar sociale aange
legenheden. 

Neem de transportmiddelen, dat zeer fundamenteele maat
schappelijk belang. Zij zijn rijp voor groote schreden vooruit. A l de 
arbeidskracht en al de bekwaamheid en alle kennis en al' het mate
riaal voor die stappen vooruit is in de wereld voorhanden. Alles wat 
noodig is, is voorhanden op Vrede en de erkenning van een gemeen
schappelijk doel na. Thans bestaan er nog slechts spoorwegen in 
een deel der bewoonde wereld; uitgestrekte deelen van Azië, Afrika 
en Amerika bezitten geen spoorwegen of wegverbindingen in 't' 
algemeen en de enorme natuurlijke hulpbronnen van die streken zijn 
bijgevolg nauwelijks aangeboord. Wegen zijn tot nog toe bij lange 
na niet zoo verbreid als ^spoorwegen, overvloedige goede wegen 
vindt men inderdaad alleen in West-Europa en de beter ontwikkelde 
streken van de Vereenigde Staten; er bestaan een paar goede 
hoofdwegen in landen als Indië, Zuid-Afrika enz. En in vele streken 
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v a n E u r o p a , in ' E b i z o n d e r in Rus l and , gaan wegen en spoorwegen 
nu ver loren. Groo te deelen der aarde zi jn nog steeds-slechts ie 
bereiken door speciaal uitgeruste expedi t ies ; zij z i jn even ontoegan
keli jk voor -een gewonen re iz iger als de andere kant v a n de maan. 
E n als gij een onderzoek w i l t instellen naar -de redenen, w a a r o m 
spoor en wegvervoer z i ch niet on twikke l t en in in ui tgebreide 
streken zelfs achteruit gaat, dan komt gij i n ' b i j n a elk geval op een 
pol i t ieke b a r r i è r e , een nat ionale of „ i m p e r i a l e " r ival i tei t . D a t z i jn de 
d ingen, die onze halve were ld voor ons gesloten houden en b innen 
kor ten ti jd misschien het grootste deel. E n neem dan de wegen en 
spoorwegen in oog-enschouw d i e wij hebben; zelfs die van A m e r i k a 
en E n g e l a n d , hoe armeli jk en ongemakkel i jk zi jn ize in ve rge l i jk ing 
met wa t wij weten, dat ze zouden k u n n e n z i j n ! 

E n neem dan het wonen ! Ik heb een beetje rondgemo'tord in 
Marylan-d en V i r g i n i a en ik ben ve rbaasd over de vele el lendige 
houten huizen d ie ik zag , krotten beter gezegd den huiizen, en zeer 
vaak de verbl i j fplaatsen van b lanken . Ik sta verbaasd over de 
miserabele heiningen om slecht onderhouden stukjes b o u w l a n d en 
de totale onwetendheid van velen van de armere bevo lk ing , b lanken 
zoowe l als zwar ten , waarmee i k een praat je kon maken . Ik moet 
er mi jze l f aan herinneren, dat i k mij bev ind in; wa t nu het grootste, 
rijkste, macht igste land ter were ld is. M a a r in dit l and vers l inden 
nu evenals in ieder land , het leger, de vloot , de vechtdienst , de last 
van de oor logsschu ld en de rest v a n de nalatenschap van vor ige 
oor logen de nat ionale inkoms ten . A m e r i k a besteedt geen tien-de van 
wat het behoorde te besteden aan scholen, aan het op peil houden 
van de won ingen en aan wegen en t ranspor tmiddelen . D e V e r . 
Staten gaan in dit alles nog voorui t , maar niet snel meer, wegens de 
verdeeldheid der were ld en de oor logsbedre ig ing . E n g e l a n d en 
F rank r i j k , die eens hun v è r voorui t waren o p het gebied v a n w o n i n 
gen, t ranspor tmiddelen en vo lksopvoed ing , gaan nu over het geheel 
achteruit , door de bui tenspor ige f iscale lasten, waaronder zij gebukt 
gaan om den v o r i g e n oo r log te betalen en z i ch gereed! te maken 
voor nieuwe. M a a r ik v r a a g u eens te bedenken, wat er zou gebeu
ren met een were ld , van den last van „ v o o r b e r e i d i n g " ontheven. 
Het eerste resultaat van die ontheff ing zou z i jn , dat de groote 
levensportie, die nu aan den oo r logsgod word t toebedeeld, naar die 
uitgevaste en verwaar loosde d ingen zou worden afgeleid . 

Stelp die v e r k w i s t i n g over heel de were ld en de bespaarde 
r i jkdom en energie za l in eens gaan vloeien in de r i ch t ing van betere 
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huizen, naar een gestadige toeneming in orde en bevalligheid van 
ons platteland, dat nu zoo ongekamd en stoffig is, haar betere 
wegen over heel de wereld, tot de wereld overal te bereiken is en 
naar een enorme verrijking en versterking van de opvoeding. 

Hoe fraai en liefelijk zouden landen als Frankrijk. Duitschland 
en Italië nu kunnen zijn, indien de duistere oorlogsbedreiging, die 
hen zoo schraal en armelijk houdt, kon worden opgelicht! Denk' aan 
de overvloedige en verscheiden liefelijkheden van Frankrijk en den 
geest en de bekoring van zijn onderscheiden bevolkingen, die nu 
vergald zijn door ihet zwoegen en de ellende, de vrees en de bittere 
achterdocht, die de bedreiging met nog weer nieuwen oorlog voor 
hen inhoudt. Denk aan een Frankrijk, dat geen vrees meer zou 
kennen en eindelijk weer ,aan de wereld zou toonen, wat Frankrijk 
kan doen en kan izijn. En .Italië, dat eindelijk werkelijk Italië zou 
zijn, en japan een werkelijk Japan. Denk aan de groene heuvelen 
van Virginia, bedekt met statige huizingen en vroolijke woningen. 
Denk aan de wereld, waarin het reizen eindelijk weer vrij zou zijn en 
waarin elk land in volkomen veiligheid in staat is geweest zijn eigen 
architectuur, zijn eigen muziek en zijn eigen kunsten in eigen 
atmosfeer te gaan hervatten op de grondslagen van ^zijn eigen 
verleden. Want wereld-eenheid beteekent geen uniformiteit; ze 
beteekent veiligheid om verschillend te zijn. Oorlog is het, die allen 
in hetzelfde kaki en dezelfde pantseringen dwingt. 

Maar al dit herstel van de zichtbare verschillen der naties, al 
die bedrijvigheid vol vertrouwen en verrijking, die voortgang maakt, 
onvermijdelijk volgend wanneer de menschelijke aandacht is afge
leid van oorlog en dood en strijd en wederzijdsche dwarsboomerij, 
naar vrede en ontwikkeling, zal slechts de uiterlijke aanwijzing zijn 
van veel dieper veranderingen. Bevrijd van onze oorlogslasten, zal 
het mogelijk worden aan de opvoeding te beginnen zooals opvoe
ders al jarenlang verlangd hebben. 

Want zij zeggen ons, dat iedereen zal kunnen worden opge
voed tot zijn zestiende en zeventiende jaar en dat de meeste men
schen hun geheele leven zouden kunnen blijven leeren en geestelijk 
groeien; dat geen land ter wereld genoeg scholen of behoorlijk 
ingerichte scholen, of genoeg behoorlijk opgevoede onderwijzers in 
die scholen bezit. De toevloed van universitaire hulpbronnen is nog 
dunner. Er leeft nu haast geen mensch, die niet het gevoel heeft, 
dat hij bepaalde dingen kon weten, maar niet kan bereiken en van 
krachten, die hij nooit kan ontwikkelen. Het aantal geheel opge-
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voede en behoorlijk grootgebrachte menschen in, de wereld, men
schen, waarvan men kan'zeggen, dat zij redelijk dicht zijn genaderd 
tot het verwerkelijken van alles, wat zij -door hun geboorte aan 
mogelijkheden meebrachten, is oneindig klein. De rest der menschen 
is of physiek of geestelijk verminkt, of beide tegelijk. Deze insol
vente, morsebellige oude wereld heeft hen verwekt en laten verkom
meren. Onze levens zijn, wat kracht, wat capaciteit, die werkelijk
heid is geworden, in wat wij verwerkelijken -en wat ons geluk 
betreft, misschien 20 of 30 percent van wat ze behoorden te zijn. 
Doch, indien wij maar eens die eeuwige vechterij, die haterij, twis-
terij op rzij schuiven, die onze aarde uitputten en aan het werk 
kondien gaan aan deze opvoedingstaak, zooals een groote zaken
man aan 't werk gaat, wanneer hij een laag van een mineraal gaat 
ontsluiten of een uitvinding gaat ontwikkelen, zouden we van 
20 pCt. resultaat kunnen opklouteren tot een 80 of 90 pereent's 
resultaat in opvoedingsresultaat. Ik vraag u: ga eens door de opge
propte straten van een stad en noteer het aantal onuitgegroeide of 
verkeerd gegroeide menschen, het aantal, die te klein of misvormd 
zijn, het a..ntal, die geen houding hebben. Let ook eens op hei 
beroe h. dat men op kinderachtige, bevooroordeelde en rnisvonudt 
geesten doet in de winkels, in de advertenties, in de krantenop-
schriften op eiken hoek eener straat, en tracht dan eens te denken, 
wat er zelfs nu reeds in plaats van die straat en die massa zou 
kunnen zijn. 

De rijkdom en de energie waren er om scholen te maken en 
lichamelijke en geestelijke oefening te geven aan al die menschen, 
en die rijkdom en energie zijn vermorst om bommen te doen ont
ploffen en het werk 'der menschen te vermorselen, de organisatie
kracht is verspild in (onvruchtbare twisten; de wetenschap was er 
en zij is misbruikt; zelfs de wil was er, maar hij was niet georga
niseerd om hem daadwerkelijk toe te passen. En er is nauwelijks 
één man in die massa, die een kind verwekt of één vrouw, die er 
een baart, die niet ervan, droomt, dat het tot iets beters izal op
groeien dan de verijdelde hoop, die het zal worden. 

Hebt gij ooit een aëroplaan of een onderzeeër gadegeslagen en 
u de duizenderlei schoone schikkingen en vindingen voor den geest 
g,roeoen, die cie wonderlijke volmaaktheid tot stand hebban 
gebracht? 

Hebt gij ooit naar een schooier op een straathoek gekeken en 
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gedacht aan de tienduizend gelegenheden die weggesmeten zijn om 
hem te redden, van wat hij geworden is? 

Wanneer wij deze gedachtenlijn volgen, wordt het ons dui
delijk, dat onze eerste visie op een wereld omspannend net van 
fraaie wegen, groote, stevige treinen en vernieuwde, breedere banen, 
laiige-aistands-luchtlijnen van de veiligste soort, prachtige, fraaie 
steden, een land als één groot park, bespikkeld met heerlijke land
huizen, slechts het tooneel en het raam is voor een bevolking van 
goed opgewassen, goed-opgevoede, werkelijk ten volle volgroeide 
menschelijke wezens. Heel de wereld zal voor hen toegankelijk zijn, 
bergen om te beklimmen, woestijnen om er alléén te zijn, de tropen, 
om ze vol bewondering te onderzoeken, landschaps-sehoonheden 
om ze te bewonderen. En izij zullen gezond zijn" en gelukkig, zooals 
alleen gezondheid mogelijk maakt. Want het is zeker toch geen 
nieuws voor iemand, dat een aantal afschuwelijke besmettingen en 
ziekten, die ons verzwakken en verkreupelen, een aantal infecties, 
een aantal toestanden van slechte voeding ot ondervoeding, volledig 
kunnen worden overwonnen en uit het leven verbannen, met al de 
ellende, die zij meebrengen — indien er slechts een gemeenschap
pelijke inspanning ontstaat, indien er slechts menschelijke coöpe
ratie komt in plaats van strijd. De grootste zichtbare materieele 
viedesoogst is de kleinste vredesoogst. De groote oogst zal gezond
heid en menschelijke kracht zijn. 

En geluk ook! Denk eens aan die morgens, die eens zullen 
komen, wanneer men zal ontwaken om in de kranten over iets beters 
te lezen dan over de groote worsteling om 5—5—3, over hongers
nood en oproer over half de wereld, over stompzinnige sexueele 
misdaden en hegerige smerigheden begaan dloor volwassen 
menschen met het onontwikkeld verstand van bedorven kinderen, 
over vreeselijke aanslagen en plannen, beraamd tegen onze toch al 
zoo versleten veiligheid, over de treurige noodzakelijkheid, dat wij 
„bereid zijn". Denk eens aan dien morgen, waarop het nieuwsblad 
hoofdzakelijk goed nieuws geeft, omtrent dingen, die ontdekt zijn 
of schoone daden, die verricht zijn. Denk eens aan een gewonen dag 
van een gewoon mensch in een wereld, waar oorlogsschuld niet 
langer een algemeene last is, waar een voortdurende vooruitgang en 
geen achteruitgang is, waarin het een normaal ding is om uit een 
mooi huis te komen op een reinen en fraaien weg, en dan gelukkige 
en belangwekkende volwassen menschen tegen te komen in plaats 
van oud-geworden kinderen, beladen met verwaarloosde spijtig-
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heden en jaloezietjes en.minne angstjes, om zich dan naar 't een öf 
andere eerlijke werk te begeven, dat de wereld voorthelpt naar een 
nog braedler en schooner leven. Gij zult misschien izeggen, dat een 
wereld voorspoedig kan zijn en de menschen gezond enj vrij en dat 
er toch altijd naijver en spijtigheid en de bitterheid van twist zal 
zijn, maar dat is niet meer waar, dan dat er nog kiespijn zal zijn 
Een geest, die opgevoed! is en waar men zorg voor heeft gedragen, 
kan precies zoogoed 'als een lichaam, geheeld ren rein en schoon en 
vrij gehouden worden van al die dol-makende vernederingen en 
onderdrukkingen, die nu in zooveel gemoederen zweren. Er bestaat 
geen werkelijke noodzakelijkheid voor hetzij physieke of geestelijke 
ellende in het menschelijk leven. Aangenomen dat er een voldoende 
losmaking van menschelijke energie is, om een behoorlijke verzor
ging binnen aller bereik te brengen. En denk aan de hoeveelheid 
belangstelling in zulk een wereld. Denk aan de geestelijke qualiteit 
van een wereld, waarin iederen dag het denken en de onderzoe
kingen van een groot leger van intellecten meer en meer da half-
doorzichtige en verwarde raadsels van, gisteren in doorschijnende 
helderheid doet verkeeren. Denk aan de krachten van persoonlijke 
en nationale eigenaardigheden, aan de sterkte van vaderlandsche en 
rasgevoelens, die naar uitdrukking streven en die vinden niet in een 
smerig wederzijdsch dwarsboomen en een brute vernielzucht, doch 
in de onderscheiden architectuur van steden, in de ontwikkeling en 
versterking van het eigenaardige schoon van 't eigen land, in hon
derden vormen van kunst, van kleeding en gewoonte. Denk aan de 
viijheid, den overvloed, de harmonieuze verschillen van zulk een 
wereld!! / 

Dit is geen ijdele profetie, dit is geen droom. Zulk een wereld 
is de onze heden ten dage — indien wij slechts de geesten der 
menschen konden wenden in die richting, dat zijrzich werkelijk voor 
oogen stelden, dat ze daar ligt om te bereiken. Deze dingen kunnen 
worden gedaan,, deze schoone wereld is binnen ons bereik. Ik kan 
dat met evenveel vertrouwen zeggen als ik in het jaar 1900 schreef, 
dat de menschen konden vliegen. Maar of wij die krankzinnigheid 
van internationale worsteling, die moreele en geestelijke kinderach
tigheid van patriottische aanvallen, die voortdurende bloedstor-
terij en vuiligheid zullen stopzetten en op istap gaan, naar een 
wereld van volwassen gezondheid in tien jaar of in twintig, of in 
honderd jaar, of nooit, dat is meer dan ik zeggen kan. In 
Washington heb ik hoop ontmoet en gezien die onoverwinnelijk 
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scheen, en stompzinnigheid en gewoonten en vooroordeelen, die 
onoverkomelijk schenen; ik Iheb zes weken lang geleefd in een ver
wikkeld conflict van groote frasen, lage bedoelingen, inspiratie, 
ïllogica, vergeten 'schijnsels van grootheid en schijnsels van grof
heid. Ik ben geen moreele accountant, die de balans kan opmaken en 
een datum kan schatten. Mijn stemmingen hebben gedobberd 
tusschen hoop en wanhoop " 

Zoo is de conclusie. Wells weet het niet, wat Washington 
werkelijk heeft gebracht. Voor ons een raden te meer, om nog eens 
te beproeven de oplossing van het raadsel te vinden. Want ook wij-
weten met Wells: thans, in deze jaren, gaat het om de toekomst 
der Oude Wereld. 



De moderne vakbeweging en het 
eenheidsfront 

door 

W. S. V A N R E E S E M A . 

In ons vorig artikel hebben wij de politieke en sociale verhoudin
gen beschouwd, die gedurende den wereldoorlog en in de jaren na 
den wapenstilstand de onafhankelijke vakbeweging hebben beïn
vloed, Thans zullen we nagaan hoe de terugslag der geweldige 
gebeurtenissen in den wereldoorlog op ons land, hoe de snelle 
economische ontwikkeling, de machtstoename van de groote 
banken, 1) het groote transport, van den georganiseerden handel, dei-
krachtige patroonsbonden in de industrie op het N . V. V. hebben 
ingewerkt. 

De moderne vakbeweging omvatte bij het uitbreken van den 
oorlog een 87.000 arbeiders; midden 1920 was dit aantal gegroeid 
tot 250.000, sindsdien zette een daling in die nog niet tot stilstand 
is gekomen. Het verbond telt thans een 217.000 leden. In het N . V . V . 
z i j n n iet — zooals dit het geval is bij de Amerikaansche Federation 
ei Labor — in die eerste plaats geschoolde arbeiders georgani
seerd. Het omvat alle groepen van het proletariaat, geschoolde, 
geoefende en ongeschoolde arbeiders, ambtenaren en kantoorper
soneel. Deze laatste groepen zijn tot nu toe slechts met'zwakke 
getallen vertegenwoordigd, het onderwijspersoneel staat nog buiten 
het Verbond. 

Hoewel dus het Verbond alle groepen van het proletariaat 
omvat en de leiding dus met verschillende stroomingen en belangen 
heeft rekening tehouden, hebben de reformisten van het begin af 
aan een overwegenden invloed op den gang van zaken gehad. De 
belangen der geschoolden, van de „arbeidersaristocratie" hebben 
steeds die der overige groepen overheerscht. De invloed van het 
revolutionaire Marxisme moest in het Verbond klein blijven; de 

1) Vg l . j . C. Ceton. „De Macht van het Bankkapitaal", „De Nieuwe 
Ti jd" Jan./Febr. 1921. 
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structuur der Nederlandsche industrie, het ver van elkaar liggen der 
industrie-centra belemmerde in hooge mate den groei der revolutio
naire gedachte, terwijl de groote massa der ongeschoolden, van het 
havenproletariaat, dat onder invloed stond der syndicalisten, door 
de reformistische politiek van de leiding van het N . V. V.' werd 
afgestooten. Zooals wij in ons vorig artikel hebben aangetoond, 
heeft de S.D.P. vanaf haar oprichting gepoogd, de (dloor de leiding 
van N . V. V. en S. D. A. P. steeds weer verdiepte kloof tusschen 
de vakarbeiders te overbruggen. Maar de leiding van het N V V 
sloeg onmiddellijk ieder begin van succes neer. Op instagnatie van 
Troelstra werd in 1911 Sneevliet uit de Nederl. Vereeniging geban
nen. De syndicalistische arbeiders bleven buiten het verbond maar 
langzaam aan wist de S. D. P. door haar klassebewuste actie het 
vertrouwen van deze groepen te winnen. De economische ontwikke
ling verminderde de verschillen die er in organisatorisch opzicht 
tusschen modernen en syndicalisten bestonden. Reeds in 1911 kon 
\vijnkoop in „De Tribune" een artikel schrijven, waarin hij, aange
zien het N . A. S. zich losmaakte van het de vakbeweging verwoes
tende anarchisme, op eenheid aandrong, Ondanks de nog scherpe 
meemngsverschillen, ondanks het misdadig optreden van S. D A P 
en N . V. V. bij de zeeliedenstaking van 1911, ging de ontwikkeling 
- zij het ook langzaam - in de richting van de eenheid der vak
beweging. 

Deze ontwikkeling werd door den wereldoorlog onderbroken. 
Met N . V. V. wees het aanbod van onze Partij en het N A S van 
een eenheidsfront tegen den oorlog en zijn gevolgen van de hand en 
sloot zich aan bij den S. D. A. P.schen godsvrede met de bour
geoisie. Niet alle deelen der moderne vakbeweging konden op eens 
deze algeheele overgave aan het ondernemersdom en de regeering 
meemaken; onder de opposanten tegen de politiek van Troelstra en 
Oudegeest bevonden zich talrijke .bestuurders van moderne vak
bonden. Stenhuis, Dojes e.a. vertolkten tot aan het congres van de 
S. D. A. P. te Arnhem in April 1915 het voelen van duizenden 
moderne arbeiders die zich tegen de politiek van de leiding ver
zetten. Maar deze halfslachtige en aarzelende leiders wisten het 
vage verzet dezer arbeiders niet in bewuste daden om te zetten. 
Troelstra en Oudegeest behaalden in Arnhem de volledige overwin
ning, de oppositie werd „vernietigd verslagen", Stenhuis en zijn 
vrienden wisten na het congres niets anders te doen dan als oppo
santen af te danken. De socialistisch voelende arbeiders in het 
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N . V . V . werden, beroofd van hun leiders, door de sociaal-patriotten 
onder den voet geloopen. Van nu af aan was de baan vrij voor de 
politiek van Cort-Troelstra. Eerst in de jaren '17, '18 en '19 .zouden 
er socialistisch voelende elementen van het N . V . V. overgaan naar 
het N . A. S. 

Terecht schreef Van Ravesteijn in „De Tribune" van 14 

April. 1915: 

De beteekenis van het jongste congres der Arb. Partij ten onzent ligt 
hierin dat het de door Troelstra en de leiders van ihet N . V . V . in Augustus 
ingeleide politiek om ook hier de moderne arbeidersorganisaties, evenals de 
christelijke en de liberale volledig in dienst van het Nederlandsche imperia
lisme te stellen, heeft bevestigd zonder dat er sprake was van een zi] het 
ook in getale niet Zeer sterke, minderheid, die zich ernstig tegen de bevesti
ging: dier politiek verzette." ' 

,De houding door de leiding van het N . V . V . op het Congres te Arnhem 
inoenomen, bewijst bovendien, dat alle wrijving, die tusschen het parlemen
taire reformisme en het vakvereenigingsretormrsme, nog m 1913 bestond, nu 
is op»eheven Die leiding, Oudegeest c.s., gaan nu blijkbaar volkomen 
homogeen met de partijleiding, met Troelstra c.s., van praktische geschillen 
zooals die zich nog te Zwolle voordeden, is nu mets gebleken. Het N. V V. 
is wat betreft zijn leiding nu evenzeer een onmisbare aanvulling yam het 
Nederlandsche Staatsgezag geworden als de Duitsche moderne organisaties. 

En inderdaad, de volgende jaren zouden deze, in de door ons 
gecursiveerden zin vervatte, voorspelling geheel en al in vervulling 
doen gaan. De leiders van het N . V. V . en de S. D. A. P. zorgden 
in innige samenwerking met de ondernemers en de regeering voor 
de rustige rust in dit land. Zij bereidden zoowel practisch als theo
retisch den bodem voor waarop zich de uithongering van het Neder
landsche proletariaat zonder groote schokken in al haar vlesel i jk
heid kon voltrekken. De moderne vakbeweging werd het verleng
stuk van de regeering. Terwijl Troelstra, de politieke handelsrei
ziger van de bourgeoisie, haar zaken met het Duitsche imperialisme 
afsloot, onderhield Oudegeest de betrekkingen met de Duitsche 
vakvereenigingsbureaucratie, die over het machtige apparaat der 
moderne arbeidersbeweging beschikte en dit geheel in dienst van 
het Duitsche imperialisme had gesteld. Zonder deze organisatie die, 
door haar bureaucratie, thans versterkt en gesteund door de militaire 
en civiele autoriteiten, heel de arbeidersmassa van stad en land in 
Midden-Europa bereikte, had het Duitsche Rijk den oorlog geen 4 
jaar vol kunnen houden. 1) En zonder het apparaat der moderne 

1) V g l . Paul Lange: De Politiek der Duitsche moderne Vakbeweging van 
1914 tot f919. 
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vakbeweging zou de Hollandsche bourgeoisie er niet in zijn 
geslaagd, haar winstmachine zoo ongestoord te doen loopen, 
millioenen op te stapelen en het volk uit te hongeren op een wijze 
zooals dat in de jaren '15/18 iheeft plaats gehad. De regeering en 
de ondernemers waren zich dit bewust; de moderne vakbeweging 
werd door hen met alle middelen gesteund. Zoo verklaarde minister 
Posthuma bij de behandeling der sohepenvorderinigswet in het 
parlement tijdens de staking der onafhankelijke zeelieden: 

„De uitbreiding der staking is hierdoor te verklaren dat de Zeelieden-
vereeniging „de Volharding" het contract niet kan nakomen. Men moet dit 
echter niet aangrijpen als een 'bewijs dat de moderne vakbeweging de con
flicten niet kan voorkomen." 

„De staking i s eenvoudig een loonstaking en hierin kon de Regeering 
misschien voorzien ook zonder art. 6. De minister kan de ioonen na het 
aannemen der wet zoo voorstellen dat de zeelieden gaan varen. Maar als dit 
gebeurt krijgt de moderne vakbeweging een gevoelige knak. De andere 
organisaties hebben dan geleerd hoe het aan te leggen om meer loon te 
krijgen etc. 1) 

Het onvermoeide werken van onze Partij die steeds en steeds 
weer de sociaal-patriotten, de regeering van den ouden toovenaar 
en de roofgierige bourgeoisie ontmaskerde,' die de arbeiders tot den 
strijd opriep en wier leden zich bij acties en demonstraties immer in 
de voorste rijen bevonden, de Maart-revolutie in Rusland, de eerste 
stakingen in Oostenrijk en Duitschland waarvan een uitlooper in 
Pebr. 1918 ook ons land bereikte, deden bij duizenden leden van de 
moderne vakbeweging het socialistisch voelen ontwaken. De uit
tocht van deze arbeiders uit het N . V. V. begint, ihet ledental van 
het N . A. S. stijgt van 1 Jan. 1917 tot 1 Jan. 1918 van 14.000 op 
23.000. 

De leiders van het N . V. V. , die hun positie onaantastbaar 
waanden en met verachting op de actie der revolutionairen neer
zagen, die zij in Februari op plompe wijze getracht hadden voor het 
karretje van de levensmiddelen-politiek van de regeering te 
spannen — op 4 Maart wees het N . A. S. deze van hoogerhand 
geïnspireerde samenwerking van de hand — begonnen onrustig te 
worden over den snellen groei der revolutionaire vakbeweging en de 
beginnende oppositie in eigen rijen. De weerklank der November-
Revolutie in Rusland) bij een deel der 'Hollandsche arbeiders, de 
50.000 stemmen uitgebracht op de revolutionairen bij de verkie
zingen voor ide Tweede Ramer in Juli 1918 deden die ongerustheid 

1) V g l . „Een document der Schande," de „Tr ibune" van 30 Januari 1917. 
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toenemen. Op het congres van het N . V . V . in diezelfde maand zeide 
Oudegeest: 

Enkele dingen zijn er waar ik de aandacht op wil vestigen Waakzaamheid 

oog gehouden, waarom die arbeiders zich met bi] IN. V. aansluiten. 

In den loop van het jaar 1918 nemen deze strekkingen in 
sterkte toe De ineenstorting van het -Duitsche imperialisme, cie 
revolutionaire'beweging aan de grenzen, de beginnende opleving der 
Hollandsche arbeiders, de ontevredenheid van het leger vergroeien 
de verwarring bij de leiders van het N . V. V. Zij zien den afgrond 
voor zich en vreezen een massale desertie van hun leden naar de 
revolutionaire vakbeweging. De stemming der Rotterdamsche vak-
vereenigingsleiders verleidt Troelstra tot zijn zoo jammerlijk geëin
digd avontuur. De angst voor den eigen moed bij de verschrikte 
sociaal-patriotten geeft de laffe Hollandsche bourgeoisie gelegen
heid onder groot tamtam het herstel der niet eens ernstig bedreigde 
burgerlijke orde te vieren. De stroom van „democratie" en toege
zegde hervormingen herstelt het zelfvertrouwen der moderne leiders, 
die zich opmaken het beginnend ontwaken tot revolutionair denken 
der Hollandsche arbeiders geleidelijk langs de banen der burgerlijke 
socialisatie in het zand der blijde verwachtingen op medezegging
schap en een verhoogd levenspeil te smoren. 

De revolutionaire vloedgolf die over Europa gaat, wordt door 
de reformisten in dit land opgevangen door de belofte van „sociali
satie van alle bedrijven die daarvoor in aanmerking komen", door 
het gebruik van vele schijnbaar revolutionaire woorden, jan Oude
geest raakt wat op den achtergrond, het rijk van Fimmen begint. 
Op een door de S. D. A. P. en den Amsterdamschen Bestuurders-
borld! beiegde openbare vergadering op 2 December '18 zegt deze 
man van de revolutionaire frase het volgende: 

On de conferentie te Rotterdam, in den nacht van 10 op 11 November 

hoofden der Nederlandsche arbeiders. Eerst dan is het oogenDiiK geicu 
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en is het de tijd, dat een regeering, die wil handhaven een onrechtmatig 
verkregen bezit, zal kunnen en moeten worden weggevaagd!" ' ° n r e C h t m a t l £ 

De revolutionaire woordenkraam der reformisten had succes 
naar twee kanten, eenerzijds werden de leden van het N V V op 
nieuw gebiologeerd door de/leiders en anderzijds kwamen de leiders 
van het N . A. die nu eenmaal geen geschoolde Marxisten zijn en 
door gevoelsargumenten heen en weer worden geslingerd, onder 
bekoring van de door kimmen geslagen revolutionaire marsen Dit 
kon des te gemakkelijker geschieden, daar zich in,het N A S zelf 
een reformistische strooming afteekende, die sterker werd naar
mate de gang der proletarische -revolutie in Europa zich ver
traagde. 

Na de nederlaag der Spartakisten, na den va! van de Beiersche 
Radenrepubliek, die deze verlangzaming van het tempo der revolu
tionaire ontwikkeling demonstreerden, begonnen de moderne leiders 
zich weer meester van den toestand te gevoelen 

Voor het eerst sinds 1907 kwam voor hen de eenheid met het 

V . ; „ " t e S t a a n ' n h e t t e e k e n d e r Poë t i sche vakvereenigings-
polihek . Vanaf dit oogenblik wordt door de leiding van het N V V 
een politiek gevoerd, die - door de oorzaken door ons in ons vorig 
artikel beschouwd óf (tot de eenheid' van N . V V en N A S óf 
tot het ineenschrompelen van het laatste tot een onbetekenende 
sekte moet leiden. Formeel werd de verstandhouding tusschen de 
besturen van het N . V. V. en het N . A. S. ingeleid door het N . A S -
bestuur zelve, dat op 15 Apri l 1919 het initiatief had genomen tot 
een bespreking tusschen de besturen van het N V V het N A S 
en het A. N . V. over het voorstel van het N . A . S. tót het houden 
van een 24-urige 'demonstratieve staking ten gunste van den strijd 
m de metaalindustrie, die in die dagen in Amsterdam werd gevoerd 
„Urn de wending, welke in dezen strijd was gekomen, behoefde over 
aat voorstel evenwel niet verder te worden gehandeld en werden 
oP voorstel van het bestuur van het N. V. V. besprekingen gevoerd 
over de mogelijkheid van meer geregelde samenwerking tusschen de 
verschillende vafccentralen, mede met het oog op de eventueele 
noodzakelijkheid van krachtiger optreden der Nederlandsche vak-
bewegmg, tegenover de zich steeds sterker uitende reactie Hierbij 
verklaarde zoowel het N . A. S. als het N . V. V. het middel eener 
demonstratieve' werkstaking te willen aanvaarden; de vertegen
woordigers van het Neutrale Vakverbond konden zoodanige ver
klaring, zonder de zaak in eigen kring onder de oogen hebben 
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gezien, niet af leggen. D o o r de besturen v a n N . V . ,jV. en N . A . S. 
werd besloten inmiddels door besprekingen op gezette ti jden, r ege l 
ma t ig over leg met e lkander te plegen, teneinde zooveel mogel i jk tot 
eenheid in actie te geraken. Het eerste pract ische gevo lg v a n deze 
voorgenomen s amen w erk ing was da t N . V . V . en N . A . S. in een 
gemeenschappel i jk adres tot de T w e e d e K a m e r hun wenschen u i t 
sp raken betreffende het ontwerp-arbe idswet , dat in j u l i i n de 
T w e e d e K a m e r w e r d behande ld" . 1) 

„ O p 27 Juni had wede rom een conferentie plaats tusschen de 
drie besturen. B i j deze besprekingen werd' overeenstemming ve rk re 
gen over den g r o n d s l a g der toekomst ige s amenwerk ing en v e r k l a a r 
den ook de ver tegenwoordigers van het Neu t r aa l V a k v e r b o n d de 
demonstrat ieve s tak ing voor economische doeleinden te aanvaarden . 
Bes lo ten w e r d , in het ve rvo lg w a a r n o o d i g en mogel i jk in het be l ang 
der Neder landsche arbeidersklasse door s amenwerk ing en over leg 
een gemeenschappel i jk optreden der drie vakcentrales , met name ten 
opzichte van de sociale we tgev ing Voor te bereiden, te bevorderen 
en tot s tand te brengen. E r w e r d w e d e r o m een gezamenl i jk adres 
inzake de arbeidswet tot de T w e e d e K a m e r ger icht" . 

Het spreekt vanzelf , dat deze plotsel inge verander ing van de 
l e id ing der beide eentrales op deze wi j ze en op dat moment bij de 
revolut ionaire arbeiders on ts temming en v e r o n t w a a r d i g i n g wekte. 
K o r t na het neerslaan van den ops tand der Dui t sche p r o l e t a r i ë r s 
door N o s k e , den part i jgenoot v a n Oudegeest en F i m m e n , na het 
vermoorden der Beiersche arbeiders, het fusileeren van L e v i n é dooi
de p a r t i j g e n o o t è n der modernen, terwij l de Hongaa r sche Raden re 
publ iek nog bestond en het voorbeeld der Russ ische arbeiders 
geestdrift verwekte , werden duizenden revolut ionaire arbeiders 
ten bate van papieren acties door de l e id ing v a n het N . A . S. 
te ruggehaald in de sfeer van de reformist ische pol i t iek, w a a r a a n zij 
z i ch eerst kort geleden hadden ont t rokken. D e Federa t ie van T r a n s 
por tarbeiders nam de l e id ing van het verzet tegen de pol i t iek v a n 
het N . A . S.-bestuur, maar s laagde e r niet in deze te veranderen. D e 
eenmaal door het N . A . S.-bestuur inges lagen w e g w e r d verder 
afgelegd en leidde in December 1919 tot het gezamenl i jk congres 
van N . V . V . en N . A . S. te A m s t e r d a m tegen de duurte. W i e het 
geestdrif t ige ar t ikel v a n den voorz i t te r van het N . A . S. over dit 
congres en de daar door hem gehouden rede thans nog eens naleest, 

1) V>1. Jan van den Tempel. De Nederlandsche Vakbeweging en haar 
toekomst.&2e druk. pg. 85/86. 
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en is het de tijd, dat een regeering, die wil handhaven een .-onrechtmatig 
verkregen bezit, zal kunnen en moeten worden weggevaagd." 

De revolutionaire woordenkraam der reformisten had succes 
naar twee kanten, eenerzij ds werden de leden van het N . V. V. op
nieuw gebiologeerd door de/leiders en anderzijds kwamen de leiders 
van het N . A. S., die nu eenmaal geen geschoolde Marxisten zijn en 
door gevoelsargumenten heen en weer worden geslingerd, onder 
bekoring van de door kimmen geslagen revolutionaire marsen. Dit 
kon des te gemakkelijker geschieden, daar zich in ,het N . A. S. zelf 
een reformistische strooming afteekende, die sterker werd naar
mate de gang der proletarische .-revolutie in Europa zich ver
traagde. 

Na de nederlaag der Spariakisten, na den va! van de Beiersche 
Radenrepubliek, die deze verlangzaming van het tempo der revolu
tionaire ontwikkeling demonstreerden, begonnen d'e moderne leiders 
zich weer meester van den toestand te gevoelen. 

Voor het eerst sinds 1907 kwam voor hen de eenheid met het 
N . A. S. „te staan in het teeken der practische vakvereenigings-
politiek". Vanaf dit oogenblik wordt door de leiding van het N . V . V . 
een politiek gevoerd, die — door de oorzaken door ons in ons vorig 
artikel beschouwd — óf'tot de eenheid van N . V. V. en N . A. S. óf 
tot 'het ineenschrompelen van het laatste tot een onbeteekenende 
sekte moet leiden. Formeel werd de verstandhouding tusschen de 
besturen van het N . V. V. en het N . A / S . ingeleid door het N . A . S . -
bestuur zelve, dat op 15 Apri l 1919 het initiatief had genomen tot 
een bespreking tusschen de besturen van het N . V. V. , het N . A. S. 
en het A. N . V. over het voorstel van het N . A . S. tot het houden 
van een 24-urige demonstratieve staking ten gunste van den strijd 
in dê metaalindustrie, die in die dagen in Amsterdam werd gevoerd. 
„Om de wending, welke in dezen strijd was gekomen, behoefde over 
dat voorstel evenwel niet verder te worden gehandeld en werden, 
op voorstel van het bestuur van het N. V. V. besprekingen gevoerd 
over de mogelijkheid van meer geregelde samenwerking tusschen de 
verschillende vakcentralen, mede met het oog op de eventueele 
noodzakelijkheid van krachtiger optreden der Nederlandsche vak
beweging, tegenover de zich steeds sterker uitende reactie. Hierbij 
verklaarde zoowel het N . A. S. als het N . V . V. het middel eener 
demonstratieve werkstaking te willen aanvaarden; de vertegen
woordigers van het Neutrale Vakverbond konden zoodanige ver
klaring, zonder de zaak in eigen kring onder de oogen hebben 
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gezien, niet afleggen. Door de besturen van N . V . ,(V. en N . A. S. 
werd besloten inmiddels door besprekingen op gezette tijden, regel
matig overleg met elkander te plegen, teneinde zooveel mogelijk tot 
eenheid in actie te geraken. Het eerste practische gevolg van deze 
voorgenomen samenwerking was 'dat N . V. V. en N . A. S. in een 
gemeenschappelijk adres tot de Tweede Kamer hun wenschen uit
spraken betreffende het ontwerp-arbeidswet, dat in Juli in de 
't weede Kamer werd behandeld". 1) 

„Op 27 Juni had wederom een conferentie plaats tusschen de 
drie besturen. Bij deze besprekingen werd' overeenstemming verkre
gen over den grondslag der toekomstige samenwerking en verklaar
den ook de vertegenwoordigers van het Neutraal Vakverbond de 
demonstratieve staking voor economische doeleinden te aanvaarden. 
Besloten werd, in het vervolg waar noodig en mogelijk in het belang 
der Nederlandsche arbeidersklasse door samenwerking en overleg 
een gemeenschappelijk optreden der drie vakcentrales, met name ten 
opzichte van de sociale wetgeving voor te bereiden, te bevorderen 
en tot stand te brengen. Er werd wederom een gezamenlijk adres 
inzake de arbeidswet tot de Tweede Kamer gericht". 

Het spreekt vanzelf, dat deze plotselinge verandering van de 
leiding der beide centrales op deze wijze en op dat moment bij de 
revolutionaire arbeiders ontstemming en verontwaardiging wekte. 
Kort na het neerslaan van den opstand der Duitsche proletariërs 
door Noske, den partijgenoot van Oudegeest en Fimmen, na het 
vermoorden der Beiersche arbeiders, het fusileeren van Leviné door 
de partijgenootèn der modernen, terwijl de Hongaarsche Radenre
publiek nog bestond en het voorbeeld der Russische arbeiders 
geestdrift verwekte, werden duizenden revolutionaire arbeiders 
ten bate van papieren acties door de leiding van het N . A. S. 
teruggehaald in de sfeer van de reformistische politiek, waaraan zij 
zich eerst kort geleden hadden onttrokken. De Federatie van Trans
portarbeiders nam de leiding van het verzet tegen de politiek van 
het N . A. S.-bestuur, maar slaagde er niet in deze te veranderen. De 
eenmaal door het N . A. S.-bestuur ingeslagen weg werd verder 
afgelegd en leidde in December 1919 tot het gezamenlijk congres 
van N & V . V. en N . A. S. te Amsterdam tegen de duurte. Wie het 
geestdriftige artikel van den voorzitter van het N . A. S. over dit 
congres en de daar door hem gehouden rede thans nog eens naleest, 

1) Vel."jan van den Tempel. De Nederlandsche Vakbeweging en haar 
toekom&t.S2e druk. pg. 85/86. 
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moet erkennen, hoe kunstmatig en leeg zijn verwoede aanvallen op 
de C P. bij haar eenheidspogingen feitelijk zijn! 

De leiding van het N . V. V. had een zeer handige politiek ge
voerd, terwijl zij onderhandelde en samenwerkte met die leiding 
van het N . A. S., trachtte zij met alle middelen de revolutionaire 
elementen te jdiserediteeren; de hetze tegen Sowjet-Rusland en 
tegen de communisten in ons land was nooit grooter dan in die 
dagen. Met de „onthullingen" over de internationale communis
tische conferentie stookte zij gedurende de groote havenstaking de 
tweedracht in het N . A. S. ,aan. Het verloren gaan van deze staking 
het verloop der Arnhemsche congressen van het N . A. S. bracht een 
keerpunt in de ontwikkeling der onafhankelijke vakbeweging. De 
moderne leiders hadden den slag gewonnen; de snelle teruggang 
van het N.A.S . begint. De omslag der economische conjunctuur, de 
verdere vertraging der revolutionaire ontwikkeling na de nederlaag 
der Russische legers in Polen droegen er het hunne toe bij om de 
practische invloed van het N . A. S. op de Nederlandsche vakbewe
ging te verminderen. Triomfantelijk kon „De 'Vakbeweging" van 10 
December 1920 schrijven: 

„Dat het N . A. S. allerminst groote aantrekkingskracht uitoefent blijkt 
wel hieruit, dat het in het 2e -kwartaal 3171 en het 3e kwartaal 8407 leden 
verloor. Terwijl 1 Apr i l het ledental 50151 bedroeg, was ihet 1 Oct 38573 
totaal dus een verlies van 11578 of ongeveer 23 ,pCt. En dat dan ondanks dé 
honderden die uit de moderne naar de onafhankelijke organisaties zouden 
zijn overgeloopen. 

Misschien dat deze cijfers, die tenslotte de uitdrukking zijn van den 
feitelijken gang van zaken, lieden als Dissel en Bouwman tot nadenken 
stemmen. Totnogtoe zagen we, voor wat het -eerste betreft daarvan niets 
Hij oreert in Ihet „Bouwvak", alsof de onafh. vakbeweging afmeer te zeggen 
krijgt. Ernstig nadenken zo-u hem wellicht het begrip kunnen bij-brengen^"dat 
-de arbeidersbeweging niet kan doen wat een groep leiders uitdenken als 
goed en juist, doch dat omgekeerd de leiders tot taak hebben na te gaan 
wat de beweging kan." ' 

Zoo had de leiding van het N . V. V. gezegevierd, de moderne 
vakbeweging stond wederom stevig op de eerste plaats in de 
Nederlandsche arbeidersbeweging. Oogenschijn-lijk kon -er een 
nieuwe aera van reformistische politiek beginnen. Maar sinds de 
jaren 1915/18 is er een en ander in de moderne vakbeweging ver
anderd. De wil bij de leiders om als van ouds het kapitalisme te 
helpen opbouwen, om als hun Duitsche collega's de groote massa 
van het proletariaat in ellende te laten verkommeren, terwille van 
wat voordeelen voor dis leiders en eenige groepen van geschoolde 
arbeiders, moge dezelfde zijn gebleven, groote deelen van het 
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fabr ieksprole tar iaa t beginnen z i c h aan de reformist ische d e n k w i j z e 
te ontwors te len . V o o r i o o p i g z ien zij we l l i ch t in de „ o n t w a p e n i n g " , 
fn de „ s o c i a l i s a t i e " n o g soc ia l i s t i sche eischen, die geleideiij 
zouden z i jn te verwezenl i jken , ook i n tiit „ l a n d v a n s lappe react ie", 
w a a r men o o r l o g noch bu rge roo r log taan den l i jve heeft gevoeld , 
zal het toenemende ze l fver t rouwen v a n de 'bourgeoisie, de zware 
economische cr is is , de ve r s l ech te r ing ,van het levenspeil vrij snel de 
arbeiders d a noodzake l i jkhe id van gezamenl i jk verweer bi jbrengen. 
Reeds thans leeft bij de arbeiders vrij a lgemeen het ver langen naar 
eenheid der economische organisat ies , de voors te l len der C . P . 
worden door de 'arbeiders anders beoordeeld d a n het groote misbaar 
der synd ica l i s t i sche vakb laden zou doen vermoeden! 

Het eenheidsvoorstel van het P . B . der C . P . in het najaar v a n 
1920 w e r d door die l e id ing v a n het N . V . V . oogenschi jnl i jk gene
geerd, maa r ongetwi j fe ld b innenskamers ernst ig besproken . Beter 
dan d e meerderheid v a n onze eigen p a r t i j g e n o o t è n begreep zij de 
waarde van het in i t ia t ief-nemen in de actie voo r de door de meerder
heid der arbeiders als noodzake l i jk geachte eenheid der v a k o r g a n i 
saties tegen de toenemende reactie en de gevolgen van de economi 
sche cr is is , die z i ch in de vo lgende jaren in al hun scherpte aan het 
prole tar iaa t zu l l en doen gevoelen. W i j z ien dan ook in 1921 de 
l e id ing van het N . V . V . het in i t ia t ief nemen tot de eenheidspogingen. 
Z o o richtte zij z i c h in. A u g . tot het N . A . S . en het Neu t r . V a k v e r b o n d 
met voorstel len dienaangaande. Het voorstel w e r d d o o r het N . A . S. 
zouder meer van de h a n d gewezen , de onderhandel ingen met het 
A . N . V . werden voortgezet , zij kunnen 'tot be langr i jke resultaten 
leiden. M i d d e l e r w i j l verkende het N . V . V . het terrein i n alle r i ch t in 
gen. Stenhuis sondeerde de ka thol ieke v a k b e w e g i n g en keek v o ö r 
T roe l s t r a uit, wat hij voor een S . D . A . P . ' s c h - K a t h o l i e k minister ie van 
die v a k b e w e g i n g te wachten heeft. H i j zeide op de 5 Jun i -be too-
g i n g o.a. : 

„Wat er komen moet, is samenwerking tusschen de Katholieke partij 
en de S.D.A.P. en overleg tusschen de Katholieke en de moderne vakbewe
ging. Van deze 4 organiaties is een eenheidsfront noodig tegen het konserva-
t snre, tegen liet kapitalisme." 

„Er is drang naar eenlheid onder de arbeiders. Wij juichen dat toe maar 
die eenheid moet worden verwezenlijkt op reëele grondslagen. Een van die 
grondslagen is, dat de 'beproefde parlementaire actie behouden blijft. Wij 
betreuren het, dat de R.-K. vakbeweging den eenheidseisch heeft afgewezen 
en zich door de uitspraak van het episkopaat bereid heeft verklaard met het 
conservatisme te overleggen, in plaats van met o n s tegen het conservatisme 
te vechten." , • 
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Het voorstel tot eenheid van het A . N . V . en 't N .A.S . trachtte hij 
den weg te hanen door zijn uitspraak: dat ter wille van de nood
zakelijke eenheid der vakbeweging het N . V . V . bereid is tot de groote 
concessie: het opgeven van Ihet vaste accoord met de S.D.A.P. 

Het behoeft ons niet te verwonderen dat in deze situatie — nu 
in zekeren zin de eenheid van de vakbeweging gekomen is in, wat 
de reformisten noemen, „het bereik der praktische vakvereenigings-
politiek" de eenheidsmotie van ons Groningsen congres en de 5 
punten voor het eenheidsfront door de vakbladen van het N . V. V. 
slechts met enkele korte snauwen aan ons adres werden beantwoord. 
In het uur van de „praktische eenheid" schijnt men daar over 
uitsluitingen, over sektarische uitbanningen niet goed te durven 
praten., Maar dat men den invloed van het Communisme vreest, e 
men aan dien kant weet dat de groeiende macht van het Commu
nisme in de vakbeweging niet zoo gemakkelijk en snel uiteen kan 
worden geslagen als dat'met de Onafhankelijke vakbeweging is 
geschied, blijkt uit het felle verweer van Stenhuis tegen dé, door de 
Communisten voorgestelde taktiek in de Metaalbewerkersstaking. 
V/ij hebben hierover in de „Tr ibune" van 16 December uitvoerig 
geschreven en kunnen daar thans met het oog op de plaatsruimte 
niet op terugkomen. 

Terwijl de syndikalistische vakbladen zich tegen de Communis
ten en het door hen voorgestelde eenheidsfront <te buiten gingen, 
zette het N . V . V . de onderhandelingen met 't A.N.V.-over de eenheid 
voort. Uit deze onderhandelingen is het volgende program ontstaan 
waarop behoudens enkele amendementen van het A . N . V . de eenheid 
van N . V . V . en A . V . V . kan tot standkomen 

A. De ontwikkeling van het bedrijfsleven heeft er toe geleid, dat daarin 
twee partijen belanghebbenden op den voorgrond .kwamen, eénerzijds de 
bezitters der productiemiddelen en anderzijds de arbeiders. 

Laatstgenoemden, vormende het grootste gedeelte der bevolking, moeten 
hun levensonderhoud uitsluitend bekostigen luiit de opbrengst van door hen 
in loondienst verrichten arbeid. Hierbij geeft de tegenstelling van belangen, 
tusschen beide groepen, meermalen aanleiding tot geschil. 

Om ,zich daarbij behoorlijk te kunnen doen gelden, zijn de arbeiders ver
plicht tot nauwere aaneensluiting in zelfstandige vakvereenigingen. 

Deze vakvereenigingen moeten plaats bieden aan iedere(n) vakgenoot. 
Om dit mogelijk te maken en daardoor te komen tot de noodzakelijke 

machtsvorming, moet alles worden vermeden wat tot principieel meenings-
verscihil leidt en moeten godsdienstige en' partijpolitieke overtuigingen der 
leden door en in de vakorganisatie worden geëerbiedigd. 

B. De Vakbeweging eischt: 
lo . georganniseerd overleg tusschen patroon en arbeider bij de uit

oefening en het beheer van het bedrijf; 
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2o. een mensonwaardig bestaan en afdoende bescherming tegen de na-
deelige gevolgen van den arbeid, door het verbeteren en afweren van ver
slechteringen van arbeidsvoorwaarden; 

iio. doelmatige sociale wetgeving; 
'4o. toekenning van een aan den gepresteerden arbeid evenredig, aandeel 

in de productie-opbrengst; 
5o. medebeslissingsrecht der vakvereenigingen bij het vaststellen der ar

beidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen; 
C. Zij streeft naar: 
1. medezeggingschap van de vereenigingen der arbeiders in het pro

ductie- en distributieproces; 
2. een leiding der proauctie, die gericht is op de belangen der gemeen

schap. 
Verwezenlijking dezer doeleinden acht het Verbond niet anders mogelijk 

dan door vervanging van het huidige productiesysteem door een stelsel, het
welk zich grondt op de beginselen van den gemeenschappelijken arbeid 
voor het algemeen welzijn. 

D. D e medezeggenschap der vakarbeidersvereenigingen in de productie 
beschouwt het als een eerste stap in de door het Verbond gewenschte 
richting. 

Deze medezeggingschap dient te beginnen in elke afzonderlijke onder
neming en te worden doorgevoerd tot in de hoogste organen der maat
schappelijke organisaties. 

t,. Ter bereiking van zijn doeleinde zal het Verbond trachten de politieke 
partijen en het parlement te beïnvloeden, opdat deze zich tot verwezenlijking 
van de eischen van het Verbond op wetgevend gebied bereid verklaren. 

Het Verbond zal, wanneer politieke partijen bereid zijn één of meerdere 
zijner concrete programpunten — die door de wetgeving tot stand worden 
gebracht — over te nemen, met die partijen samenwerken wanneer zulks voor 
de verwezendijking van de gestelde eischen nuttig of noodzakelijk wordt 
geacht". 

Met wil ons voorkomen dat de leiding van het N . V . V . met dit 
program een verder strekkende bedoeling heeft dan enkel de 
eenheid met het A . N . V . , dat zij hiermede poogt den grondslag te 
te leggen voor een Algemeen Verbond van den Arbeid in dit land. 
Men kan met ontkennen dat de leiding van het N . V . V . er op ze=;r 
pientere wijlze in geslaagd is in dit program niets en alles te 
zeggen. Er is een poging in te zien om de ideologieën der verschil
lende in de vakbeweging georganiseerde groepen hoofd- en handen-
arbeiders — ambtenaren, kantoorpersoneel, geschoolde, geoefende 
en ongeschoolde arbeiders — te verzoenen.' De klassenstrijd wordt 
op zoo fatsoenlijk mogelijke, aan de hoedenprqletariërs geen aan
stoot gevende wijze omschreven. De arbeiders-aristocratie, de 
geschoolden kunnen in de medezeggenschap, het georganiseerd 
overleg, de burgerlijke socialisatie bevrediging vinden voor hun 
reformistische verwachtingen, terwijl het socialistisch voelen der 
groote meerderheid van geoefende en ongeschoolde arbeiders 
tevreden wordt gesteld door de clausule: „verwezenlijking dezer 
doeleinden acht het verbond niet anders mogelijk dan door vervan-
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ging van het huidige productie-systeem door een stelsel hetwelk 
zich grondt op het beginsel van den gemeenschappelijken arbeid 
voor het algemeen welzijn." De ongeacht-hun-politieke- en gods-
dienstige-meeningsverschillen clausule van het syndicalistisch pro
gram wordt er in teruggevonden, terwijl de nadruk is gelegd op de 
zelfstandigheid, de „onafhankelijkheid" der vakbeweging. Het vaste 
accoord tusschen S.D.A.P. en N . V . V . wordt formeel opgeheven, de 
door Stenhuis aangekondigde concessie is dUs gedaan. Er voor in 
de plaats komt de tijdelijke samenwerking met politieke „partijen" 
wanneer „zulks nuttig en noodzakelijk 'zal zijn" ter doorvoering van 
bepaalde in het parlement te verwezenlijken eischen. 

Uit dit formeel opgeven van het accoord met de S.D.A.P., uit 
dit op den voorgrond schuiven van de neutraliteit, de autonomie, de 
„onafhankelijkheid" dJer vakbeweging blijkt o.i. dat de leiders 
van het N . V. V. met dit eenheidsprogram inderdaad een verder 
strekkende bedoeling hebben dan enkel de eenheid met het — over
wegend uit hoofdarbeiders bestaande — Neutrale Vakverbondi. De 
bedoeling zal eenerzijds zijn op dezen grondslag een Algemeen 
Vakverbond tot stand te brengen, terwijl anderzijds de moderne 
leiders van de „onafhankelijkheid" van dit Verbond voor hen de 
vruchten verwachten van een S.D.A.P.sche-Kathol. regeering, izön-
der dat de vakorganisaties de rampspoedige gevolgen ten deel zul
len vallen, die nu eenmaal uit een politiek van openlijk klasseverraad 
onvermijdelijk voortvloeien en waarmee zij in de jaren van den-
wereldoorlog zoo stevig hebben kennis gemaakt. 

De beteekenis van dit alles voor de Communisten en de revolu
tionaire vakarbeiders, de rol die zij binnen een dergelijk Algemeen 
Vakverbond 'zullen moeten vervullen, de wijze waarop zij de pro
paganda voor die revolutionaire taktiek en organisatievorm, voor de 
beginselen van de Roode Vak-Internationale moeten voeren, zijn een 
afzonderlijke beschouwing waard. Veel zal afhangen van de wijze 
waarop 25/26 Maart e.k. ap het congres te Arnhem over de aanslui
ting van het N.A.S . bij de R.V.I. zal worden beslist. 



De nieuwe economische politiek van 
Sowjet-Rusland 

door 

S. J. R U T G E R S . 

III. 

In het kort, men heeft hier met een van die bijna sprookjes
achtige gebieden te doen, waaraan Rusland betrekkelijk rijk is en 
die eenvoudig wachten op levenswekkenden arbeid, om te worden 
herschapen in bolwerken van proletarische macht of... van enorme 
winsten voor ihet internationale kapitaal. 

De rijkdommen van „Koesbas" worden ook thans reeds gedeel
telijk ontgonnen. Er zijn een beperkt aantal schachten, mijngangen, 
spoorwegaansluitingen, hulpindustrieën en emplacementen, maar 
alles is nog in het allereerste begin van ontwikkeling en er bestaat 
een enorme behoefte aan steenkolen, om vangijzer en landbouw
machines niet eens te spreken. Het bestaande vormt echter een 
goede basis om op voort te bouwen, het levert de 'mogelijkheid van 
geleidelijke trapsgewijze ontwikkeling en wat niet in de onmid
dellijke nabijheid te krijgen is, kan elders, b.v. in Tomsk. worden 
geproduceerd, waar door de aanwezigheid van een universiteit en 
een technische hoogeschool ook een centrum van geestelijk leven tot 
ontwikkeling kan komen. 

Het denkbeeld, de ontginning van deze rijkdommen en hulp
middelen te doen geschieden door rechtstreeks gebruik te maken 
van buitenlandsche industrieel geschoolde arbeidskrachten en 
experts, vond overal ondersteuning. Op verschillende vergaderingen 
van vakvereenigingen en Paritij werden de plannen besproken en 
algemeen bleek men zeer tevreden, indien men uit de handen van 
kapitalistische concessionarissen zou kunnen blijven. 

Ook het Sibrevkom was dadelijk bereid, een overeenkomst te 
sluiten tot het vormen van een Staatsbedrijf met overwegend 
Amerikaansche arbeidskrachten, en aan hen een aantal mijnen en 
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hulpindustrieën in beheer te geven, onder toezegging van zooveel 
mogelijk steun, mits Van .hun zijde de immigranten het noodige 
extra voedsel, benevens werktuigen en machines zouden meebrengen. 
Een voorloopige overeenkomst kwam tot stand, die later in Moskou 
definitief werd uitgewerkt. 

Inmiddels werdi op den terugweg ook een bezoek (gebracht aan 
den Oeral, een ander sprookjesgebied, waar men bij iedere schrede 
verbaasd staatover de rijkdommen der natuur en over hetgeen reeds 
door menschenhanden is tot stand gebracht, om deze schatten, zij 
het veelal op technisch en organisatorisch nog onvoldoende; iwijze, te 
verwerken. Bij ons bezoek in Juli-Augustus 1921 stonden de meeste 
fabrieken stil, tmaar voor het onderhoud van de kostbare installaties 
werd behoorlijk zorg gedragen, en er bleek een ruim veld voor ver
schillende vormen van industrieele kolonisatie. ;•• 

Het resultaat van ons bezoek was het voorstel om één van de 
allerbest ingerichte «taalwerken, de Nadjesdinski-fabriek met de 
ondernemingen in Siberië te vereenigen tot een gecombineerd bedrijf. 
Op deze wijze werd een onderdeel aan deze Eenheid toegevoegd, in 
staat om alle benoodigde werktuigen en hulpmiddelen zoowel voor 
de kolenindustrie jals voor de nevenbedrijven en het later te stichten 
metallurgische bedrijf te vervaardigen. De Nadjesdinski-fabriek is 
n.1. reeds'op zichzelf een enorm complex met ijzermijnen, enorme 
uitgestrektheden oerwoud, hoogovens, staalwefken, walswerken, 
gieterijen, een groote electrische centrale enz., waar elk machine
deel van de kleinste tot de grootste uit eigen grondstoffen kan 
worden gemaakt. Door deze fabriek als een enorme werkplaats aan 
de onderneming in Siberië (Koesbas) te verbinden en haar overigens 
m te richten voor massaproductie van landbouwwerktuigen, kon de 
grondslag van de geheele onderneming enorm worden versterkt. De 
combinatie was ook daarom mogelijk 'en wenschelijk, omdat beide 
onderdeelen door waterwegen 'zijn verbonden en de.cokes van 
„Koesbas", zoowel als de levensmiddelen van Siberië, een noodza
kelijke aanvulling vormen voor het bedrijf dm den Oeral. 

Het geheele onderzoek ter plaatse nam. een paar maanden in 
beslag en het resultaat was een (uitvoerig rapport met voorstellen tot 
het organiseeren van een industrieele arbeiderskolonie „Koesbas" in 
het organiseeren van een industrieele arbeiderskolonie „Kuzbas" in 
den vorm van een Sowjet-Sfaatsbedrijf en met het doel de indus
trieele ontwikkeling van Sowjet-Rusland te bevorderen, ter verster
king van het economische fronton den internationalen klassenstrijd. 
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Omtrent de onderdeel-en der overeenkomst hadden in Moskou 
nog een aantal besprekingen plaats, waarbij vooral de vraag omtrent 
de mate van inwendige autonomie een rol speelde. De groep die als 
organisatiekomité voor de toekomstige Amerikaansche kolonisten 
optrad en waarin inmiddels ook de bekende ex-secretaris van de 
L. W . W. , WilJiarri D. Haywood, en enkele -anderen waren opge
nomen, meende -dat de kolonie niet rechtstreeks -als een onderdeel 
van den Hoogsten Economischen Raad zou1 moeten worden opgevat, 
maar als orgaan van den Raad van Arbeid en (Verdediging een 
grootere mate van izelfstandigheid zou 'dienen te verkrijgen. Ook 
was er verschil over die vraag, of in de tegenwoordige omstandig
heden de Sowj et-regeering verantwoord ziou zijn fondsen beschik
baar te stellen tot aankoop van machineriën, noodig voor bet vesti
gen of versterken van enkele hulp-industrieën als een machinaal 
landbouwbedrijf en dergelijke. Op beide punten kreeg onze com
missie, niet het minst dank zij den krachtigen steun van Trotzky, 
volledige voldoening. 

De aldus tot stand gekomen regeling omvat de volgende punteii.-
De industrieele arbeiderskolonie Koesbas staat onder -direct toe-

zich van den Raad. van Arbeid en Verdediging (S. T. O.) en vormt 
een Staatsbedrijf, waarvan de geheele opbrengst aan de Sowjet-
reg-eering toekomt. 

De kolonie krijgt in exploitatie en beheer een aantal onderne
mingen als kolenmijnen, een chemische fabriek, 'steenbakkerijen, een 
leder- en schoenenfabriek, zagerijen, reparatiewerkplaatsen, grond 
voor een machinaal landbouwbedrijf, aandeel in de productie van 
een cementfabriek en een hoogoven enz., benevens de Nadjesdinski 
fabriek met alle daarbij behoorende nevenbedrijven. 

Het organisatiekomitee der Amerikaansche arbeiders verplicht 
zich in Amerika groepen geschoolde arbeiders te organiseeren en 
wel 2800 voor Siberië en ,3000 voor den Oeral, met inbegrip van de 
noodige technische krachten en experts, om de ondernemingen op 
moderne industrieele wijze te leiden. • 

Ieder arbeider, die deelneemt in de kolonie, moet voor eigen 
rekening reizen tot,'aan de grens van Sowjet-Rusland, moet zich van 
kleeren en huisraad voorzien voor twee jaar, moet extra voedsel 
meebrengen tot een beidfrag van honderd dollar, en moet bovendien 
honderd dollar bijdragen in een fonds tot aankoop van werktuigen 
en machines of wel een equivalent in gereedschappen en materialen 
zelf meebrengen. 
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De Amerikaansche arbeiders nemen voorts op zich de productie 
in de overgenomen bedrijven gedurende het eerste jaar te verdub
belen en de'Russische arbeiders, die thans in deze bedrijven werken, 
zooveel mogelijk te handhaven, met toekenning van dezelfde 
belooningen en rechten, die de Amerikaansche deelnemers zullen 
hebben. Het transport van de Amerikaansche arbeiders en hun 
bagage vanaf de Russische/grens geschiedt als militairtransport voor 
rekening van Sowjet-Rusland. 

De leden van den te vormen Raad van Beheer moeten worden 
goedgekeurd door S. T. O., die het recht heeft, hen tenlfallen tijde te 
herroepen. Bovendien benoemt S. T. O. rechtstreeks feen vertegen
woordiger in den Raad van Beheer, en zijn alle leden onderworpen 
aan de ^algemeene wetten van 'de Sowjet-Republiek. 

Voor kosten van experts en verder voor aankoop- van machines 
voor een landbouwbedrijf, zen zagerij, verbetering der mijnexploi-
tatieenz., stelt de Sowjet-regeering een bedrag van 300.000 dollars 
beschikbaar. Voor dit bedrag en voor de gelden door de arbeiders 
bijeen te brengen, worden door het organisatie-komitee de noodige 
aankoopen in Amerika of elders gedaan. 

Voorts neemt de Sowjet-regeering nog op zich het noodige 
hout voor te bereiden gedurende den winter van 1921/22 ien door 
middel van hare instellingen zooveel mogelijk alles .te verschaffen, 
inclusief papierroebels, wat voor het bedrijf'noodig is en niet gepro
duceerd of ingevoerd kan worden. Ook worden gedurende 1922, 
zoolang het machinale landbouwbedrijf nog niet in het noodige voor
ziet, de gewone broodrantsoenen, die ook voor.de overeenkomende 
catagoriën van Russische arbeiders worden verstrekt, 'ter beschikking 
van de kolonie gesteld, benevens de noodige pelsjassen en vilt-
schoenen. De kolonie heeft het'recht 50 procent van de meerdere 
productie boven die van hetjafgeloopen jaar, desverlangd te bestem
men itot het verzekeren van een voldoenden levensstandaard aan de 
deelnemers en tot uitbereiding van de bedrijven, waartoe dit gedeelte 
zoo noodig op de plaatselijke 'markt kan worden verkocht of 
geruild of met Sowjet-instellingen kan worden verrekend. 

Aan het slot van de overeenkomst is nog een bepaling opge
nomen, volgens welke de -regeling kan worden ontbonden, izonder 
dat voor de Sowjet-regeering 'daaruit andere verplichtingen voort
vloeien dan den betreffende arbeiders de middelen te verschaffen 
naar huis terug te keeren. 

De vorm van bestuur der ondernemingen is een Raad van 
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Beheer, gekozen door arbeiders in nepbedrijf, waarbij de arbeiders-
organen overigens slechts een advi-seerende stem hebben. Alle arbei
ders behooren tot de vakvereenigingen in het bedrijf, die een onder
deel vormen van het al-Russische Verbond van Vakvereenigingen. 
Voorzieningen -tegen invaliditeit, ziekte, ena. moeten minstens 
dezelfde rechten geven als volgens de regelen bij de wet gesteld en 
de Raad van Beheer is verantwoordelijk zoowel tegenover de deel
nemers als tegenover de Sowj et-autoriteiten, waarbij de eindbeslis
sing bij de S. T. O. berust. 

Ik heb de bijzonderheden van deze overeenkomst die ook 
geheel ligt in de lijn (Van het desbetreffende besluit van de Roode 
Vak-Internationale, eenigszins uitvoerig meegedeeld, omdat het niet 
onwaarschijnlijk is, dat meerdere dergelijke overeenkomsten zullen 
worden gesloten en omdat uit de bijzonderheden van zulke over
eenkomsten beter nog dan uit algemeene beschouwingen een beeld 
van de nieuwe economische politiek kan worden verkregen. 

Tot slot laat ik nog volgen de tekst van vier stellingen die door 
alle arbeiders die voor dit doel naar Sowjet-Rusland! willen komen 
moeten worden, onderteekend. De tekst, die op aandrang van Lenin 
zelf in dezen vorm is vastgesteld, bedoelt allen af te schrikken, die 
niet voldoende overtuigd zijn van de moeilijkheden "van pionier-
arbeid onder de huidige -omstandigheden in Rusland, welke alleen 
door volharding en 'toewijding zijn te overwinnen. De stellingen 
luiden: 

I. Wij nemen op ons en zijn collectief verantwoordelijk daarvoor, dat 
alleen zulke arbeiders naar Rusland komen, die bereid en in staat zijn, bewust 
een aantal ontberingen te dragen, de onvermijdelijk verbonden zijn aan den 
wederopbouw der productie in een achterlijk land dat op ongehoorde wijze 
verwoest is. 

II. De arbeiders die naar Rusland komen verplichten zich met een 
maximum energie en de hoogste arbeidsproductiviteit en discipline te werken, 
zóó, dat d'e kapitalistische standaarden worden overtroffen. Want anders 
zullen we niet in staat zijn het peil van het kapitalisme te overtreffen of zelfs 
maar te bereiken. 

III. Wij verplichten ons in geval van conflict van welken aard ook, de 
beslissing in te roepen van de hoogste Sowjet-autoriteiten en nauwgezet 
hun beslissingen na te komen. 

IV. Wij "belooven, dat wij de /buitengewone zenuwachtigheid van de in 
den strijd voor onze 'zaak uitgehongerde en uitgeputte Russische arbeiders 
en 'boeren in aanmerking zullen nemen en dat wij met alle middelen zullen 
trachten vriendschappelijke verhoudingen te scheppen, teneinde misverstand 
en afgunst te vermijden. 

Alleen wie deze stellingen, roerend in hun eenvoud, uit volle 
overtuiging en met vasten wil onderteekent is welkom bij den 
opbouw voor de nieuwe toekomst. 



Grondwetsherziening 
door 

B. C O L T O F . 

II (Slot). 

Het was dus kleinwerk, deze Grondwetsherziening. En het is 
volmaakt verklaarbaar, dat in sommige arbeidershoofden de vraag 
is gerezen, of zulk werk nu eigenlijk den arbeid en de krachtsin
spanning van revolutionaire Kamerleden waard was. 

Zóó hadden ze 't zich niet allen voorgesteld!, toen ze op een 
communist stemden, in 1918. Ze hadden gedroomd van toöneelen 
vol vlammende, dramatiek, waarin de dreunende stem der enkele 
revolutionairen opklonk tegen het gejoel der nationalistische bende. 
En ze vragen iziich af, of dit nuchtere werk van amenldjementjes en 
polemiseerende debatten nu ten slotte revolutionair parlementa
risme is. 

Het zijn er gelukkig niet zoo heel velen, die zoo redeneeren. 
Maar niettemin, de beschouwing is, hoewel geheel fout, zoo volko
men menschelijk, dat het de moeite loont er eenige aandacht aan te 
wijden. Aandacht, die trouwens ook overigens niet verloren behoeft 
te zijn, omdat ze ons de gelegenheid izial bidden nog wat nader in 
te gaan op eenige onderdeelen van het Grondwetsdebat. 

De fout in de boven-geschetsfe redeneering is deze, dat zij, in 
schijn zoekend naar een revolutionaire parlementaire taktiek, in haar 
diepste wezen anti-parlementair is. Zeker, zij die aldus denken,-
Kullen dat ontkennen. Zij willen immers wel afgevaardigden naar 
het parlement sturen. Maar ze willen dat alleen in bepaalde omstan
digheden. Alleen, wanneer die afgevaardigden er komen in een 
situatie, die het gebruik van gewéldig-agitatorische redevoeringen 
mogelijk maakt; in een situatie, waarin de afgevaardigden slechts 
dienen als c\e*directe sprekers voor en aanvoerders van de buiten
parlementaire actie. Eigenlijk willen ze in het parlement niets anders 
hooren dan de aankondiging, dat morgen aan den dag de massa zal 
komen opmarcheeren om het parlement uiteen te jagen. 
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Verhoudingen als in November 1918 schenken aan deze 
geesten bevrediging, en wie zich de groote redevoeringen van 
Wijnkoop en v. Ravesteijn uit die dagen herinnert, zal beamen dat 
onze partijgenootèn toen het 'zwaarste revolutionaire geschut in 
werking hebben gesteld. 

Intusschen, deze parlementaire werkzaamheid van zwaar kali
ber komt slechts in enkele perioden voor. Met name in perioden, 
waarin de maatschappelijke strijd revolutionaire vormen aanneemt. 
Dat kunnen zijn tijdelijke hoogtepunten, die, gelijk die in 1918. 
door de daling van het revolutie-getij worden gevolgd; of 't kan zijn 
de eindperiode, voorafgaande aan de verovering van de, macht door 
het proletariaat. 

Tot die perioden derhalve, zouden onze evenbedoelde vrienden 
de parlementaire werkzaamheden van revolutionairen willen bepa
len. Tot perioden idie uit haar aard kort van duur zijn, omdat ze 
overgang vormen, óf naar de diepten van de ebbe, óf naar het 
hoogtepunt van den revolutionairen vloedgolf. We hadden dus geen 
ongelijk, toen we opmerkten, dat deze gedachtengang in haar 
wezen anti-parlementair is. Zij schakelt voor den verreweg langsten 
tijd van den proletarischen klassenstrijd/ het gebruik van het parle
mentaire wapen uit. 

Uit deze eerste fout vloeit nog een tweede voort, die niet minder 
ernstig is, en evenzeer als de eerste geschikt om de opvatting zelve 
onhoudbaar te maken. Zij vergeet namelijk, dat vruchtdragende 
arbeid in aulke dagen van revolutionaire hoog-conjunetuur slechts 
mogelijk is voor afgevaardigden, die zich in het parlement routine 
hebben verworven, die in kalmer dagen hun plaats — niet in de 
oogen van burgerlijke parlementariërs, maar van het arbeidende 
volk — hebben veroverd, en den grondslag hebben gelegd voor het 
massale werk van den revolutietijd. Zij wil oogsten, zonder te 
hebben geploegd en gezaaid. 

Om nu overigens (duidelijk te doen zien, welke waarde de com
munistische taktiek aan dergelijk kleinwerk toekent, kunnen we 't 
best enkele passages citeeren uit de „Stellingen over de taktiek", 
aangenomen door het derde Internationaal Congres, 1921 te 
Moskou. In het hoofdstuk: „De strijd voor speciale eischen" heeft 
de Internationale o.m. de volgende inzichten als de hare vastgelegd: 

„De communistische partijen kunnen zich slechts in den strijd ontwik
kelen. Zelfs de kleinste communistische partijen mogen zich niet enkel tot 
propaganda en agitatie bepalen. Ze hebben in alle massa-organisaties van 
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het p r o l e t a r i a a t de v o o r h o e d e te v o r m e n , d ie de ach te r l i jke schoorvoe tende .. 

m a s s a d o o r het f o rmu lee r en v a n p r a k t i s c h e v o o r s t e l l e n v o o r den s t r i j d 

moe ten toonen , hoe m e n moet s t r i jden " 

„ E l k v o o r w e n d s e l tegen het s te l len v a n zu lke b e p a a l d e e ischen, e lke 

b e s c h u l d i g i n g v a n r e f o r m i s m e w e g e n s deze d i rec te ac t ies is een u i t v loe i s e l 

v a n dezelfde o n m a c h t o m de levende v o o r w a a r d e n der r e v o l u t i o n a i r e . ac t ie 

te begr i jpen als tot . u i t d rukk ing k w a m in het ve rze t v a n enkele c o m m u n i s 

t i s c h e 0 g r o e p e n tegen het dee lnemen aan de v a k b e w e g i n g , en tegen het 

g e b r u i k m a k e n v a n het p a r l e m e n t a r i s m e . H e t g a a t er nie t o m , aan het p ro l e 

t a r i a a t a l leen het e i n d d o e l toe te roepen , m a a r o m een pract iscrhen s t r i jd te 

bevo rde ren , die a l leen in s taat is , o m het p r o l e t a r i a a t naa r den s t r i jd o m 

het e i n d d o e l te .voeren " 
„ M e t het o o g op het feit, da t in W e s t n E u r o p a en A m e r i k a de a r b e i d e r s 

massa ' s in v a k b o n d e n e n p o l i t i e k e pa r t i j en z i jn g e o r g a n i s e e r d , w a a r dus 
v o o r l o o p i g op spon tane b e w e g i n g s lechts i n zeer z e l d z a m e geva l l en is te 
rekenen , h e b b e n de c o m m u n i s t i s c h e par t i j en daa r tot p l i ch t , te p robee ren 
d o o r het a a n w e n d e n v a n a l hun i n v l o e d in de v a k b e w e g i n g , door de verhoo
ging van den druk op andere, ook o,p de arbeiders steunende partijen, de 
gemeenschappe l i jke o n t p l o o i i n g v a n den s t r i j d o m de d ich t s tb i j l i ggende 
b e l a n g e n v a n het p r o l e t a r i a a t n a te s t reven, w a a r b i j i n g e v a l de n ie t -comimu-
n i s t i sche par t i j en g e d w o n g e n w o r d e n o m den s t r i j d te a a n v a a r d e n , de t aak 
der c o m u n i s t e n e r i n bes taa t o m de a rbe idende m a s s a v a n d e n a a n v a n g af op 
da m o g e l i j k h e i d v a n een v e r r a a d v a n de z i jde der n i e t - c o m m u n i s t i s c h e 
pa r t i j en in een ve rde r s t a d i u m v a n den s t r i j d v o o r te be r e iden " 

Als we dus ons gezichtsveld ietwat uitbreiden buiten ons 
dierbare, maar niet heel groote vaderland, en de iziaak bezien in het 
verband van den internationalen strijd, dan vinden we dat de 
Internationale aan de parlementaire actie den eisöh stelt — geheel 
in overeenstemming trouwens met de taktiek, altijd door de 
Bolsjewiki gevolgd — (dat zij, het einddoel en de agitatie daarvoor 
scherp in 't oog houdend, op dien weg voortdurend de arbeiders 
mobiliseert voor allerlei speciale eischen. Dat zij het „kleinwerk" 
dus niet negeert, maar het gebruikt als aanvalspunten, als middelen 
om de arbeidersmassa's om zich heen te groepeeren, hun vertrouwen 
te winnen; voorts om op andere arbeidersparijen druk uit te oefenen 
en de gele leiders te ontmaskeren, door hen telkens te stellen voor 
principieele en praktische strijdvragen. 

Wie nu de debatten over de Grondwetsherziening gevolgd 
heeft, ziet in Ide reeks van redevoeringen, gehouden en voorstellen 
gedaan vooral door v. Ravesteijn, voortdurend en met groote kracht 
deze lijn gevolgd. We laten hierbij nu nog even ter zijde de dis
cussies over het koningschap, en wel om twee redenen. In de eerste 
plaats, omdat het kader van een dergelijke heriaiening nu eenmaal 
niet toeliet, bij dit onderwerp zekere verder strekkende voorstellen 
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te doen. Desniettemin ligt in de scherpe critische beschouwingen die 
v. R. bij deze gelegenheid gewijd heeft aan het Huis van Oranje en 
zijn verhouding tot den Nederlandschen staat, menige waardevolle 
aanwijzing voor diegenen onzer partijgenootèn, die eenig tegengif 
zoeken voor de Orangistische propaganda van school en pers. Doch 
we laten dit onderwerp vooral rusten, omdat het niet van zeer groot 
principieel belang is. Hoezeer wij overtuigde tegenstanders zijn van 
het koningschap, en hoezeer wij overtuigd zijn, dat ook nog in den 
jongsten tijd de geschiedenis van sommige landen noodlottig is 
beïnvloed door dynastieke belangen, toch zien we te goed het ware 
karakter eener kapitalistische republiek, om ons over deze tegen
stelling — de eenig mogelijke in de gegeven verhoudingen — bijster 
druk te maken. 

Geheel anders is het bij de vragen, waar het er om gaat, aan 
het volk zelf, in zijn breede massa's, meer rechtstreekschen invloed 
te geven op de politiek. Natuurlijk weten wij beter dan wie ook, dat 
dit op zichzelf niets zal veranderen aan het burgerlijk karakter dezer 
politiek. Zoolang de volksmassa niet uit haar burgerlijke denk
wijzen bevrijd is, zoolang zij nog de verschillende kapitalistische 
partijen naloopt, raoolang zal ook de door deze massa beïnvloede 
politiek niet anders dan een burgerlijke kunnen zijn. 

Maar onze communistische politiek, die haar doel slechts kan 
bereiken door deze breede massa's te betrekken in den strijd tegen 
het kapitalisme, eischt van ons, dat wij geen gelegenheid zullen 
onbenut laten om voor grootere of kleinere speciale eischen een 
beroep te doen op de gansche niet-bezittende klasse, haar te 
mobiliseeren in de actie voor' eenig meer of minder nabijliggend 
doel, ten einde haar te brengen in een beweging, die noodzakelijk 
voedsel moet geven aan haar ingeschapen anti-kapitalistisc. 
instincten. 

Voor de eerste maal, en tevens zeer duidelijk en scherpbelicht, 
kwam deze quaestie in het Grondwetsdebat naar voren bij het 
artikel over de oorlosverklaring. 

„De Koning verklaart geen oorlog dan na voorafgaande toestemming 
van >de Staten-Generaal", 

aldus wilde de Regeering art. 58 gelezen zien. Laat niemand zich 
bedriegen met den schijn, alsof hier een beteekenende invloed wordt 
gegeven aan de Staten-Generaal. Professor Visser van IJzendoorn, 
de nuchtere conservatief uit het liberale kamp, teekende den aard 
dezer wijziging heel juist en aardig, toen hij er van zeide: 
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„Ik zie daarin een concessie aan den tijdgeest, die ik echter bereid ben 
mede te doen. In het wezen der zaak wordt daardoor geen verandering 
gebracht, want geen enkele Regeering is in staat oorlog te voeren zonder 
medewerking van de Staten-Generaal". 

Een concessie derhalve, die uitsluitend in woorden bestaat, 
want reeds thans is het in felite niet anders; geen Regeering athans 
in West-Europa, kan oorlogvoeren zonder de medewerking van het 
parlement. En dat het geen Regeering moeilijk zal vallen, een 
toestand te scheppen, waarin het parlement die medewerking niet 
weigert, is door den heer Marchant gevoeld, toen hij trachtte, ook 
voor het treffen van militaire maatregelen, tegen een vreemde 
mogendheid gericht, de toestemming der Staten-Generaal vereischt 
te stellen. 

In 't voorbijgaan gezegd, dit was wel een erg dol amendement. 
Welke militaire maatregel, behalve dan voor het bewaren van de 
binnenlandsche, kapitalistische orde, is nu niet tegen een vreemde 
mogendheid gericht? Tot zelfs de strepen op de mouw van een 
korporaal zou men op die manier aan het parlementaire veto moeten 
onderwerpen. En dan had het amendement nog de beminnelijke 
dwaasheid (naïveteit kan men van den heer Marchant niet onder
stellen!) te meenen, dat men oorlogen zou kunnen voorkomen, 
door... er in de Grondwet niet meer over te spreken. Zoo steekt de 
struisvogel den kop in 't zand. 

De S. D . A. P. was in haar amendement op dit artikel niet zóó 
dwaas, maar ze vond toch dat 't heel wat beteekende, indien, naast 
de schijnconcessie der Regeering, ook nog in art. 58 werd geschre
ven, dat de Koning, 

„bij geschillen met andere natiën naar oplossing langs scheidsrechter
lijken weg (tracht) " 

Schapers toelichting was een verheerlijking van den Volken
bond, van die pacifistische idee, benevens een goede dosis nationale 
onzin. Wat denkt men bij voorbeeld Van een redeneering als deze, 
waarmee hij zijn voorstel aanbeval: 

„Het zetten van een dergelijk artikel in de Grondwet zou indruk maken 
op de besten van de natie en ook misschien op Europa en de wereld". 

Zóó dwaas, maar voor het kapitalisme 'en het militarisme 
onschadelijk, was dit amendement, dat het den steun verwierf niet 
alleen van prof. Visser van IJzendoorn, die bij alle conservatisme 
een zekere mate van frissche onafhankelijkheid bezit, maar ook van 
een extreem militarist als ds. Schokking, den woordvoerder der 
Christel ij k-historischen. 
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Daartegenover stelden onze partijgenootèn den eisch, dat geen 
oorlog zou worden verklaard dan zonder voorafgaande volksstem
ming. In de wereld van alom toenemende spanning en oorlogs
gevaar, waarin de machten van het imperialisme met felle kracht 
den heksenketel aanstoken, is, zoo zekte v. Ravesteijn: 

„Het eenige, dat er gedaan kan worden is een toeroep op datgene wat 
een reëele kracht is tegen den oorlog. En wat is deze eenige reëele kracht? 
Het is gedurende den wereldoorlog gebleken en het zal in de toekomst op
nieuw blijken: het zijn de volksmassa's zelf. Zij zijn het, die in den oorlog 
geslacht worden op het altaar van het imperialisme, die opgeofferd worden 
voor vreemde belangen, voor het kapitalisme". 

Een beroep doen op de volksmassa's, hen betrekken in den 
strijd tegen imperialisme en kapitalisme, ziedaar de hoofdstrekking 
van het voorstel, in de meest volledige harmonie met de door de 
Internationale vastgestelde taktiek. En als neven-strekking stelde 
het amendement de burgerlijke arbeiders-partijen, in de eerste 
piaats de S. D. A. P., voor de noodzakelijkheid om iziich uit te 
spreken, kleur te bekennen over de gedachte, om in den strijd tegen 
den kapitalistischen oorlog een beroep te doen op de arbeidende 
massa's. Het is merkwaardig te zien, hoe de heer Schaper, zonder 
eenige tegenspraak trouwens uit zijn fractie, hierop reageerde. Op 
de meest brute manier verloochende hij zijn afkomst en beginsel, 
toen hij verklaarde, dat hij in tijden van spanning, van dreigend 
oorlogsgevaar, meer hecht aan het kalme oordeel van honderd 
parlementsleden, dan aan de meening van het opgehitste volk. 

Men ziet hieraan tegelijk, welk een geringe waarde is te hechten 
aan des heeren Schapers verdediging van het referendum als factor 
in de wetgeving. Hij onderscheidde zich daarbij izieer zeker gunst'g 
van zijn fractieleider mr. Troelstra, maar wat beteekent die liefde 
voor het referendum, als men 'bij de allergewichtigste episoden in 
het leven der natie, bij de beslissing over oorlog of vrede, den recht-
streekschen volksinvloed vreest en wil uitschakelen! De heer Schaper 
trouwens, wilde het referendum alleen, wanneer tevens de Eerste 
Kamer werd afgeschaft. Die verklaring afleggend op een moment, 
waarop reeds vaststond, dat de Eerste Kamer niet zou worden 
afgeschaft, degradeerde hij zijn liefde voor de volksstemming tot 
een zuiver platonische. 

Het debat over het referendum geeft ons nog tot eenige kant-
teekeningen aanleiding. Voorop dient herinnerd aan hetgeen we 
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zooeven reeds te 'kennen gaven, dat namelijk de volksstemming op 
zich zelf volstrekt geen waarborg geeft voor de breideling of kente
ring der kapitalistische wetgeving. Het referendum is bovendien in 
geen-en deele voor ons een „Selbstzweck", -een instituut dat we boven 
mate beminnen wegens zijn democratisch karakter. Zeker, het is 
democratisch, en wij eischen binnen de kapitalistische maatschappij 
de zoo volledig mogelijke doorvoering van de politieke democratie. 
Maar niet om der wille van die democratie, die immers — v. R. heeft 
het ook in deze discussiën uit den treure uiteengezet — niet tot het 
wezen eener democratie doordringen kan bij gebreke aan den 
daarvoor geschikten maatschappelijken en cultureelen bodem. 

Doch het referendum is voor ons al weder een middel, en een 
Uiterst werkzaam middel, om de massa in den politieken strijd te 
betrekken, om, zooals v. R. het op een ander moment omschreef, 
onder de volksmassa agitatie te verwekken. 

Alweder had dit voorstel de verdienste, dlat het de leiders der 
S. D. A. P. dwong, tegenover dien eisch, d.w.z. tegen de gedachte 
om met alle dienstige middelen den proletarischen klassenstrijd te 
verbreeden, stelling te nemen. En er zat aan deze kwestie een 
bepaald pikant bijsmaakje, voor wie zich herinnert, hoe de 
S. D . A. P.-sche heeren sinds enkele jaren ons plegen te vervolgen 
wegens ons gebrek aan democratischen zin. Zij, nietwaar, zijn dan 
de geboren democraten. 

Aan den heer Schaper hebben we zooeven al gezien, hoe weinig 
die democratie tot de diepte des gemoed/s gaat bij hen. En dan is 
Schaper, die als weinig bevattelijke geest hangen blijft in de sedert 
vele jaren geleerde begrippen, en voor wien dus de „democratie" 
vanouds 'n soort heilig huisje is, nog ten aanzien van dit vraagstuk 
te beschouwen als 't groene hout zijner partij. De heer Troelstra, die 
in het referertdlum-debat de leiding zijner partij nam, heeft natuur
lijk wel begrepen, dat zijn afwijzing van de volksstemming niet te 
rijmen was met de steeds zoo beleden democratie. En eindelijk, door 
de critiek gedwongen, liet hij dan ook het democratische masker 
vallen. Ziehier wat hij als „verklaring" presenteerde: 

„Die verklaring is deze, dat in de laatste jaren, nu ihet algemeen stem
recht is ingevoerd, niet alleen wij sociaal-democraten hier, maar de socialisten 
overal meer critisch 'zijn gaan staan ten opzichte van de democratie, waarbij 
meer de aandacht op het practische resultaat dan op formeele begrippen is 
gelegd. Ook ten opzichte van het referendum geldt die meer critische 
beschouwing". 
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Echt Troelstra-achtig, is deze redeneering erg verwikkeld, 
verward, onduidelijk en onlogisch; maar één ding zegt izie ten slotte 
wel duidelijk: alle gepraat over democratie is bij dien man slechts 
hol gefrazeer; hij is slechts democraat om „het praktische resul
taat"; hij is democraat zoolang het voordeel oplevert voor de meest 
enge belangen zijner partij. 

Vóórdat de heer Troelstra zich tot deze bekentenis gedwongen 
zag,.had hij, integendeel, met hooge borst van den toren der demo
cratie geblazen. Het was toen, in zijn eerste rede, bij hem al demo-, 
craat wat de klok sloeg. Let wel, tot welk handig argument zich de 
democratie laat verwringen: dn naam der democratie wil ik, mr. 
P. J . Troelstra, aan het volk het referendum niet opdringen! 

En dan nóg zoo'n democratisch argument: de „situatie waarin 
de democratie verkeert", eischt „voor alles versterking en verbete
ring van het parlement". Op dit argument — het wil daar althans 
voor doorgaan — komen we straks nog terug. Nu mogen we des 
lezers aandacht nog even vragen voor den laatsten dooddoener, 
waarmede mr. Troelstra het volksreferendum versloeg: 

„Het is nui eenmaal zóó — het moet openlijk gezegd — dat wetgeven 
niet de zaak is van den gewonen man". 

Er ontbreekt slechts een kleinigheid aan de terminologie: lees 
in piaats van „den gewonen man" „den minderen man", — en ge 
herkent in hem, die deze uitspraak deed, den alouden liberalen 
regent. Bon sang ne peut mentir. 

We laten het misleidende van de uitspraak nu maar even ter 
zijde. Van Ravesteijn heeft er den heer Troelstra voldoende op 
gewezen, dat bet referendum natuurlijk niet beoogt, de massa der 
kiezers uitspraak te laten doen over de Iegislatief-technische bijzon
derheden van de wetsontwerpen, maar alleen beginsel-stemmingen 
vraagt. Doch dit daargelaten; want dergelijke camouflage schijnt 
den 'politicus Troelstra zoozeer ingeboren te zijn, dat ze schering en 
inslag is in zijn politiek. 

Hoofdzaak is echter, dat de leider der S. D . A. P. aldus bewust 
en opzettelijk het volk zelf verre wil houden van de wetgeving. Hij 
doet dat onder de leuze van het parlement te willen versterken. Maar 
alweer: hoe valsch wordt hier die leus gebruikt!' 

Wie, in naam der democratie, opkwam voor versterking van 
het parlement, heeft dat in de historie steeds gedaan in dien zin, dat 
opgekomen werd voor versterking van de volksvertegenwoordiging 
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tegenover de Regeering. Verdediging van de rechten en bevoegd
heden van het parlement tegen aanslagen daarop van de zijde der 
Regeering, hooghouden van de rechten der Kamer tegenover imper
tinente vorsten of ministers, dat is inderdaad steeds de taak van 
democraten geweest. 

Maar mr. Troelstra wil het parlement versterken ten koste van 
den volksinvloed; zijn „democratie" maakt van het parlement niet 
een bolwerk van het volk tegen de heerschende machten, maar een 
bolwerk tegen het volk. 

In dit licht bezien, krijgt ook zijn hooggestemde rede over de 
uitbreiding van de Tweede Kamer een zeer eigenaardige beteekenis. 
Gepaard aan lompe uitvallen tegen het Sowj et-systeem was deze 
rede een lofzang op het parlement: 

„Ik voor mij — aldus de dichter-staatsman — weet geen anderen vorm 
te bedenken voor de staatsrechtelijke organisatie der democratie dan het 
parlement". 

Men zou de tegenwerping kunnen maken, dat niemand den 
heer Troelstra heeft gevraagd, een vorm te bedenken voor de staats
rechtelijke organisatie der democratie. Komen zulke vormen uit des 
levens praktijk op, dan groeien ze desnoods ook zonder zijn hulp, 
maar poëtische bedenksels heeft de werkelijkheid niet van noode. 
Intusschen, zóó kwaad heeft de spreker 't iniet bedoeld; hij wilde 
slechts te kennen geven, vermoedelijk, dat hem geen andere vorm 
bekend was. En de door het ik-voor-mij aangedikte aanwijzing 
zijner persoonlijke ikheid is in dit verband slechts aan te merken als 
een lichte uiting van zijn zelfbewustzijn: als ik, mr. P. J. Troelstra, 
geen anderen vorm weet, wie waagt 't dan te pretendeeren, dat hij 
er wèl een zou kennen? 

De hoogste, ja de eenige vorm der politieke democratie ligt dus 
m het parlement. Versterk dit'parlement, vergroot het aantal zijner 
leden, verbeter iziijn werkwijze, alles in naam der democratie. Voor 
dit alles is natuurlijk iets te zeggen. De 'tegenwoordige parlemen
taire werkwijze is alles behalve bewonderenswaard; het aantal leden 
is, vooral bij het groot aantal politieke partijen, wel heel gering 
zoodat de schakeeringen, door persoonlijke en andefe kwaliteiten in 
het leven geroepen, niet tot haar recht komen. Kortom, voor uitbrei
ding van het aantal kamerleden zijn inderdaad eenige praktische 
argumenten aan te voeren. 

Maar de heer Troelstra vond dit niet een praktische, door 
opportuniteits-overwegingen beheerschte kwestie; neen, voor hem, 
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zoo gaf hij te kennen, was dit het „vrijwel belangrijkste vraagstuk 
bij deze Grondwetsherziening". 

Dit nu, is slechts verstaanbaar, indien men het beziet in het 
licht zijner houding tegenover het referendum. De democratie, die 
mr. Troelstra immers alleen om haar praktische resultaten wil, 
derhalve: de machtspositie der S.D.A.P., haar stelling als aan
slaande Regeeringspartij, eischt dat het parlement wordt sterk 
gemaakt tegenover het rebelleerende volk. 

In .dezen gedacbtengang vinden Troelstra en Schaper, bij al 
hun persoonlijke en politieke verschillen, elkander in de souvereine 
minachting voor het „gewone" volk, dat de een niet bekwaam voor 
het referendum acht, en dat de ander wantrouwt wanneer 't gaat om 
de vraag van oorlog of vrede. Dan wordt de heele Jordaan naar de 
stembus getrommeld, zegt Schaper met een trilling van verachting 
in zijn stem; en hij vergeet dat die Jordaan-bewoners ook arbeiders 
zijn, die ontvankelijk te maken voor den strijd tegen kapitalisme en 
militarisme, mede zijn taak behoorde te wezen. 

Die gedachtenlijn heeft de S. D. A. P.-fractie trouwens met vrij 
groote consequentie voortdurend gevolgd. De heer K. ter Laan ging 
in dezelfde richting, toen hij, uitdrukkelijk namens zijn geheele 
fi actie, het amendement-v. Ravesteijn bestreed, dat den burgemees
ter der gemeente wilde doen benoemen door de inwoners recht
streeks. De Raad moest het doen. Natuurlijk, aan het parlementaire 
college moet het gezag zijn, niet aan het volk. Dat men aldus van 
de democratie een belachelijk paskwil maakt, dat men het volk meer 
en meer van zijn rechten berooft ten bate van een kaste1, van politie
kers, laat de heeren onverschillig. Leve het parlement. Vive la démo
cratie, périsse le peuple. 

Op de meest krasse wijze kwam nog de minachting voor het 
volk, dat nochtans hun zetels draagt, om den hoek kijken 'bij het 
artikel over de verkiesbaarheid tot Kamerlid. Terecht maakte het 
Regeeringsvoorstel hier de scherpe critiek gaande van v. Ravesteijn, 
wien het niet ontgaan was, dat dit voorstel strekte om „onwaardi-
gen" (Had-je-me-imaar!) en des noods, ook revolutionairen buiten 
de Kamer te sluiten. Toen door de critiek van onzen partijgenoot, 
die door den vrijz.-dem. mr. Oud flink werd bijgestaan, duidelijk 
bleek, dat het voorstel werkelijk tot deze consequenties kon leiden, 
moest zelfs mr. Troelstra het onaannemelijk verklaren. „Het is voor 
°ns ondenkbaar, meende hij, dat wij aan een dergelijk voorstel onze 
stem zouden kunnen geven". Maar de heer Schaper was 't daarmee 
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niet eens. En met de verdienste, die aan den moed eener -overtuiging 
niet kan worden ontzegd, verklaarde hij ronduit, dat dit alles — 
dus ook de woorden van zijn chef — maar opgeblazen praatjes 
waren, w-aar hij -niets om gaf. De kiezers -hebben een „kerel" als 
Had-je-me-maar gekozen: 

„ik behoef daarover verder niet te spreken; welnu, zij zijn tot meer in 
staat. Als er zulke groepen van kiezers zijn, dan is het met het thans heer
schende kiesrecht niet meer dan fatsoenlijk, niet meer dan waarheid in de 
politiek, dat men zegt: menschen, die zelfs geen kiezer zijn, willen wij niet 
in de Kamer hebben". 

Dat was van mijnheer Schaper meer eerlijk -dan verstandig 
gesproken; en toen nu zelfs van Roomsche zijde getuigd werd, dat 
het Regeeringsvoorstel te kras was, moest Duijs op het tooneel 
komen, om de eer te redden en Schaper te verloochenen. 

Doch toen daarop de Regeering gedeeltelijk bakzeil haalde, en 
bij nota van wijziging het voorstel zóó veranderde, dat althans de 
politiek-veroord-eelden er niet meer onder vielen, toen was de vrede 
weer hersteld in de gansche burgerlijke wereld. Duijs en Schaper, 
Ruys de Beerenhrouck en heel de rest waren content. De Had-je-
me-maars en andere „onwaardigen" zullen niet -meer in de Kamer 
kunnen binnendringen. Het fatsoen zal geen gevaar meer loopen, en 
de Hallemannetjes in de politiek kunnen gerust zijn . 

.Maar dat hiermede aan het volk zelf een nieuwe beleediging 
werd aangedaan, dat bleken alleen de communisten te gevoelen. De 
ruwe, openlijke botsing tegen de wetten der burgerlijke moraal en 
conventie gebrandmerkt, onwaardig verklaard om in te treden in 
edelachtbare gezelschappen. Maar de geciviliseerde onbeschaafd
heid, de huichelachtigheid, de werkelijke, innerlijke tegenspraak 
tegen moraal, die in burgerlijke kringen — en in politieke niet het 
minst — hoogtij viert, ten top geheven, -als het brave bolwerk van 
wat goed en hoog en edel is. En het aldus gecoiffeerde parlement 
gesteld aan de spits -der burgerlijke staatsinrichting, als uitvoerder 
en beschermer van het kapitalisme tegen het gemeene volk, — 
ziehier de laatste wijsheid van de twiintigste-eeuwsche democratie. 



„De Stem" en Dostojefski 

Voor een jaar inentten Dirk Coster en Just Havelaar hun tijd
schrift op met „den vasten w i l . . . om De Stem te maken tot het 
orgaan van den besten, ernstigsten Nederlandschen geest, om te 
trachten, de nog verborgen krachten van dien geest op te roepen en 
tot ontbloeiïng te brengen". Deze woorden klonken uitermate beden
kelijk, want niemand kon er eenige bedenking tegen hebben. Daar 
stond echter tegenover, dat de naam alleen van deze redacteuren al 
een soort programma was. Misschien strookte het met hun vóór
naam-eclectische en ootmoedig-humanitaire geesteshouding zich zoo 
on-agressief mogelijk uit te drukken, niemand van te voren te ver
werpen, misschien beschikten zij reeds tover stapels kopij, beeldend 
eu bespiegelend, die beter dan eenig voorwoord zouden getuigen 
van de synthese van ethische en aesthetische aanschouwing, wisten 
zij de zwellende knoppen, waarin onvermoede krachten werkten. Ik 
zal niet zeggen, dat het een verheugend alternatief was tegenover 
de onbedenkelijke bedenkelijkheid van het geciteerde zinnetje. Het 
wekte de voorstelling van twee dikke deelen onverteerd en onver
teerbaar idealisme, van eindelooze nieuwe verbindingen ,van 
woorden, beelden en begrippen, die allen het gemis van een vasten 
grondslag en een onzuivere waardeering van feiten gemeen hadden, 
van een versnelde verstrikking van het Nederlandsche intellect in 
een kluwen van mystiekerige exaltatie — maar het zou tenminste de 
behoefte aan een .eigen orgaan volkomen duidelijk hebben doen zijn. 

Maar nu, nu de eerste jaargang voltooid is? Het zinnetje is 
omineus gebleken! Ziehier een tijdschrift, waarin geen spoor is van 
drang, van streven, van een lijn zelfs, maar waarvan de heele jaar
gang eigenlijk den indruk maakt van'bladvulling: „wejlaten dit nu 
maar vast drukken, omdat „het" nog niet klaar is, maar „het" 
komt". En zoo iedere aflevering opnieuw. Bladvulling brengt 't ook 
m zooverre, dat vrij duidelijk verschillende •— en niet de minste — 
medewerkers, de redactie nu maar op haar dringend werzoek om 
bij te dragen iets hebben toegezonden, dat ze nu eenmaal hadden 
liggen en dat «anders toch wel gedrukt zou zijn: Vermeylen een 



176 

hoofdstuk van zijn boek over de geschiedenis der beeldende kunst, 
Plasschaert een paar van de origineele opmerkingen fdie hij altijd 
bij de hand heeft. De incidenteele boekbesprekingen, waarin geen 
stelling-nemen is te bespeuren, lijken ze;-niet meestal het werk van 
iemand, die, zedelijk tot medewerking verplicht, op 't oogenblik 
anders niets wist dan maar eens over een boek te beginnen? Verder 
een tooneelcritiek van twaalf in een dozijn, één studie van Havelaar 
en een apologie van Coster! 

Nog dunner .is de literatuur: de gewone alleen voor den dichter 
zelf belangrijke verzen, sommige technisch niet kwaad, andere vrij 
gebrekkig, en verder, curieus te scheiden, Hollandsch en Belgisch 
proza: het Hollandsche pretentieus en niet echt, het Belgische eerlijk 
maar kinderachtig. Dat iJHollandsche doet die deur dicht. Hoe kan 
een redactie die in zoo hooge regionen verkeert als Havelaar en 
Coster zich inlaten met een veelschrijfster (van onzuiver'streven als 
Jo de Wit , ja veel erger, met een Emmy van Lokhorst, die in onze 
letteren de kinderprostitutie vertegenwoordigt, 1) met een Van Gen-
deren Stort, den geweldigen aansteller, die zijn! onbenulligheden met 
quasi-aristocratïsch-geraffineerde blaséheid bedekt?Door dit gecor
rumpeerde drietal los te laten in een tijdschrift dat nu eens „den 
besten, ernstigsten Nederlandschen geest" zal ibrengen, versterkt de 
redactie in de eerste plaats het vermoeden, dat zij eigenlijk geen 
krachten achter zich heeft. Maar bovendien noopt jzij ons óf haar 
critisch oordeel, óf haar ernst te betwijfelen. Haar critisch oordeel 
als zij de frivoliteit of broodschrijverij ivan het drietal niet door
ziet, haar ernst als zij, deze wel iziende, hen desondanks in haar 
tijdschrift laat schrijven. Het eerste is het waarschijnlijkst: Van 
Genderen Stort volgt natuurlijk de laatste mode, maar men begrijpt, 
dat de beide anderen alleen als genoodigden zijn komen opdagen. 

Deiplaats die de ethische Stem opeischt is die van de aesthe-
tische Beweging. Dit laatste tijdschrift was, voor financiëele bezwa
ren het ten fval brachten, reeds volkomen gemummificeerd — maar 
hoeveel waardiger, bij alle verveling, handhaafde het de fictie een 
roeping te vervullen te hebben! Deze lieden'zeiden ook niets, maar 
met hoeveel overtuiging, met welk een kalme, wereldnegeerendle 
zelfverzekerdheid bewogen zij hunne lippen! Die van „De Stem" 
weten niet eens den schijn te bewaren. 

1) Dit doelt natuurlijk op de wijze, waarop zij kinder-„onschuld" het 
voos-pikante van haar verhalen laat verhoogen. 
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Heeft het Nederlandsche intellect in dien korten tijd zooveel 
aan houding en overtuiging ingeboet of wenscht een al te klein deel 
deze leiders'te volgen? Aan ihet eerste valt niet te twijfelen. Alle 
maatschappelijke verhoudingen worden zoo snel onzekerder, de 
positie der intellectueelen, der kunstenaars vooral, heeft zooveel 
nieuwe moeilijkheden ontmoet, dat innerlijke zekerheid en een 
geweten steeds schaarscher te vinden zijn. Maar er zijn toch ook, 
en gelukkig, aanwijzingen voor het laatste! Ook in „De Stem" zelf. 

Na elf maanden van leegte heeft namelijk de groote toovenaar 
het woord gesproken, dat bij machte is gansch een mikrokosmos in 
't leven te roepen. 'Men kent het woord, het luidt Dostojefski. Aan 
een élite van vijftig, „van de voornaamste geestelijke groepen telkens 
één of meer woordvoerders", werden vijf vragen gesteld: de eerste 
kennismaking, indruk van voortgezette lectuur, centrale schepping, 
is zijn zielsontleding u zeer vertrouwd of uiterst vreemd, beteekenis 
vooride religie der toekomst. 

Een groot aantal heeft geantwoord, tan wat zij 2) antwoorden 
valt heusch nogal mee. Dat wil zeggen van het standpunt van „De 
Stem" mag men van een mislukking spreken, gelijk Coster ten aan
zien van de laatste vraag, waartoe alle andere slechts een listige 
voorbereiding vonden, teelf moet erkennen. Deze dierbare vraag 
schijnen eigenlijk alle inzenders een beetje mal 'te vinden. Voor de 
rest zeggen zij weliswaar niets wat 'n zuiverder kijk op Dostojefski 
geeft, maar toch ook niet .zooveel dwaasheden als men wel zou 
vreezen. Dat .Dostojefski eigenlijk de bijbel is, blijkt niemand te 
bevroeden. Een boven verwachting groot percentage durft bekennen 
weinig van hem gelezen te hebben. 

Voor de inzenders zijn de antwoorden soms teekenend. Erens 
antwoordt verstrooid, afwezig, Ary Prins geurend-anecdotisch (toen 
hij met Villiers de lTsle-Adam en Léon Bloy bij Huysmans at enz.), 
Robbers gematigd, verstandig, banaal ( „De groote levensraadselen, 
D . heeft ze niet opgelost en niemand zal ze ooit oplossen"), prof. 
Heering lichtelijk extatisch, Dr. H . T. de Graaf heeft het over zijn 
eigen persoontje, Pauwels over de crimineele anthropologie, Bierens 
de Haan werkt met laadjes en etiketjes zonder in zijn resultaat te 
gelooven. En de eenige die op echt Coster-Havelaarsche wijze op 
hol gaat, de expresselijk geïmporteerde Oostenrijker Emil Lucka, 

2) Althans in de December-afJevering. 
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keert zich tegen Dostojefski. Het beste antwoord, nuchter en 
zakelijk, geeft Van Moerkerken. 

Natuurlijk ontbreekt het niet"aan zotheden. Ziehier een staaltje 
van Lucka's beeldspraak, die aantoont, dat hij met meer recht zijn 
Duitschen voornaam draagt dan zijn Slavisch van: 

„Dostojewski ist der riesige Zwiespaltige, ist Hamlet 
getürmt auf Faust, eingespert in die Seele eines sich selbst 
geisselnden mittelalterlichen Asketen, der das Fleisch hasst". 
Een Nederlandsch pendant brengt de totaal onbekende mevr. 

Nijhoff—Wind, van wie „De Stem" nu sinds een jaar in blijde 
romanverwachting leeft. Waarschijnlijk wordt gewacht tot deze 
dame geleerd heeft zrch eenigermate in bet Nederlandsch uit te 
drukken: 

„Werden n.1. tot op heden (D. is blijkbaar vandaag pas 
ontdekt, Sp.) de groote figuren van een roman opgebouwd 
naar de geestelijke levensaanschouwingen van hunne componis
ten, en werd, door het slagen of failliet gaan(!) van deze vorm
gegeven!^!) beschouwingen min of meer een oratie pro 
domo(?) ot een vonnis uitgesproken, Dost. laat ons zien, dat 
slagend of niet-slagend/, misdadiger lóf heilige, dat onverschil
lig iedere figuur, mits zijn grootheid deze naam (welke?) 
waardig geacht kan worden, onherroepelijk gelijk heeft". 

„De groote stroom, die blindelings luisterend naar de stem 
van de natuur" enz. 
Struikelt deze dame in het vuur harer rede, bezwijkt zij onder 

het schijngewicht harer geweldige denkbeelden, er is ook een inzen
der die zich niet geneert in biertafel-Hollandsch te blijven steken, 
Mr. F, Pauwels, die door sommige menschen altijd nog maar voor 
een dichter wordt versleten, waarschijnlijk omdat hij indertijd zoo 
krijgshaftig op onze neutraliteit heeft gerijmd. Tusschen dit illuster 
gezelschap lijkt hij veeleer een analfabeet: 

„Na mijn candidaats-examen te Amsterdam met -succes te 
hebben afgelegd, zei m'n zorgzame vader eenigen tijd daarna" enz. 

Geen wonder, dat iemand die zoo schrijft zijn candidaats-
examen door zijn vader moest laten afleggen! 

Is het resultaat van de enquête voor de Stern-redactie niet erg 
bemoedigend, de lezer komt daarom nog niet te kort, want Coster 
zelf gordt zich aan dm het aan te vullen. Niet door beantwoording 
van zijn eigen vragenlijstje, maar door een betoog dat „Schuld en 
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Boete" niet des meesters centrale schepping, integendeel niet meer 
dan een soort inleiding is geweest, maar dat niettemin ditzelfde 
„Schuld en Boete" de eigenlijke revolutie is geweest die de 19de 
eeuw afsluit en die ons verlost heeft van — ge raadt het niet in 
zessen — v a n Napoleon! 

Wanneer de heer Coster van een revolutie spreekt, bedoelt hij 
daarmee iets anders dan wij, hij bedoelt weliswaar een gebeurtenis 
die het heele aspect van onze aarde wijzigt, maar die bestaat daarin 
dat een handjevol, laat ons zeggen eenige duizenden, 'intellectueelen 
een andere houding zijn gaan aannemen tegenover wat zij noemen 
het 'wereldraadsel. Die gewijzigde houding vloeit niet voort uit 
gewijzigde maatschappelijke omstandigheden — neen, het denken 
trekt blijkbaar voor een poosje uit de hoofden weg, worstelt met 
zichzelf, gaat zichzelf doorgronden en keert opgefrischt terug: 

„In ,,Schuld en Boete" liquideert het Europeesche denken 
zichzelf, en tracht zich daarna tot een hooger denken, tot een 
hooger zijnswijze te verkeeren". 
Afgescheiden van het alle voorstelling tartende van een denken 

dat zichzelf (in een boek nog wel!) liquideert — we hebben dit in 
zekeren zin als een fraai klinkende tirade te beschouwen —, ligt niet 
de oppervlakkigheid van al' die Costeriaansche diepzinnigheden 
voldoende bloot in die eene term „het Europeesche denken"? Van 
alle differentatie van klasse, natie, periode, sexe, leeftijd enz. wordt 
afgezien en een paar algemeene begrippen die voor velen niets, voor 
vele anderen groepsgewijze telkens iets heel verschillends beteeke-
nen, tot het Europeesche (tegenover'het Russische) denken gepro
clameerd. Dat wil zeggen, ook wel iets dat betrekking heeft op de 
denkmethode. Feitelijk bedoelt de heer Coster: onder de intellec
tueelen is sinds het begin dezer eeuw een sterk toegenomen behoefte 
aan mystiek waar te nemen en het individualisme in de kunst heeft 
bankroet gemaakt. Dostojefski is de man, die aan beiden den 
grooten stoot heeft gegeven, bij hem zeiven zien we de kentering 
zich afspelen in „Schuld en Boete". 

De vierde dezer beweringen, die niet getoetst kan worden dan 
Goor een ingaande bespreking van Dostojefski, zullen wij laten 
rusten en allereerst de naïveteit van de derde constateeren,'feitelijk 
dezelfde, die nog steeds de meerderheid onzer medeburgers zich 
voor hun zeer uiteenloopende moreele en ethische overtuigingen op 
Christus doet beroepen. Omdat er zekere uiterlijke overeenkomst' is 
tusschen opvattingen van Dostojefski en sommige West-Europee-
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sche intellectueelen, daarom is deze de man die eigenlijk die 
gezichtspunten voor hen heeft veroverd. Dat het mysticisme en de 
zelfkastijding van Dostojefski en van onzen tijd formeel en vooral 
oorzakelijk zeer verschillend zijn en dat het verband alleen hierin 
bestaat, dat de lezer achteraf in Dostojefski een'zekere (door zijn 
verbeelding ten zeerste vergroote) analogie bespeurt met zijn eigen 
gemoedstoestand en dat dit hem den schrijver dierbaarder doet'zijn, 
is voor ieder die geleerd heeft historisch te denken, zonder meer 
duidelijk. 

De twee eerste thesen, een niet weinig gereduceerde omzetting 
van Coster's betoog, bevatten een waarheid, die kwalijk iemand zal 
willen betwisten. Maar hoe gebruikt Coster deze waarheid? Dood
leuk proclameert hij enkele verschijnselen, die zich bij een paar 
intellectueelen voordoen tot het Europeesche denken. Inderdaad -zijn 
in de uiterst beperkte en zelfgenoegzame levensbeschouwing van 
hem en zijnsgelijken de dichters en denkers degenen die 's werelds 
loop bepalen. Tal van dwaze redenatie's en conclusie's zijn langs 
verschillende wegen tot dit uitgangspunt terug te voeren, dat 
hun belet ooit een probleem zuiver te stellen en hoe weinig notitie 
de wereldgeschiedenis er van neemt, het vermag bun niets te leeren. 

Integendeel, met niets springt de heer Coster vrijmoediger om 
dan met de geschiedenis. En zoo kon hij aan den oorsprong van 
den wil tot macht, dien hij vereenzelvigt met het imperialisme en de 
vooropstelling van het eigen ik, de figuur ontdekken van Napoleon: 

„In hem kwamen twee geestelijke stroomingen te zanten, 
of liever in hem sloeg de ééne historische stemming tot de 
andere'over: het idealistische en in laatste instantie mensch-
lievend willen sloeg om tot zelfzuchtig demonisme. Op de 
groote droom-voor-allen, die zich in de Revolutie terzelfdertij d 
uitdrukte en vernietigde, — volgde de groote droom voor-één
alleen die het Keizerrijk was". 

Het is te begrijpen, dat wie zoo over Napoleon fantaseert, met 
deze figuur ten slotte niet in het reine komt, maar men moet Coster 
7,ijn, om zonder eenigen twijfel aan zijn eigen methode en met vol
komen negatie van de historische literatuur deze persoonlijke erva
ring als algemeen geldend te zien en de potsierlijke stelling te 
poneeren: 

„Deze historische figuur is ondoordringbaar". 
Toch is dit maar een kleinigheid bij wat iets verder volgt: 

„Maar wat historisch onbetwistbaar(!!!) is, is dat hij die 
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uit de Revolutie kwam en de Revolutie tot een Keizerrijk beves
tigde, en eindelijk het Keizerrijk tot een voetstuk voor ztichzelf 
maakte, voor 'de volgende geslachten het aangewezen 
symbool werd van hun eigen zielsgebeuren, symbool en voor
beeld terzelfdertijd". 
De heele negentiende eeuw beheerscht en geleid door een 

oppervlakkig Napoleontisme! Men zou de vraag gaan stellen of dit 
heerschap wel zooveel van de geschiedenis heeft gelezen als in het 
kleinste schoolboekje staat. Het zou bijvoorbeeld wel aardig zijn, 
de voorbeelden van Napoleontische mentaliteit te vernemen uit het 
Nederland van 1800-1880! Verder: de revoluties van 1830 en 1848: 
Napoleon, de Fransch-Duitsche oorlog: Napoleon, de proletarische 
klassenstrijd: Napoleon, het imperialisme: Napoleon. Men zou 
zeggen, hét wordt hoe langer hoe Napoleontischer, maar voor de 
toekomst kunnen we gelukkig gerust zijn, de draak is geveld! 

„Aan het einde van de 19de eeuw' staat de grootsche jonge
ling Raskolnikow, die heel deze Napoleontische suggestie nog 
eenmaal doorleed, tot denken omsmeedde, tot zijn laatste 
consequentie: de moord doordreef, om dan door een andere 
kracht te worden aangegrepen, de kracht van het geweten, die 
niets anders is dan de kracht der verontruste ziel, door den wil 
uitgeschakeld, van het verstand losgerukt, en die nu geen naam 
meer heeft, maar naamloos haar vernietigend werk doet. Het 
duel tusschen ziel en verstand, intellect en geweten, dat een 
voor de 19de eeuw symbolisch duel is, werd hier eindelijk ten 
einde toe volstreden". 
Men -nou hier de bescheiden opmerking willen maken, dat 

geruimen tijd, nagenoeg een halve eeuw (zulke tijdsbepalingen 
worden geheel genegeerd, voor mevr. Nijhoff schreef Dostojefski 
„heden", voor Coster aan het einde der 19de eeuw) na dezen eind
strijd1 er een wereldoorlog is uitgebarsten, die volgens zijn beschou
wingswijze dan toch wel erg Napoleontisch was! Maar Coster staat 
voor niets: die oorlog bracht de „verzwakkende'naklanken"! Waar
achtig het staat er: verzwakkend! 

Eigenlijk moest het niet noodig zijn, aan dergelijken onzin nog 
een woord te verspillen.Maar niet altijd ligt de dwaasheid er zoo dik 
op en er zijn meer menschen, die zich door de dierbare termen van 
Coster laten inpalmen dlan men zou meenen, tot onder onze naaste 
geestverwanten. En bovendien zijn Coster en Havelaar niet eenvou-
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dig aberreerende enkelingen, maar zij zijn een symptoom van het 
in vele vormen optredend verschijnsel dat een groot' deel van de 
intellectueelen de werkelijkheid niet meer wi l zien — uitgenomen 
die eene, triomfantelijk uitgekreten werkelijkheid dat Isteeds meer
deren dit niet willen. Zoo ingewikkeld als nu de vraag is, waarom 
dit -zich afzonderen in een zelfgebouwde sfeer bij den een dezen, 
bij den ander dien vorm aanneemt, zoo voor-de-hand-liggend is 
het' feit op aichzelf. De werkelijkheid biedt den intellectueelen 
steeedis minder, materieel, maar vooral, zoover zij niet uitsluitend 
techniesch zijn georiënteerd, ook geestelijk. Er is geen enkele idee 
die waard is om voor te leven en eenig uitzicht heeft op verwezen
lijking. Behalve het communisme dat hun vreemd moet blijven, om 
drie redenen vooral. Ten eerste omdat zij, doordrenkt van burger
lijke beschouwingen de ontwaarding van niet enkele bepaalde, de 
kapitalistis'ch-imperialistische ontwikkeling zelve belemmerende, 
maar van het gros der burgerlijke waarden en maatstaven niet 
kunnen begrijpen, gelooven of goedkeuren. Ten tweede omdat zij 
de geestelijke rebellie tegen de klasse hunner broodheeren niet aan
durven. Ten derde, en dit geldt vooral van de beste en onafhanke
lijkste, de meest critische geesten, omdat het communisme hun 
geestelijk monopolie en daarmede den grondslag van hun gevoel 
van eigenwaarde bedreigt. 

En zoo vlucht de een na den ander in het rijk der zichzelf 
uit zichzelf ontwikkelende idee, in een spel met al onnatuurlijker, 
ingewikkelder en verwarder voorstellingen 

Sp. 



V a r i a . 

Bolland is dood. Voor ons geldt niet het leugenachtige: „van de 
dooden niets, tenzij lofredenen". Leugenachtig geworden in dezen tijd. En wij 
hebben geen enkele reden om iets te herroepen van hetgeen over dén man, 
teen hij nog in zijn volten opgang was en ook toen hij, kort geleden, zooals 
nu gebleken is, reeds stervende, nog eens de volle maat gaf van zijn afkeer 

'van al wat revolutionair is, uit dezen hoek is geschreven. Er valt geen woord 
af te doen' van de klassieke en meesterlijke karakteristiek, die Saks in de 
Nieuwe Tijd van 1904 van hem gaf, onder de vlijmende benaming van „De 
Fopschel". Men leze en herleze die bladzijden, die waardevoller zijn dan iets 
wat Bolland ooit heeft geschreven. 

Maar wèl was de gestorvene een te belangrijke, een te kenmerkende 
figuur in dit 'land om, nu hij heen is gegaan, niet nog eens te 'wijzen op de 
uitingen van zijn tijdgenooten, die hem overleven, en aan te geven, wat 
daarin het waardevolste ris. 

Typeerend is in dit opzicht, hetgeen een verfijnde individualist als Mr . 
Frans Coenen thans over Bolland opmerkt. Coenen, die via Tak's „Kroniek" 
en via „De Nieuwe Groene", beide tijdschriften, welke van 1894—1907 en 
daarop gedurende de laatste jaren ten minste een soort van salon vormden, 
waar eenerzijds de uiterste verfijning van de ondergaande bourgeois-cultuur 
en andererzijds de opstrevende revolutionaire cultuur elkaar konden ontmoe
ten, wat voor beide zekere voordeelen opleverde, thans terecht is gekomen in 
een tijdschriftje: De Nieuwe Kroniek, dat nog slechts een ivoren torentje is 
voor enkele individualisten, zonder eenig contact met wat in de massa's 
woelt en leeft en zonder verder belang dan de aesthetische verfijning, die het 
eigendom is van de laatsten eener cultuur. 

Coenen dan brengt den „grooten afgestorvene" eerbiedige huilde, omdat 
hij behalve voor zeer vele mannen van wetenschap, voor zeer velen, onwe
tenschappelijker!... inderdaad een „Verklaarder, (een) Verlichter" des levens 
is geweest, omdat hij hun aangeboren twijfel voor hen doordacht en gewet
tigd heeft". 

„Het besef van zwakte en wankelheid, het benauwende gemis aan over
tuiging van zoovelen in deze parmantige wereld, waar de meesten precies 
schijnen te weten, wat zij kunnen en wat moet gebeuren, heeft Bolland zeker 
niet van hen af doen vallen, maar behoorlijk gelegitimeerd en op zijn plaats 
gesteld " 

Hier wordt Bolland, de sterke, de krachtpatser, zou men haast willen 
zeggen — en wie, die hem ooit gezien of gehoord heeft, twijfelt er aan, dat 
in dezen man demonische krachten scholen, dat hij een geweldige figuur was, 
slechts met zekere beroemde monniken uit de Middeleeuwen, waarvan de 
laatste en beroemdste Luther was, te vergelijken — de man, die „de zwakten 
en de wankelheid", het aan „alles twijfelen" en het „aani niets gelooven" van 
mannen als Frans Coenen, laatste uitloopers van een cultuur en .een klasse, 
heeft gewettigd en gerechtvaardigd! 

En de -fijne en scherpzinnige opmerker, die M r . Coenen is, heeft ook 
hier — dat is het ergste — weer eens gelijk. 
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Heel het geweld van Bolland heeft ten slotte niets anders verwekt dan 
deze volkomen negatieve werking: de bourgeois van beiderlei kunne en de 
intellectueelen van diversen graad en begripsvermogen, die ihem hebben 
gehoord en onder zijn invloed zijn gekomen, zijn tot 'lauwe sceptici geworden, 
lieden, die zich ten-slotte voor niets druk of warm maken, die in bun beste 
exemplaren natuurlijk geneigd zijn om ,in alles „belang te stellen", naar de 
wijze der dilettanten, en velerlei „aesthetisch" te apprecieeren, en die in hun 
meer ordinaire vertegenwoordigers als vulgus, na een zekere geestelijke 
dronkenschap, die Bolland hun had verschaft, weer terug zijn gekeerd tot # 
wat het werk des bourgeois' is, namelijk centjes verdienen en zoo mogelijk 
een lekker leventje leiden. 'De dames en heeren hadden dan bovendien nog 
het voordeel zich boven het gewone plebs, niet alleen of zelfs voornamelijk 
arbeiders, maar de burgers, die niet uit deze bron hadden gedronken, onein
dig verheven te voelen! 

Zoo is Bolland geworden een der krachten, en ongetwijfeld een der 
voornaamste, die het vervloekte en speciaal Hollandsche verschijnsel hebben 
aangewakkerd van die onverschilligheid voor al wat niet het platste eigen
belang is — eigenbelang natuurlijk ook te verstaan als verzorging van het 
eigen zieltje — waardoor de Hollandsche gemiddelde bourgeois minder toe-
ganlkeiiijk dan zijn klassegenooten elders is geworden voor wat werkelijk 
wijder reikt. En dat niettegenstaande al den snobbistischen schijn, dien de 
vele dominees en voorgangers van aesthetische en andere kerkjes, Dosto-
jefski-aanbidders en soortgelijken, hier weten te wekken, ijverig daarin 
gesteund door de groote pers, die dit verschijnsel aanwakkert, omdat zij er 
zelve bij is geïnteresseerd. 

De houding der 'Hollandsche bourgeoisie ten opzichte van den steun aan 
Rusland en de ontvangst van Nansen hier te lande hebben in dit opzicht 
weer eens de proef op de som geleverd. 

Mr . Coenen roemt het ook in Bolland j dat hij vele geesten van weten-
schapsmenschen hier te lande bereid heeft gemaakt, den invloed der wijs
begeerte te ondergaan. 

Niet meer als dertig, veertig jaar geleden, stond de Wetenschap volstrekt 
onverzoenlijk en hooghartig afwijkend de Wijsbegeerte tegenover, toen het 
rechtuit voor onfatsoenlijk gold, als een geleerde blijk gaf van eenige achting 
voor wat maar naar philosophie zweemde. De haat sleet uit en de trots was 
zeer verminderd, sedert de besten der wetenschapsmenschen hadden beleden, 
dat men langs de wegen van experimenteel onderzoek nooit het eind (of het 
begin) der dingen zou vinden. En bovendien deden allerlei nieuwe takken van 
wetenschap, die dichter stonden bij wat men het centrale leven zou kunnen 
noemen, het ontoereikende van observatie en experiment gevoelen, benevens 
zekere behoefte aan redeneering van eenig centraal punt uit, welke behoefte 
men zoowaar philosophiisch behoorde te noemen. Zoo minderde de scherpe 
afscheiding 'zienderoogen, en leek de tijd gunstig voor een leer, die. niet de 
beide rafelige eindjes van wetenschap en wijsbegeerte knutselig in elkaar 
draaien, doch beide tezamen in een hoogere gemeenschappelijke sfeer 
opheffen zou. 

En die leer was Hegels leer en de man, die haar bracht was Bolland. 
En zoo is zijn invloed enorm geweest. Natuurlijk niet in de eerste plaats bij 
de „gezeten" mannen van wetenschap, de ouderen, al volbloeiden, die eigenlijk 
ce strekking noch den drang van de nieuwe eenheidsbehoefte gevoelden, 
tevreden als zij waren met hetgeen de wetenschap in vele bijzondere gebieden 
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opleverde en overigens zonder begeerte naar een alomvattende levensbe
schouwing. Voor "dezen was Bollands drijven louter aanmatiging en 
onverstand, waarvoor men geen woord over hoefde te hebben. 

Maar het jonge geslacht, de aanstaande natuurkundigen, ingenieurs, 
chemici, doktoren zijn in massa naar de gehoorzalen gestroomd en hebben 
die eigenaardige denkmethode zich aangewend, waarvan Bolland meende, 
dat zij de propaedeusis van alle wetenschap behoorde te zijn. Zonder de 
minste behoefte zich voortaan op de wijsbegeerte toe te leggen, hebben 
voorzeker honderden van die jongere wetenschapsmensohen van Bolland den 
zin voor het al-betrekkelijke meegekregen, die hen later in hun werk voor veel 
verstarring en dogmatisch vooroordeel behoeden kon en aldus der wetenschap 
zelve ten voordeel kwam. 

Grooter misvatting is, helaas, nauwelijks denkbaar, dan die uit deze 
zinnen spreekt. Indien de heer Coenen eenigszins historisch en dialectisch had 
leeren denken, zou hij, hebben geweten, dat Bolland hier te lande in de eerste 
plaats niet Hegel's leer heeft gebracht, niet heeft kunnen brengen. Want 
Hegei's leer is gebonden aan een zeer speciaal historisch tijdperk, heeft een 
zeer speciale beteekenis. Die leer is, zooals de heer C. in Marx ' biografie van 
Mehring b.v. uitvoerig kan aangetoond vinden, na Hegel's dood door heel een 
school van denkers en geleerden verder doorgevoerd, toegepast en opge
heven. Bolland — en zijn beste leerlingen, zooals de heer Pen, hebben dat 
ook toegegeven — kon die leer hier zoo min meer invoeren als het mogelijk 
was in 't begin der 20e eeuw de Duitsche toestanden van 't begin der 19e 
eeuw weer „in te voeren". Bolland's donderende rhetorica geleek op Hegel 
gelijk een razende stoomfiets, op een statige reiskoets gelijkt, d.w.z. in 't 
geheel niet. Met welke vergelijking wij in 't geheel niets anders willen consta-
teeren, dan dat er geen gelijkenis is. 

Wij gaan nu maar niet in op den onzin dien Mr . Coenen hier kalmweg 
neerschrijft, dat de besten der wetenschapsmenschen (bedoeld worden 
natuurlijk na/uurwetenschapsmenschen) zijn gaan „belijden", dat men langs 
de wegen van experimenteel onderzoek nooit het eind of het begin der dingen 
zou vinden". Dit begint al bedenkelijk op Frederik van Eeden's belijdenis te 
lijken. En meent M r . Coenen soms, dat men door Bolland's woordenge
goochel dat „eind of het begin der dingen" nader kan treden? 

Van alles, wat Mr . C. hier opmerkt, blijft ten slotte slechts dit waar: 
Bolland heeft, helaas, op het jongere geslacht, op aanstaande natuurkun
digen, ingenieurs, tihemici, doktoren, enz. kortom op de generaties onzer 
bourgeoisie, die sinds twintig jaren aan de Hooga Scholen zijn gekomen, een 
grooten invloed geoefend. Een noodlottigen invloed. Omdat zij, mede door 
htm, — natuurlijk niet alleen door hem, want hij was ten slotte niets dan de 
exponent van,wat de bourgeoisie wilde — zich die eigenaardige denkmethode 
hebben aangewend, die neerkomt op scepticisme voor alles, wat verder 
strekt dan het directe eigenbelang, een volslagen gemis aan historisch 
inzicht, een vuil snobbisme. 

1 Hoe waar dat alles is, kan men juist aan de besten dier generaties 
opmerken, die min of meer onder Bolland's invloed zijn grootgeworden. 

In een aan de nagedachtenis van de pas, overleden revolutionaire Clara 
Wichmann — ook in onze pers met smart herdacht — gewijd artikel van een 
dame, Mevr. Werker—Beaujon, in de „Groene Amsterdammer", trof ons 
deze passage: 
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„Toen ging Clara" — in haar studententijd, waarin -zij zich volgens deze 
dame vooral ook voor geschiedenis interesseerde — de colleges van Prof. 
Bolland volgen, en toen verstond zij het te behooren tot die zéér enkelen, die 
zich inderdaad de leer der zuivere Rede tot hoogste essentie van menscihelijk 
zijn wisten te maken." 

Het historisch-contemplatieve week terug in haar voor de gedachte, in 
woordvorm uitgedrukt, als gedachte om ihaarszelfs wi l . " 

Volgt nog eenige Bollandsche rimram, waarvan wij niet weten, ot de 
dame in kwestie er eenigen zin aan hecht. 

Maar omtrent de helaas te vroeg gestorvene strijdster merkt de dame 
iets waardevols op. En op, haar domme manier constateert zij een treurig feit. 
Namelijk, dat de johge veelbelovende Clara Wichmann bij dezen donderaar 
tei schole ging en... dat het haar, als zoovelen, groot kwaad deed. 

Wij weten dat trouwens toevallig precies, want toen zij in 't jaar 1917, 
kort nadat zij op de voordracht voor een professoraat in Amsterdam had 
gestaan, zelfs boven Mr . W . A. Bonger, een klein geschrift publiceerde: 
Inleiding tot de Philosophie der Samenleving, waren, wij genoodzaakt in ,/De 
Nieuwe Ti jd" op die brochure een scherpe, misschien al te scherpe kritiek te 
leveren omdat... nu ja, wie er nieuwsgierig naar is leze de paar bladzijdjes er 
op na. Wij wisten het toen niet ; maar wij vermoedden uit die brochure den 
invloed van Bolland, alles verwarrend en alles bedervend. Ons vermoeden is 
helaas niet verkeerd gebleken.De schrijfster nam ons — 't zij tusschen haakjes 
gezegd — de scherpte van die kritiek niet kwalijk. Integendeel. Maar wij 
meenen thans wei het recht te hebben te zeggen, dat indien Clara Wichmann 
bij Bolland geen college had geloopen, zij misschien spoediger tot het 
beheerschen en hanteeren van een concrete stof zou zijn gekomen dan nu, 
in ieder geval veel nutteloozen geestelijken ballast niet hadde behoeven mee 
te dragen, en, rwie weet, onder gunstiger omstandigheden tot nog grooter 
klaarheid in den klassenstrijd zou zijn gekomen. Aan haar, volgens alle 
oordeelvellingen een van, de beste, kan men afmeten, wat 'S mans verder
felijke invloed is geweest op de zwakkeren en minder begaafden naar gemoed 
en verstand! 

Dit betreft de individuen! Maar wat voor de individuen geldt, geldt voor 
dp klasse in sterke mate. Saks wees er in 1904 reeds op, dat Bolland's voor
naamste sociale rol de strijd was tegen het socialisme. Van onverdachte zijde 
is dat thans na 's mans dood nog weer eens bevestigd door den Katholieken 
geleerde — maar een werkelijk geleerd man! — Dr. G . Brom, die een studie 
heeft geschreven, getiteld: De ommekeer in 't Studentenleven, waarvan een 
fragment is opgenomen in de „Beiaard." Daar heet het: 

Dat een filozofieprofessor zo'n praktiese beweging als het socialisme bij 
studenten hielp stuiten, getuigt een ingewijde, die hun vervreemding niet 
aleen aan weinig gemeenschappelijk belang en een afkeer van organisatie 
toeschreef, maar vooral aan hun overschatting van de persoonlikherd en hun 
onrustig jagen van stelsel tot stelsel, waarbij allereerst het Leidse voor de 
geest kwam: . 

Gisteren hoopten zij de waarheid te vinden toi] Bolland, vandaag meen
den zij geluk en rust te krijgen in ide ^theosofie of Christian serence morgen 
werpen zij zich ivoor een oogenblik in het christelijk anarchisme of worden 
volgelingen van Tolstoï, om misschien na enkele jaren terecht te komen in 
den schoot der alleen zaligmakende Katholieke Kerk'. 
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Delft stuurde in 1900 een verzoekschrift met 340 handteekeningen, aan de 
Koningin om onderwijs in de wijsbegeerte, dat niet werd toegestaan. De 
opsteller had «bepaald Bolland in ihet oog, die zich bereid verklaarde en in 
'02 Utrecht, in '04 Delft en Amsterdam eén vrije cursus kwam .geven. Zelf 
bekende Bolland zijn „geniepige neiging" om tegen gangbare meningen in te 
gaan. en zijn inaugurale rede had in 1896 al deze reactionaire uitspraak aan 
't adres van de studenten gegeven: „In het gezicht der barbarizeerende och-
lokratie, waarmede de naaste toekomst dreigt, zijt gij de hoop des Vader
lands". 

Als opgekomen volkskind zwoer de niet academies gevormde en daarom 
dubbel academies gezinde hoogleeraar zo conservatief mogelik toij hoge hoed 
en koningskroon. Toen allerlei liberalen zich door de spoorstaking van '03 
lieten overweldigen, verdedigde Bolland stevig het gezag. De meester vond 
reden voor verlegging van 't accent; en de kracht, waarmee hij een woord 
of lettergreep de klemtoon kan geven regelt zijn werking, wanneer hij de 
dingen tegen verwachting recht zet. Zoals een vrijzinnig theoloog verzekert, 
op het punt om orthodox te worden, door Bolland 'te zijn gegrepen, moeten 
verschillende studenten verklaren, dat ze 't socialisme in zijn collegezaal 
achtergelaten hebben. Als Paulus of Savonarola kon hij licht een reusachtig 
vuur stoken van vreemde handboeken, waarin zijn leerlingen, door zijn 
levend woord: geboeid, voorgoed bleven steken. De waardeleer verloor alle 
betekenis bij de waardeering van de verschijnselen, die hij leerde;d!e economie 
scheen een schemerig kapelletje achter in de tempel van de filozofie, waar 
hij zijn volgelingen inleidde; de kritiek op maatschappelijke verhoudingen 
bleek niet in verhouding tot de dialectiek, die hij liet spellen; nauweliks 
durfde een Marxist zijn vertrouwde termen, waarmee hij alle vraagstukken 
had doorgesneden, nog gebruiken, nu ze begonnen te roesten voor ,het 
begrip van het Begrip". Bolland blies de „stofjesmannen" van de Dageraad, 
ja van de natuurwetenschappelijke faculteit als papiersnippers van zijn 
katheder en liet boven de eenzijdigheid van de klassestrijd uitkijken, die 
immers in -zijn „eenheid van tegendelen" vastliep. Door geen evangeliese 
vrede gewonnen, werden beide partijen verzoend met zijn dialectiese eenheid. 
Hij had ook vat op socialisten, want Marx heet een rotte vrucht van Hegel, 
zoadat Bolland maar even aan de boom te schudden had om hem eraf te 
'aten tuimelen. Zo'n operatie gaf de getuigen een triomfantelijk gevoel/of ze 
boven hun eigen verleden, boven de geschiedenis van heel de 'menschheid 
uit en aan de hoogste wijsheid, de wetenschap van de laatste waarheden, 
toe kwamen. 

Het zou verbazen hoe voorvechters van de sociaal-democratie zo licht in 
hun overtuiging konden „verkeren" en tot een nieuw besef „omslaan", wan
neer hun socialisme ook eigenlik geen leer was geweest, kant en klaar onder 
de feiten geschoven als een verse bodem in een duivehok. Zonder werkelike 
ondervinding of soms zonder veelzijdige foeleznlheid, hadden ze in Marx 
gewaardeerd wat een Marxist verachten moest als ideologie, ; konden zij 
uitsluitend door een methode, die hun ideën tot het einde liet doordenken, 't 
ontoereikende ervan begrijpen. Met de reuzezwaai van de „absolute ontken
baarheid" raakten zij, over hun profeet van maatschappelijke rechtvaardig-
heidi heen, in de armen van een patriarch van geestelike bezinning terecht. 
Verbranden wat aanbeden werd, is voor de jeugd; die van verliefdheid op 
verliefdheid tot de liefde rijpt, dageliks werk en wordt als winst beschouwd. 
De kersverse Hegelaar voelde zich met zijn eigen spraakgebruik als iemand, 
die toverformules machtig is, en onmiddellik (ging hij aan 't bezweren van. alle 
kwesties. Gewone studenten konden makkelik een probleem opwerpen, hij 
wist het alleen zuiver te stellen en 't op te lossen meteen. De druk van 
sociale ellende viel eindelik van hem af, nu hij door zijn filozofiese weelde 
werd gedragen als een koning. 

Hier worden, door dezen tegenstander van 't socialisme, vele harde 
noten gekraakt, maar helaas ook vele waarheden gezegd. 
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Vooral over den invloed, dien een man alsilBolland ook zelfs op „socia
listisch" aangelegde studenten moest oefenen, omdat zijn rhetoriek hen 
overdonderde en zij niet den moed en de kracht hadden om zich door eigen 
nauwgezette studie de filosofische en diepere grondslagen van een overtuiging 
te leggen. Tegelijk wijst Dr. Brom-hier op een algemeeen euvel, het geheele 
universitaire onderwijs eigen, en waardoor ook de invloed van een Bolland 
ten deele wordt verklaard. De meeste studenten hebben, door de vér-gaande 
specialisatie der wetenschappen en de noodzakelijkheid om gauw klaar te 
zijn, geen tijd meer voor eigen, zelfstandig onderzoek, zooals vroegere 
generaties, en in andere landen, waar de bourgeoisie nog revolutionaire 
jongeren leverde. Aangezien het echter mode werd, ook iets van filosofie te 
weten, was het gemakkelijker naar het voor ongeschoolde geesten boeiende 
gepreek van een Bolland te gaan luisteren. Bolland's invloed heeft dus ook 
geworteld in de geheele cultuurwereld, zooals die zich in de laatste 20 jaar 
steeds meer differentieerde en splitste. 

Ten slotte nog één over Bolland thans meegedeeld feit, dat een hél licht 
werpt niet zoozeer op hem als op de ethiek der.bezittende klasse. 

Een van zijn collega's, als we ons niet vergissen de jurist Van der 
Vlugt, deelde na zijn dood als een bewijs, dat Bolland, ondanks zijn ruwen 
bolster, toch wel zeer sterk over innerlijke beschaving 'beschikte — nota 
bene, innerlijke beschaving bij een man, van wien ook zijn bewonderaars 
toegeven, dat hij op elk gebied van aesthetisdh genot blind en doof was —• 
het volgende mee. 

In de jaren, toen de .Boerenoorlog zijn hoogtepunt bereikte, ontving 
Bolland een uitnoodiging om in Engeland een reeks lezingen te komen 
houden, waaraan een honorarium was verbonden, dat hem juist in staat zou 
hebben gesteld een dringend verlangen te bevredigen, namelijk een huis te 
koopen, ten einde aan zijn vrouw, die hij zeer liefhad en die dat zeer 
behoefde, een gezondere woning te verschaffen. Bolland echter wees de 
uitnoodiging af. En Prof. v. d. Vlugt ziet daarin een bewijs van bijzondere 
edelaardigheid en innerlijke beschaving! 

Welk een opvattingen moeten er bij onze bourgeoisie toch wel gangbaar 
zijn, wanneer zij zulk een weigering om gehoor te geven aan een uitnoodi
ging vanf wat iemand als zijn vijanden 'beschouwt, ondanks het feit, dat aan 
die uitnoodiging geldelijk voordeel verbonden is ; aanmerkt als een staaltje 
van bijzondere edelaardigheid! 

Voor iederen revolutionair is hier 'hoogstens iets, dat vanzelf spreekt. 
Maar, aan den anderen kant, welk een licht werpt ,het op de wijsgeerige 
gezindheid van dezen zoogenaamden volgeling van den grooten wijsgeer 
Hegel, dat hij in de kracht van zijn leven, zoo bevangen was. in het domste 
chauvinisme, om een uitnoodiging van een broeder in de Hegelarij af te 
wijzen, omdat ihij als goed Israëliet deze Filistijnen aan den overkant als 
„vijanden" beschouwde! 

Een man, deze sterke met zijn enorme wetenschap, die voor de ware 
belangen der menschheid vergeefs heeft geleefd. Slachtoffer, ook hij, gelijk 
zoovelen, van de Hollandsche bourgeoisie, die er op zijn beurt toe heeft 
bijgedragen haar geestelijk te bederven. 



Buitenlandsche Tijdschriften-Overzicht 

Het grootste, moeilijkste en belangrijkste vraagpunt, dat de partijen der 
Derde Internationale in den laatsten tijd 'bezig houdt, is dat van het een
heidsfront. Dit punt is daarom zoo moeilijk, omdat, terwijl ieder communist 
beseft, dat het instellen van de taktiek op de 'bevordering der eenheid-in-den-
strijd van de arbeidersklasse rechtstreeks voortvloeit uit ons beginsel, tevens 
géén communist die een weinig nadenkt, zich de groote gevareni en bezwaren 
van een taktiek kan ontveinzen, in de allereerste plaats op het zoo spoedig 
mogelijk tot stand brengen van die eenheid gericht.En zoo belangrijk is dit 
punt, omdat de geheele Inrichting der strijdwijze en der propaganda feitelijk 
afhangt van de positie die een comm. partij in zake de bevordering van het 
eenheidsfront inneemt. 

Natuurlijk neemt het probleem van het eenheidsfront verschillende 
vosmen aan, al naar de kracht en de positie der communistische partijen 
in de verschillende landen; de kracht der arbeiderspartijen die tegenover hen 
staan, de communistisdhe invloed in de vakvereenigingen enz. In Duitsch
land, in Italië, in Frankrijk heeft dit vraagpunt een geheel andere, een veel 
aktueeler en meer direkt-praktisChe beteekenis dan in, Nederland b.v. waar 
een zéér kleine communistische partij zoo goed als geheel geïsoleerd staat 
tecenover alle andere arbeiders-organisaties. Daar kan het in de praktijk 
alléén om gaan, hoe dit isolement, dit staan buiten de arbeidersklasse, het 
best verminderd kan worden. In Frankrijk, waar slechts een betrekkelijk 
onbelangrijk partijtje van nationalistische socialisten tegenover de groote 
communistische partij staat, moet 't vraagstuk van 't eenheidsfront zich heel 
anders voordoen dan bij ons. Het gevaar is niet denkbeeldig, dat samengaan 
met deze rechtsche dissidenten als onvermijdelijke consekwentie meebrengt: 
samengaan met andere half-socialistische partijen en groepen. En ook 
daarvan nog afgezien, welke indruk zou een bondgenootschap der fransche 
C. P. met de sociaal-patriottische verraders maken op de revolutionaire 
arbeiders, die nu juist buiten de C. G. T. zijn gesloten? Brengt men de 
kansen van eenheid-van-optreden met hen, en daarmee de vorming van een 
flinke, strijdbare kern in de arbeidersbeweging, niet in groot gevaar door 
aan te sturen op een „eenheidsfront" met de partij van Renaudel en 
Grumbadh? 

Geen wonder, dat over de opportuniteit van het eenheidsfront voor 
Frankrijk onder onze fransche partijgenootèn een levendige discussie wordt 
gevoerd. Uit deze diskussie willen wij thans wat meedeelen, daarbij zoowel 
vóór als tegenstanders aan 't woord latend. 

In de „Int. Presse Korrespondenz" van 31 Jan. schrijft Ch. Rappoport 
over „Het vraagstuk van het eenheidsfront". In Frankrijk, zegt hij, houdt men 
van formeele logika. De tegenstanders van het eenheidsfront redeneeren 
aldus: in Tours 'hebben wij de eenheid verbraken; thans wi l men weer tot 
haar terugkeeren. Eenheid van aktie zal eenheid van organisatie tot gevolg 
hebben. Men kan onmogelijk gelijktijdig vereenigd zijn en gescheiden. Onze 
kracht eühter ligt in onze reinheid en konsekwentie. Het eenheidsfront met de 
beide socialistische Internationalen zal uitloopen op enkel onrust en ver
warring. 
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,7nn wreekt Frossard en zoo spreken zijn vrienden van de linkerzijde De 
rechtestaande pJr t i i ïenooten daarentegen zeggen: „wie het eenheidsfront 
wil d i m o e t het blok van de ünkerparti jen willen". Zoo spreekt o. a 
Henrv F a t o ™ E n L o r i o t eveneens buigend voor de formeele logrka, beweert 
d a l z o o F * i " e l e e S s i r o n t oprichten wij ook verplicht zijn de verraderlijke 
leiders te slikken, al is het dan met een leehjk gezicht. 

TV m -Steek etarissen die op 22 Jan. bijeenkwamen om over het een-
heidSrort t ? spreken beweren haast .allen, niets van deze leiders te willen 
weten De geheele partij riep éénstemmig: „Nooit zullen wij opnieuw met de 
S l i J e n m ee zelfde geüd marcheeren." Vier uur lang demonstreerden de 
federaties van lïet communistisohe Frankrijk hun afschuw voor de eenheid 
oud n stijl. Di t is verfrisschend. En het is het beste bewijs, dat de breuk 
Tours he «evolg is geweest van de natuurlijke ontwikkeling dei socialistische 
ideeën in Frankrijk, «eenszins van „het pistoolschot van Zinowrew. 

Maar met zijn antipathie tegen afvallige leiders als Renaudel Varenne 
of Grumbach te luchten, put men net probleem van.het eenheidsfront niet * t 
Men moet dit vraagstuk niet op metaphysrsehe wijze wi ten oplossen Het 
ieven is enkel beweging. Men kan zijn inhoud met vastleggen in het Fro-
kustesbed der vormelijke logika. , o 0«hpirf«frnnt aan 

De Executieve der l i lde Internationale brengt, door t eenheidsfront aan 
te bevelen, de marxistische dialektiek in toepassing, die met het leven n 
overeenstemming is. Die dialektiek vergunt, den tegenstanders zoowel ja a s 
neen te antwooïden. Neen in zoover het er om gaat, in eenzelfde partij[ te 
werken met menschen, die andere opvattingen en doeleinden hebben als wy. 
Internationalisten en patriotten, revolutionairen en reformisten kunnen geen 
gemeenschappelijke organisatie hebben. Iets anders i s echter de vraag, 01 
men samen werken kan op het gebied van oogenbliks-eischen, om aan het 
proletariaat 'brood te verzekeren en vrede. Op dat gebied kan men zelfs met 
den duivel samenwerken. Men moet alle arbeiders wekken uit Ihun onvrschil-
ligheid en starheid, om hen gemeenschappelijk in den strijd te voeren tegen 
het eenheidsfront der kapitalisten. . , , . 

Oo de konferentie heeft Frossard het probleem van het eenheidsfront 

s&vss « K B s = « r , a e « W ! 
leiders genooga.kt zijn Jen « ™ ' | » e c , schrijft A. O . . » 

Zegt men, dat het eenheidsfront misschien ^ e K e n ° d e r { u n d a m e n -

ntaar dat Ihet voor ^^«^^^^^Si^ d e n S r o n d s l a g 

teele waarheden die sedert h « J - 0 ™ ™ n 1 ^ d a t de proletariërs van alle 
vormen van het Arbeiders-.nternationalisme. ^ p belangen, die hun 
.landen aan elkaar vertogen X^Le^plSg z ^ k e n voor een probleem 
solidariteit-.n-daden ttSr^tnïn l t t e » bestaan, beteekent 
dat zich voordoet » n.^ e£"^* a^i2 van ons vinden, dat de leuze van 
van dit probleem niets begrijpen veien va i o , , z e n die daaraan zijn 
het eenheidsfront niet in overeenstemming s met d lm, a f s c h e i d i n g 
vooraf gegaan. Dunois rs niet van die meenin He P j s { e i t e l j j k 
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politiek-verdeelde proletariërs te vereenigen. De punten 'van dit program 
dringen zich van zelf op; het zijn: de verdediging van het levenspeil en van 
den 8 urendag; de strijd tegen de werkloosheid, de eisch der kontrole door 
de arbeiders, de strijd tegen oorlog en militarisme, de erkenning der Sowjet-
regeering door alle kapitalistische staten. 

In Frankrijk vindt de eisch van het eenheidsfront verschillende belemme
ringen op den weg tot haar verwezenlijking, maar desniettemin moet de 
eisch worden gesteld. H l heeft de toekomst voor zich; hij is een bewijs van 
het zelfvertrouwen der Internationale en van haar vertrouwen in de massaas. 
Haar overtuiging en haar organisatie zijn sterk genoeg om te maken dat zij 
niets te duchten heeft van tijdelijke bondgenootschappen. Om de massaas te 
winnen voor het communisme moet men tot hen gaan, zich tot hen wenden 
over de hoofden der leiders heen. De illusie der eenheid van organisatie was 
een droombeeld: organische eenheid kan enkel bestaan op den grondslag var» 
een zekere theoretische gelijkheid. Maar het proletarische eenheidsfront, het 
front van gemeenschappelijke akties voor bepaalde, vast-omgrenzende 
eischen, dat kan verwezenlijkt worden, hoe veel moeilijkheden die verwezen
lijking ook medebrengt. 

In no. 7 van het Bulletin Communiste, komt de voorzitter der fransche 
communistische partij, L . D. Frossard, a l s tegenstander der taktiek van het 
eenheidsfront aan het woord. Het schijnt hem toe dat bij de tot dusver 
gevoerde diskussie een groote mate van verwarring gebleken is. ..Evenals 
Dunois is hij van oordeel, dat het vraagstuk in internationalen geest moet 
worden behandeld; verder wijst hij er op, dat de Executieve feitelijk al 
begonnen is, de leuze in de praktijk om te zetten en dat de Mosko.usche 
Feb ruari-konferentie enkel de bijzonderheden zal hebben vast te stellen eener 
taktiek, waartoe in beginsel reeds is besloten. Zooals Radek in de Ind. Pr. 
Korrespondenz heeft uiteengezet, valt in den eersten tijd niet op een groote 
revolutionaire beweging te rekenen; wat thans-te doen valt i s voorbereiding 
en oefenjng van de scharen, die eens een grooten aanvan tegen het kapita
lisme zullen moeten uitvoeren. 

Wij zijn in het algemeen met Radek eens, zegt Frossard, dat in het 
huidige overgangstijdperk de communistische partijen de vraagstukken en 
nooden van den dag moeten gebruiken om de massaas uit hun lijdelijkheid 
wakker te schudden. Maar hier komen wij onmiddeüjk op een veelomstreden 
punt. Moeten wij met de massaas, de afvallige leiders op den koop toenemen? 
Vriend Rappoport stelt zich het eenheidsfront zonder die leiders voor, 
maar dit is niet de konceptie der Internationale. Volgens paragraaf 20 der 
stellingen van de Executieve, sluit het eenheidsfront formeele verbonden met 
sekties van partijen of geheele partijen en vakbonden in. Ook valt er niet 
aan te twijfelen, dat de christelijke organisaties moeten worden uitgenoodigd 
om tot het eenheidsfront toe te treden. En al deze organisaties zullen hun 
eigen leiders meebrengen. 

Men kan moeilijk beweren, dat het eenheidsfront enkel massa-akties tot 
doel heeft. Het is duidelijk dat ook gezamenlijke verkiezingsakties, parlemen
taire akties en zelfs regeerings-akties zullen worden ondernomen. O.a. zullen 
de communistische partijen verplicht zijn om bij herstemmingen voor „ h e t N 

kleinere euvel" te stemmen. En al beweert Zinoniew dat het opstellen van 
gezamelijke lijsten uitgesloten is, de communistische partij te Zürich is de 
onderhandelingen met de „demokratische partijen" tot het opstellen van een 
dergelijke lijst reeds begonnen. Ook heeft de Executieve een toesluit van 
de Duitsche partij gesanctioneerd, dat de mogelijkheid van de ondersteuning 
eener arbeidersregeermg erkent. 

Zonder eenigen twijfel voert het eenheidsfront onder bepaalde omstan
digheden rechtstreeks tot deelneming aan of ondersteuning van een 
regeering. Als Rappoport het voorstelt, of hierbij enkel kwestie is van een 
massa-beweging, vergist hij zich. In Thüringen wordt een arbeidersregeering 
geregeld door de communisten gesteund. Hetzelfde is het geval in Zweden 
met de regeering van Branting. De hypothese dat in het een of andere land 
op een goeden dag een gemengd socfaal-demokratisch-communistische regee-
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r n „ _., 7 e „ e v i e r e n dringt zich op. Het is niet tegen te spreken dat het een
heids ront "v^^weTkefi kornet inbegrip der oude leiders, voert tot: langdurige 
en blijvende bondgenootschappen op parlementair terrein, met alle gevolgen 

V a " Laten wij ons eens voorstellen dat de verhandelingen, tusschen de drie 
TntPrnntionalès begonnen tot het doel leiden en een konferentie van alle 
S S Ï m a i S n dSr^reld bijeenkomt. Die konferentie zal een goneen-
SpS Xs^ uitwerken, én aan de nationale sekt.es de uitvoering er 
van overlaten. iWij zullen terugkeeren naar Parus. 

De onderen onder ons zullen zich herinneren reeds eenmaal ets derge-
Hjks bijgewoond te hebben en w e l u . de jare 8 - 9 9 . h, dienen we 
een kom. ee gesticht dat alle i r u a n c e i a vereenigde. Dit 
Uchaam heette^ Algemeen °Komitee van alle ^ a l . s t i s c h e organisat.es -
Frankrijk. Zijn sekretaris was meen ik, Arist.de Bnand. 

S r b r e e M F r X Ï S ï S f c a t hij in het volgend nummer hoopt 

voort te zetten. 
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van een groote worsteling. Hij heeft z . n J = ™ n - Q
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en zoovele andere l e l d ^ ; . h ^ beweging niet aandurft, 
beweging, maar de-revolutionaire 8 ^ * " ^ ^ ^ l K

B

o n | r e s tot het onmid-
In December 1.1. b ^ 0 0 * ^ ongehoorzaamheid", en 

^ • ^ « ^ t o r i k Ê ^ S S totede f o e r i n g er van De autori-
fdJenwaVenzeer ongerust en i"de bevohkin^steeg de s p a » » * 

Ghandi stelde echter he begin der g ^ ° g ^ ^ e

e n v b O T W ^ 

3 S ^ u ^ ^ S l w t ' S i n g e n ^ e s t S 

boerenbewegm^ ^ fe ^ o p k o m s t d bewegmg v a r # 



Washington en Genua 
door 

V A N R A V E S T E I J N . 

I V . 

Tusschen twee conferenties, schreven we de vorige maal. En 
maakten van de gelegenheid gebruik om te laten zien, wat volgens 
een der verst-blikkende toeschouwers-van-natoij Washington, is 
geweest. Thans, naarmate wij ons van de Washingtonsche verwij
deren, neemt de Genueesche Conferentie, de Europeesche, vaster 
vormen aan. Maar wij vergeten geen oogenblik meer, dat het 
Zwaartepunt der kapitalistische wereld niet meer in het oude, 
verscheurde Europa, maar in de Unie ligt. En evenmin, dat 
Washington en Genua, de Ver. Staten en Europa, niet los van 
elkaar zijn te beschouwen. 

Wij vergeten het des te minder, daar juist dezer dagen, aan 
den vooravond van Genua, het lakonieke'bericht komt, dat de Senaat 
der Unie ondanks heftigen tegenstand het voornaamste verdrag op 
de Conferentie tot stand gekomen met een genoegzame meerder
heid heeft aanvaard, met 67 tegen 27 stemmen, dus meer dan de 
vereischte tweederden. Het korte telegram — hoe kort in vergelij
king met de breedvoerigheid, waarmee onze groote bladen ons 
onmiddellijk inlichten over elke, zelfs de relatief onbelangrijkste 
gebeurtenissen b.v. in de Duitsche politiek! — deelt tevens mee, dat 
het Viervoudig Verdrag over den Grooten Oceaan bekrachtigd is 
met het eenige voorbehoud, dat president Harding wilde aanvaar
den, namelijk, dat! het verdrag de Ver. Staten „niet bindt aan eenig 
hondgenootschap noch aan het gébruik vam gewapende strijdkrach
ten, noch tot een deelneming in eenigerlei aard van' verdediging." 
Weldra zullen wij, mogen wij aannemen, over deze voorbehouds-
clausule nader worden ingelicht. Op het eerste gezicht schijnt zij 
aan de beteekenis van het verdrag nog aanmerkelijk afbreuk te 
doen. Maar wij weten toch nu reeds, dat de extreme bestrijders van 
de ter Conferentie gesloten verdragen in ieder geval de nederlaag 
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hebben geleden en de heeren Harding en Hughes de hoofdzaak van 
h tgeen'z He Washington hebben bereikt, de gevaarlijke haven van 
den Senaat hebben binnengeloodst. Dat dit niet zonder mspannmg 
e hoogstwaarschijnlijk, ook niet zonder kleerscheuren >s geschied 
staat i neens reeds vast. In den Senaat is heftig over de verc « g e n 
gevochten, harde woorden, inzonderheid ook naar 't schijnt aan 
Iritsch adres, zijn niet gespaard. Op zekere momenten. schijnt Har
ding de kans der verdragen zoo slecht te hebben gezien dat hij t 
noodig achtte de meerderheid in Amerikaansch-pathetische bewoor-
ding n te bezweren, de overeenkomsten, waarvan het heil der wereld 
ai tng toch niet te verwerpen. Het legt, herhalen wij, een duidelijk 
getuig nis af van het feit, hoe zelfs bij onze groote persorganen, 
wien het noch aan middelen noch aan gelegenheid daar oe on 
tweekt, niet duidelijk en scherp het besef leeft, dat vari de U n * 
thans voor een goed deel de toekomst van de Oude Werel i van het 
kapitalistisch Europa zeker, afhangt, dat ons over deze beraadsla 
gingen slechts korte en onvolledige inlichtingen en dan nog meest 
v a de gr^ te buitenlandsche pers, bereiken. In ieder geval, het vier
voudige Verdrag omtrent den Groeten Oceaan is er dan nu. En wat 
zal het onmiddellijke gevolg hoogstwaarschijnlijk zijn? Dar dc 
Regeering der Unie en de heerschende publieke opinie zich vco -
lool g "og minder van de Europeesche problemen aantrekt, nog 
m r cie schouders ophaalt over wat men daar ginds aan de over
zijde van den Vijver gelieft uit te halen. De off,creele weigering de 
Unie om aan de Conferentie te Genua deel te nemen is m dit opzicht 
oniineus en kenmerkend. Een nog ietwat later besluit, dat n-ndj jk 
om vóór 1 juli de troepen, die nog aan den Rijn staan, alle te doen 
terugkeeren, moet, dunkt ons, >n '1 zelfde licht worden gezien. He 

psychologisch" proces, dat de Unie - als geheel - zich doet 
'aH eeren van de Europeesche zaken, werkt, meenen wij nog steeds 
vérder Het is van groot belang de motieven, die hierbij gelden en 
de drijfveeren, die hier werken, nog eens even in 't oog te vatten 
Wij moeten ons nu eenmaal er aan gewennen, de zaken der Oude 
Wereld ook van gene zijde te kunnen zien. Een goede ^ r e s P ° n d e n -
ti • in Het Handelsblad" over de weigering aan Genua ceel te 
nemen kan ons hier tot leiddraad strekken. De correspondent _ -
het is een schrijven van 8 Maart, opgenomen in het nummer van 23 
Maart Ochtendblad - wijst op de coïncidentie, dat-juist op den 
dag, aanvankelijk vastgesteld voor de opening der conferen üe van 
Genua de Washingtonsche Regeering voor (den dag komt met haar 
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besluit om niet naar Genua te gaan. En hij toont aan, dat de 
cfficieele redenen voor die weigering onmogelijk als de werkelijke 
kunnen worden aanvaard. Zij zijn dat „de beoogde conferentie geen 
zuiver economische conferentie is, aangezien bepaalde vraagstuk
ken er van zijn uitgesloten, zonder welker bevredigende oplossing 
cie voornaamste oorzaken der economische verstoring moeten blijven 
voortduren," verder, omdat „deze conferentie een politiek karakter 
draagt, onder welke omstandigheden cie V. S. „niet met goede hulp 
zouden kunnen deelnemen." (could not helpfully participate). 
Verder is in de deelneming van Sowjet-Rusland een reden gelegen 
om te weigeren. En ten slotte beroept men zich te Washington op 
„de publieke opinie in Amerika, die tegen elke inmenging der V. S. 
1:1 Europeesche politieke quaesties gekant is." 

De correspondent wijst er dan op, dat dit antwoord, slechts 
een zeer vage omlijning van de bedoelingen en meeningen van het 
Amerikaansche State Deparlement (Ministerie van Buitenl. Zaken), 
een voortzetting en echo is van de kritiek, welke men ook reeds 
voor en gedurende de Washingtonsche Conferentie in hoofdzaak 
hoorde, een kritiek, die kort samen te vatten viel in deze termen: 
maak Europa tot een politieke en economische eenheid en... wij 
zullen eens zien, wat wij doen kunnen. Op de vraag, wat zou de 
Unie dan doen, volgde, zegt de correspondent, meestal geen ant
woord of eenige vage abstractie. Hij zegt clan, dat bij het begin der 
Washingtonsche Conferentie, naar allen schijn, de kansen-voor 
Amerikaansche samenwerking met Europa beter stonden dan thans 
(begin Maart). Men had toen, evengoed als men het nut van de 
beperking der maritieme bewapening op bevattelijke wijze en 
uitgedrukt in dollars en cijfers aan de groote massa duidelijk 
maakte, ook door middel van een behoorlijke opvoedingscampagne 
ir. de pers het publiek kunnen overtuigen van zijn stoffelijk belang 
bij een spoedig economisch herstel van Europa en de daartoe nood
zakelijke meewerking van Amerika. Maar toen het denkbeeld om 
een Conferentie te Genua bijeen te roepen op de bijeenkomst te 
Cannes werd geformuleerd en gepubliceerd, „was de stemming in 
Washington al half bedorven door den geest van onverzoenlijkheid 
en van het „ancien régime," welke uit de woorden van Briand in 
zijn pleidooi voor een sterk Fransch legeer was gebleken." De 
uitnoodiging aan Sowjet-Rusland bracht vele Amerikanen ook al 
aan het twijfelen. Doch de verdere ontwikkeling der politieke 
gebeurtenissen in Europa, vooral de verdringing van Briand door 
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Poinca.é, alsmede de verdere houding der Fransche delegatie te 
Washington deden 't besef groeien, dat deze zelfde Fransche invloed 
in Europa er naar streefde om met een groot leger een positie van 
continentale hegemonie te verwerven, welke ten eenenimale onver-
eenigbaar is met een algemeene politieke en economische staMisee-
ring. Men redeneerde, volgens den correspondent, dan verder als 
volgt- Wat kon dit Europa, dat Amerika uitnoodigde om in Genua 
naar zijn lijdensgeschiedenis te komen luisteren, in internationale 
conferentie, geschoeid op Washingtonsche leest, d.w.z. een confe
rentie onder gelijken en zonder geweld-argumenten, tot stand bren
gen? In Washington was het Amerika, dat potentieel den machtig-
sten maritiemen factor vertegenwoordigde en zonder wiens- mede
werking elke vooruitgang zou zijn geblokkeerd. En het was dit 
Amerika, dat met een gebaar van machtsverloochening de mogelijk
heid opende om in het Verre Oosten een oplossing te bereiken." 
Daartegenover staat, dat de potentieele macht van het Europeesche 
continent, waar legers de plaats innemen van vloten, momenteel 
Frankrijk is. Van Frankrijk had derhalve het initiatief tot een Euro
peesche Conferentie moeten uitgaan. Dan eerst zou het bewijs zijn 
geleverd, dat de buitenlandsche politiek van Poincaré niet berustte 
op militaire suprematie, precies als het geval was met Duitschand 
in 1870. „Eerst dan 'zou de atmosfeer kunnen worden geschapen 
voor wezenlijke toenadering der Europeesche naties en voor stelsel
matige economische reconstructie, die slechts kan slagen wanneer 
Europa zichzelve als een samenhangend geheel gaat beschouwen, 
waarin iedere wondeplek moet worden genezen, omdat de economie 
nu eenmaal in laatste instantie geen nationale grenzen kent." De 
verdere houding van de groote Europeesche staten, gaat de corres
pondent voort, vernietigde geheel de hoop op zulk een gang van 
zaken. De opneming van Duitschland en Rusland als gelijken in het 
Europeesche concert zou een aanslag beteekenen op het verdrag 
van VersaHlesen... Lloyd George en Poincaré kwamen te Boulogne 
overeen, dat de bestaande verdragen niet zouden worden besproken. 
In die omstandigheden valt er, zegt hij, voor de Amerikanen geen 
overeenkomst meer te ontdekken tusschen Washington en Genua. 
Genua zal een herhaling worden van San Remo, Spa, Londen. Het 
wordt schipperen en elke fundamenteele oorzaak blijft onaange
roerd. Hij citeert een serieus Amerikaansch blad, dat schrijft: „Bou
logne heeft de aanvaarding van de uitnoodiging voor Genua door 
de5 Amerikaansche regeering onmogelijk gemaakt. De Conferentie 
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za l b i jeenkomen onder zulke beperkende voorwaarden , dat de Ame
rikaansche invloed geen enkel der resultaten zou kunnen heiperé 
verwezenlijken, welke de regeering te Washington van het grootste 
gewicht acht. D e Amer ikaansche regeering kan dierhalve onder geen 
omstand igheden veran twoorde l i jkhe id aanvaarden voor het we rk 
van de Conferent ie te G e n u a . " 

E r komen bij dit alles nog eenige po l i t i ek -psycho log i sche fac 
toren. D e Senaat is het, die in laatste instantie de bu i ten landsche 
po l i t i ek der U n i e bepaalt , w i j l bekracht igt . E n zelfs de besluiten der 
zoo popula i re W a s h i n g t o n s c h e Conferentie, w a a r de U n i e met trots 
eii ze l fvo ldoen ing op terugziet, z i jn in den Senaat aan een w a a r 
k ru i svuu r onderworpen . Verge leken echter met den Europeeschen 
heksenketel z i jn l i e Pac i f i s chc problemen slechts k inderspe l , i s he i 
dan wonder , dat de Regeer ing der Un ie er aan moet twijfelen, of, 
indien zij zelfs naar G e n u a g i n g en daar zekere resultaten bereikte 
Ot z i c h bij zekere overeenkomsten aansloot, zij er in zou slagen, die 
v e i l i g door den Senaat te loodsen? D e Senaat echter is een l i chaam, 
dat, als alle ver tegenwoordigende l ichamen, zi jn oordeel tracht aan 
te passen aan de publ ieke opinie . E n op het geb ied der Europeesche 
p rob lemen is de publ ieke opinie w e i n i g of verkeerd ingel icht . D e 
correspondent definieert het z ó ó : E e n tradit ioneele p r o - F r a n s c h h e i d 
m a a k t de pers over 't algemeen uiterst v o o r z i c h t i g in haar beschou
w i n g e n over de continentale ambit ies van P o i n c a r é . E e n doodel i jke 
vrees om voor p r o - D u i t s c h te worden versleten belet een duidel i jke 
v o l k s v o o r l i c h t i n g op het gebied der onmogel i jke Dui t sche schade
ve rgoed ing . D a t de oor logsschulden der geal l ieerden aan A m e r i k a 
niet kunnen worden terugbetaald zonder de economische v e r w a r r i n g 
te vergrooten, word t overal gefluis terd maar nergens rondui t ge
z e g d . E n wat R u s l a n d aangaat, het vïeilde punt, dat de Europeesche 
s amen lev ing op dit moment beheerscht, daaromtrent verkeeren we, 
dank zij het passepar tout-schr ikrnidde! „ b o l s j e w i e k " in vo l s lagen 
ve rb i j s t e r ing . " 

D e correspondent vraagt ten slotte, of het voor het we lz i jn van 
f -urbpa maar niet het beste is, „ d a t A m e r i k a elk compromis met de 
restanten van Europeesch imper ia l i sme afs laat" . E n hij concludeer t : 
W a n n e e r A m e r i k a z i ch niet alleen economisch maar ook in p o l i -
t i t ken z in met E u r o p a gaat of moet bemoeien, dan is het te w e n -
schen, dat het niet de fout herhaalt van W i l s o n in Par i j s , die een 
groote r be lang (een rechtvaardigen vrede) opofferde voor een 
kle iner (den V o l k e n b o n d ) , en dat het zijn coöperatie afhankelijk' 
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sielt van de zuivering der inter-Earopeesche betrekkingen en ver

houdingen." 
M a.w. het is misschien beter Europa nog maar een poos m zijn 

sop te laten koken. Endelijk zal het dan wel gedwongen zijn als 
geheel de Amerikaansche suprematie op economisch en politiek 
gebied te erkennen: 

Men moet toegeven, dat dit althans een Amerikaansch stand

punt is. 
Inmiddels zakt de oude wereld echter steeds dieper en steeds snel

ler naar economischen. ondergang. En, terwijl de scheiding tusschen 
politieke en economische problemen, waarvan het officieele Ameri
kaansche standpunt, zoogoed als het werkelijke uitgaan, natuurlijk 
niet anders dan volkomen fictief is, lijkt het, van Europeesch stand
punt bezien, weer volslagen onmogelijk, dat het ooit zóó ver zou. 
komen, dat groote imperialistische rij ken. als het Britsche of het 
Fransche Rijk, zoolang zij nog als zoodanig bestaan, of dat ander
zijds Rusland, al dan niet in nauwer verband met Duitschland, de 
republiek van den Dollar als een soort opperste arbiter of beslisser 
m laatste instantie zouden beschouwen en aanvaarden. Dit is, 
politiek-psychologisch gesproken, nu ook weer een onmogelijkheid. 
Met cie Vereenigde Staten confereeren op voet van gelijkheid, zooals 
te Washington, is mogelijk voor deze staten. Confereeren, omdat 
wederzijdsche belangen het wenschelijk maken. Confereeren echter 
om instructies te ontvangen, zelfs van de koningen van Wallstreer 
en wie hen politiek vertegenwoordigen, wie, die iets van de wereld
historie kent, acht dit mogelijk? Al waren de economische moeilijk
heden van ide Europeesche staten nog tienmaal zoo groot, zou dit 
wel niet geschieden. 

Maar inmiddels, terwijl de Ver. Staten het eeuwenoude gebaar 
van Pontius Pilatus herhalen, zakt Europa, gelijk Wells het con
stateerde, naar den afgrond. Wells is de eenige niet. Het aantal 
Cassandra's, die den ondergang van Ilium verkondigen neemt toe. 

„Ik geloof, dat Europa met ondergang wordt bedreigd meer 
tengevolge van de Vredesverdragen dan als een resultaat van den 
Oorlog. Het bevindt zich in een toestand van dagelijksch toenemend 
verval en de oorzaken van onbevredigdheid nemen snel toe". 

Aldus,Signor Francesco Nitti, Minister-President van Italië tot 
. voor korten tijd, die zijn ambteloozen staat gedurende den zomer 

van 1921 heeft gebruikt om, zooals hij zegt, de ideeën samen te 
vatten en-neer te schrijven, welke zijn optreden in de laatste jaren 
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en ook gedurende de periode, waarin hij de leiding had der Italiaan
sche zaken, hebben beheerscht, waardoor een boek tot stand is 
gekomen, dat in veel opzichten een merkwaardig licht werpt op de 
snelle veranderingen, die onder den invloed der katastrofale en 
revolutionaire ontwikkeling in een land als Italië ook in de gedach
tenwereld van leidende burgerlijke politici plaats grijpen. In de E n 
gelsche uitgave, thans in het begin van dit jaar verschenen, is de 
bovenaangehaalde zin de tweede der voorrede. Maar in zijn eerste 
hoofdstuk, waar het boek zijn titel: „Het vredelooze Europa" aan 
ontleent, wordt dezelfde gedachte nader gepreciseerd en uitgewerkt: 
Wij hebben (in de laatste jaren) twee historische tijdvakken door
leed , niet slechts twee verschillende perioden. Europa was gelukkig 
en voorspoedig, terwijl het nu, na de vreeslijke wereldbotsing^ 
bedreigd wordt met een verval en een terugkeer tot barbaarschheid,' 
welke den val van het Romeinsche Rijk in gedachten doen rijzen. 
Wij zeiven begrijpen te nauwernood, wat rond ons gebeurt. Meer 
dan twee derden van Europa verkeert in een toestand van gisting 
en overal overheerscht een vaag gevoel van onbehagelijkheid, slecht 
geschikt om belangrijk collectief werk tot stand te brengen. W e 
leven om zoo te zeggen van de hand in den mond", iets verder: „Het 
probleem, waar moderne staatslieden voor staan, is zeer eenvoudig: 
kan Europa voortgaan met haar verval zonder dat dit den onder
gang der beschaving meebrengt? En is het mogelijk, dit proces van 
verval tot staan te brengen zonder eenigen vorm van samenleving 
(symbiose) te vinden, waardoor alle menschen een meer mensche-
hjke wijze van leven wordt verzekerd?" 

Het is waar: Signor Nitti geeft na een vernietigeride kritiek op 
de vredesverdragen (Versailles, Trianon, Sèvres) als remedie, maar 
dan ook eenig remedie tegen de gevaren, die hij vreest, het proces, 
dat hij ziet voortschrijden, cie herziening, liever de opheffing dier 
verdragen aan. Maar. . . heel zijn betoog, heel zijn werk levert het 
bewijs, hoe onwaarschijnlijk die herziening is zonder nieuwe heftige 
revolutionaire schokken of zonder oorlogen, die het proces slechts 
zouden verhaasten. 

Naast de beschouwingen van dezen leider der Italiansche 
POhtiek verdient niet minder het zooeven verschenen werk van 
J-aillaux, 1) den veel-belasterden, veel-gesmaden, veei-vervolgden 
•^ranschen politicus, vóór den wereldoorlog, zooals men zich herin-

SirèJé 3 F , r a n , C e ? ° " V a J ' E u r ° P e ? Paris, Editions de l a «we. 1922. (Waai gaat Frankrijk, waar gaat Europa naar toe?) 
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nert ook voorzitter van den ministerraad, de aandacht, omdat het 
van'geheel andere gedachten uitgaande en van een geheel ander 
standpunt dezelfde vragen formuleert. Ziehier, hoe Ca.Haux, d»e 
z,ch herhaaldelijk op jaurès beroept, met wien hij gedurende diens 
leven vaak gelijk dacht, en die in -zijn stijl en gedachten m veel 
opzichten verwant is aan den. grooten vermoorden socialist en 
utopist in een zijner hoofdstukken den huidigen toestand van 
Europa samenvat. Het hoofdstuk draagt den titel: „Skyscrapers te 
midden van ruïnen; de loop naar den afgrond". 

Laat ons in enkele zinnen den toestand van Europa en der 
wereld samenvatten. Een kolossale schuld, welker ontzaglijken 
omvang men niet in oogenschouw kan nemen, zonder de duizeling 
te voelen, die ons doet sidderen wanneer wij ons op den rand van 
ren grooten afgrond bevinden, drukt op de beschaafde wereld. Die-
schuld is in enkele oorlogsjaren ontstaan. Zij neemt nog onophoude
lijk toe. Zij is ongelijk pver de volken verdeeld. De vroegere oorlog
voerenden dragen haar bijna totaal.De meesten hunner zakken ineen 
onder massa van hun passief. Men zou kunnen zeggen, dat zij in 
het leege . hangen, gelijk aan gebouwen, die door een vreeselijken 
orkaan&zijn verwoest. Vastgeklonken aan die, welke de bliksem heeft 
gespaard, leunend op bouwwerken, welke intact zijn gebleven, d r e i ' 
gen zij alles mee te sleepen. In geen enkel gedeelte van het gebouw,, 
dat de moderne beschaving kan verbeelden, bevindt men zich in vei
ligheid. De financieele ineenstorting der grootste Europeesche naties 
doet de wereld wankelen. De schommelingen, waardoor zij geschokt 
wordt, hebben des te wijder amplitude, waar naast de desorganisatie 
van de openbare financiën, naast het ontstaan van het onmetelijke 
fictieve kapitaal, welks doode gewicht den arbeid verplettert, de 
ontwrichting van het industrieele en handels-mechanisme komt... 
in plaats van de leidingen te herstellen, die vóór 1914 de rijkdom
men van het eene land naar het andere deden vloeien, hebben de 
regeeringen, gehoorzamend aan de absurde inblazingen van egoïs
tische belangen, zich ten taak gesteld de duizenden kanalen te ver
stoppen en kapot te maken, met moeite geconstrueerd om de produc
ten van den menschelijken arbeid over de oppervlakte van de planeet 
te verbreiden. Sommige hunner hebben zelfs vagelijk eraan gedacht 
de naties, die zij onder hun bewind hadden, \in een economisch 
isolement op te sluiten. Zij zijn daarin slechts niet geslaagd,wijl zich 
de natuur tegen hen heeft verzet. Zij zijn er slechts in geslaagd,. 
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alies in de war te sturen en de bescnaafde were ld nog een beetje 
meer te schokken . 

D e z e beschaafde were ld word t echter niet gel i jkel i jk beproefd . 
D e cycloon heeft z i jn centrum in E u r o p a . Hi j doet het oude con t i 
nent schudden, dat des te heviger is getroffen daar zi jn economische 
hegemonie verdwenen is. N o c h de regeerenden, noch de v o l k e n 
hebben inderdaad weten te begr i jpen , dat, we lke verdee ldheid naat 
ras er ook bes tond, E u r o p a toch een geheel vormde, dat het van z i jn 
eenheid leefde, van den samenhang, die er z i ch , ondanks den schi jn, 
had geves t igd . Z i j hebben ook niet bemerkt, dat het evenwicht dei-
k lassen er berustte op de heerschappij over de overige were ld en 
dat, als men het brute ongeval van den oor log niet herstelde, die 
hegenomie zou ineenstorten en op dat oude continent, van alle 
kanten , de scherpste wedi jver z i c h zou ontketenen, vaak b loedige 
wedijver tusschen vo lk en vo lk en de heftigste s t r i jd tusschen 
arbeiders en ondernemers, tusschen stad en land , dat men dus een 
k r i n g van woedenden haat, overal verbre id geweld , har ts tochtel i jke 
conf l ic ten zou betreden. 

L a a t ons de zaak nog wat van dichterbij bez ien : een E u r o p a , 
dat in staat van verval verkeert, staat tegenover een A m e r i k a en 
•andere groote landen, die in een toestand van koorts of ove r span
n ing verkeeren. D e Vereen igde Staten, Japan, C a n a d a , A u s t r a l i ë 
l i jden zoowel van de financieele wanorde als van de economische; 
z«j l i jden eraan, dat zij niet meer dezelfde afzetgebieden als in het 
ver leden v inden in onze hemisfeer en dat zij niet meer de f a b r i k a k 
ontvangen, idie zij gewoon waren te ontvangen. Z i j l i jden v o o r a l 
missch ien door den toevoer v a n goud , door den toevoer v a n sch i jn
baren r i jkdom, die als uit den hemel op hen is neergestort en d ie 
onverwachte cr is issen heeft doen ontstaan. O v e r Japan brak de 
o rkaan in M a a r t 1920 uit, over de V e r . Staten in A p r i l van dat j aa r . 
In A m e r i k a heerscht op 't moment nog een vreeseli jke we rke loos 
he ids -c r i s i s . M a a r in tegenstel l ing tot wat elders gebeurt, zi jn dit 
voo rb i jgaande ongeval len . D e groote nieuwe landen zul len de z iekte 
te boven komen. Zi j hebben hun j eugd . Z i j zul len hun o n t w i k k e l i n g 
weten te verteren evengoed als zij aan de besmet t ing der E u r o p e e 
sche ellende zul len on tkomen, zelfs wanneer deze zou voor tduren. 
Indien deze z ich onbepaa ld voortzette, zouden zij er z i ch van l o s m a 
ken door de verb ind ingen te verbreken en door l angzamerhand in 
den P a c i f i c en langs den At lan t i schen Oceaan , rondom A m e r i k a , 
w a a r z i ch de as der were ld heen verplaatst , een economische o r g a -
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nisatie op te bouwen, gelijkend op die, welke voor eenie jaren nog 
Europa vertegenwoordigde. Dit zou dan niets meer zijn dan een 
soort van kaap van het Eurasische continent, een soort Klein-Azië, 
bezaaid met Babyion's en Nineve's". 

Wij hebben de passage van Caillaux ietwat uitvoerigen weer
gegeven, niet, gelijk men begrijpt, omdat zij in bizonderheden ons 
zoo aanstaat, maar wijl het de /moeite waard is te constateeren, dat 
ook deze man, wien niemand onder de burgerlijke staatslieden van 
Frankrijk een ongewone en relatief zeldzame wijdheid van blik kan 
ontzeggen, itot dezelfde vrees aanleiding ziet, waartoe ook een 
Wells, overigens zoo geheel anders denkend, ook een Nitti zijn 
gekomen: steeds sneller verval van Europa, losscheuring van de 
banden, die het nu nogirmet de Ver. Staten verbinden. Een voor een 
Fransch politicus des te merkwaardiger conclusie daar het immers 
juist Frankrijk is, waar op het eerste gezicht de vervalsteekenen 
van het Europeesche continent zich thans nog het minst scherp 
vertoonen. Immers, Frankrijk, dat de leidende rol vervult in het 
handhaven der verderfelijke vredesverdragen, dat dus op dit 
moment nog de grootste drijfkracht is, die meehelpt de Europeesche 
zaken verder in 't verderf te storten, datzelfde imperialistische 
Frankrijk lijdt relatief 't minst door de gevolgen van de economische 
crisis. De werkloosheid is er onbeteekenend in vergelijking met E n 
geland en de Ver. Staten. De ergste gevolgen van de financieele 
bankroetierspolitiek heeft het nog niet ondervonden. Zijn valuta is 
sedert geruimen tijd stabiel. Zijn bevolking lijdt dus minder dan die 
in eenig ander groot land van Europa. Doch dit verhindert den heer 
Caillaux die, in het Fransche sérail opgevoed er alle sluipwegen kent,, 
niet, om ook voor Frankrijk de prognose zóó pessimistisch te stellen, 
ü e e n oogenblik ook laat hij zich door den industrieelen voorspoed en 
de koortsige bedrijvigheid, die Duitschland te zien geeft, misleiden 
omtrent de werkelijkheid van den toestand, waarin dat land, het 
centrum van Europa, verkeert. Eenerzijds beschrijft hij plastisch en 
goed de ontzaglijke nieuwe plutocratie, die zich in Duitschland uit 
den oorlog en de ontwikkeling der laatste jaren bezig is te vormen, 
de plutocratie der Stinnessen en consorten, die hij bij „Wolken
krabbers" (Skyscrapers) vergelijkt, zich te midden van toenemende 
ellende steeds hooger verheffend. De trusts, vooral de verticale, 
geheele productiegebieden van den bodem tot de uiterste vertak
kingen omvattend, die thans in het bankroete Duitschland veel 
machtiger zijn dan ooit vóór den oorlog, omdat zij zoowel financieel 
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als economisch maar ook door hun grootere beheersching der 
publieke opinie, door middel van de pers, veel meer macht hebben. 
Andererzijds ziet hij, dat deze steeds grootere concentratie van 
kapitaalsmacht in de handen van zeer enkele onmetelijk rijke pluto
craten, te midden van een steeds grooter wordende misère van de' 
Duitsche massa's, onvermijdelijk de oorzaken van verval steeds 
meer doet toenemen. Hij zegt ihet zóó: 

„Wat men (in Frankrijk) niet ziet, is dat die voorspoed (in 
Duitschland) voor een groot deel kunstmatig is, dat zij hoofdza
kelijk een gevolg is van de daling van de mark. Een trouwens zeer 
vaak gemaakte opmerking, banaal in werkelijkheid, maar die wij 
niet moede zullen worden te herhalen: een valuta, die slechter wordt, 
behoudt, gedurende een zekeren tijd, in een land, waar zij circu
leert, een grootere koopkracht dan zij op de buitenlandsche markten 
behoudt; de loonen vooral stijgen niet onmiddellijk naarmate het 
muntteeken daalt. Maar deze daling wordt kunstmatig te voorschijn 
geroepen door de goudstortingen, die men van Duitschland eischt. 
Zij zal ophouden op den dag zelve, waarvan men hopen moet, dat 
hij nabij is, waarop men een verstandige politiek van herstel zal 
gaan toepassen, waarop men de betalingen in specie zal vervangen' 
door contributies in natura zoo groot mogelijk en waarop men 
verder redelijke termijnen van uitstel zal toestaan, onder de noodige 
waarborgen en voorzorgen". 

Zoodra dus het tractaat van Versailles herzien wordt, 
zegt de heer Caillaux, komt er een eind aan 'den kunstmatigen 
industrieelen voorspoed van Duitschland. Zoodra de mark weer gaat 
stijgen, stijgen de kostprijzen in Duitschland; de export vermin
dert; de industrie-magnaten zullen gedwongen zijn de productie te 
verminderen, terwijl zij blijven zitten met geweldige voorraden. 

Wij merken op, dat van de herziening van het Vredesverdrag 
nog geen spoor te zien is. In Genua mag het niet herzien worden. 
Poincaré heeft zijn veto gesproken. En de heer Caillaux, nu nog de 
hoogverrader, die blij mag zijn, dat hij ten minste niet weer in een 
gevangenis der Republiek is opgesloten, is nog ver van de macht. 

Maar vervolgen wij zijn interessante beschouwingen. Interes
sant, omdat 'zij de werkelijkheid der kapitalistische ontwikkeling 
van nu voor een goed deel weergeven. 

Nog, gaat hij voort, heerscht er strijd tusschen de industrieele 
magnaten in Duitschland, die bezig zijn aan den verderen opbouw 
van hun ontzaglijke industrieele „skyskrapers", in elk opzicht op 
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reusachtige schaal te vergelijken met de cyclopische constructies in 
het feodale Europa ider 11e, 12e, 13e eeuwen, torens, onneembaar 
voor de toenmalige massa hoorigen. Maar... ook buiten Duitschland, 
zijn de groote kapitalisten ijverig bezig aan den verderen opbouw 
van hun moderne „citadellen". 

Europa bevindt zich, in werkelijkheid, op het punt om eigen
dom te worden eener. anarchische feodaliteit. De chefs der trusts 
zijn de graven en de hertogen van iden modernen tijd. Meesters van 
hét ijzer, van het staal, van de steenkool, meesters van de indus
trieën, die ervan afhankelijk zijn, palen zij zich staten af in den 
Staat, maken zij de openbare machten tot hun onderhoorigen, her
leiden zij hen tot een schijn-rol, evenals de groote feodalen van de 
tiende en elfde eeuw den Franschen koning in zijn lelie-mantel 
hadden opgesloten en den Keizer, de wederhelft Gods, hadden 
verpletterd onder een kroon, die zij zelf op zijn hoofd hadden gezet. 
En het is een vaste wet in cie geschiedenis, dat de oorlog steeds, 
ieder oogenblik, onder alle voorwendsels, tusschen de machtigen 
der aarde kan uitbreken, wanneer zij zich van het algemeen belang 
los hebben gemaakt, wanneer de openbare zaak hun eigendom is! 
Een wet, die zich reeds verwezenlijkt heeft in 1914, toen de „wol
kenkrabbers" eerst jong en klein waren! Een wet, die opnieuw waar 

zal blijken... helaas, wanneer de volken niet waken " 
Caillaux toont dan aan, dat in de snelle ontwikkeling der 

horizontale en verticale trusts, wel verre van een „organisatie" der 
productie, op zichzelve een nog krachtiger drang naar den oorlog 
ligt dan reeds in de economische en politieke ontwikkeling van het 
kapitalisme van vóór 1914. Hij toont aan, dat de plutocraten, die 
in toenemende mate het huidige kapitalistische Europa beheerschen, 
de problemen, waarvoor Europa staat, wil het 'zich herstellen, zelfs 
niet zien, laat staan er zich voor interesseeren. Want zij vormen 
een groep van heerschers, die, meer dan eenige vroegere heer
schende klasse misschien, beperkt van blik zijn, niets kunnen zien 
dan hun eigen onmiddellijke winstbelangen en die bovendien, door 
hun afkomst, door hun opvoeding, alle wijdere cultuur, inzonder
heid historische en humanitaire ontwikkeling missen. Hij citeert 
iemand, die het ook uitstekend weten kan: Walter Rathenau, die 
schreef: 

„Uit een economisch oogpunt leeft heel de beschaafde wereld 
onder de heerschappij van een plutocratie, die in bepaalde staten, 
zich geheel van de macht meester heeft gemaakt, de wetten en de 
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constitutie maakt, over oorlog en vrede beslist en die in andere 
landen den politieken invloed deelt met de traditioneele machten 
(van grondbezit en adel). De plutocratie is de heerschappij van een 
kaste, van een oligarchie en de afschuwelijkste van alle, wijl zij zich 
niet aan eenige ideale opvatting vastknoopt... Zij handelt, niet 
onder den invloed van idealen, maar van gewone eigenbelangen... zij 
bedoelt slechts één ding, zich te handhaven en zich te verrijken". 

Dc moderne plutocraten kunnen noch willen de middelen toe
passen, die in staat zouden zijn, zelfs nu nog, den Europeeschen 
economischen toestand te lenigen. 

„Een normale internationale wisselkoers te herstellen door de 
beschermende rechten op te heften, de te hooge douanerechten te 
verminderen en een matige bescherming vast te stellen, zou betee-
kenen de gedurende den oorlog in heete serre-lucht uitgebotte 
industrieën, die gedurende den vrede zijn blijven voortleven, en die 
aan degenen, die ze expioiteeren, enorme winsten verschaffen, ter 
dood te veroordeelen. Die kunstmatige ondernemingen zouden door 
een economische toenadering sterven. De plutocratie wil dat niet. 
Zij kan niet. Krachtig verschanst in hun stevig gebouwde burchten, 
zouden de groote leiders zich misschien neer kunnen leggen, mis
schien kunnen profiteeren van de verdwijning dier bolwerken, die 
vaak nutteloos, bij wijlen schadelijk' voor hen zouden zijn. Haar 
ontelbare kleine vestinkjes zouden ook ineenstorten. De clientèle der 
oligarchen, die daar genesteld zat, zou op de vlucht slaan. Zij zou 
de banieren dier aanvoerders verlaten, die dan geïsoleerd in hun 
citadellen zouden zitten, en die er weldra belegerd zouden worden 
door hen, van wie zij nog pas aanvoerders waren. Om niet ten onder 
te gaan, zijn zij verplicht de algeheele overheersching van de kaste, 
aan wier hoofd zij staan, te doen voortduren, den economischen 
oorlog te doen blijven bestaan, zelfs als Europa eraan moet ten 
onder gaan". 

De heer C. toont aan, dat het hun ook onmogelijk is een 
Europeesche munteenheid te scheppen, eerste voorwaarde om de 
krankzinnige speculatie te doen ophouden, het beursspel, waarvan 
een zoo groot deel van Europa's parasieten nu leeft en profiteert, die 
ais rootvogels na de slachting op de landen zijn neergestreken en 
hun het bloed en bet merg aftappen. 

„Het probleem der schulden is onafscheidelijk van dat van het 
ruilmiddel en de vermindering, zoowel als de vorming der Europee
sche schulden, moet vergezeld gaan van een ventilatie in het passief 
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der Staten". De oligarchie echter wil dit niet. Zij geeft de voorkeur 
aan nog meer papieren ruilmiddelen, aan nog grooter inflatie. En zij 
vindt dit in 't geheel niet onaangenaam, want... de daling van het 
•ruilmiddel brengt een stijging der prijzen mee, de industrie-leiders, 
evenals de winstmakers, die zij met zich meesleepen, verkoopen hun 
producten duurder. Zij berooven op die wijze op wettige manier de 
kleine kapitalisten, die hun geld hebben geleend, alsmede hun arbei
ders, employés en anderen, wier betaling steeds achter blijft bij de 
stijging der papier-geldkoersen. Ontstaat er gebrek aan vraag, dan 
vermindert men de productie. Het program laat zich in dezen éénen 
zin samenvatten: organisatie van het bankroet en van de) exploitatie 
der arbeidende klassen ten voordeele van een oligarchie, die renten 
trekt door de valsche-munters-van-het-papier". De kleine rente
niers,, de gepensioneerden, de geëmployeerden, allen, die van vaste 
inkomens leven, worden tot een soort van bekrompen armoede ver
oordeeld. De arbeiders worden of werkloos gemaakt en kunnen dan 
krepeeren van den honger of ze mogen een loon aannemen ben.... 
hun behoeften. Begrootingstekorten zijn het gevolg, wijl de op
brengst der indirecte belastingen vermindert door de geringe 
consumptie. De Staat wordt gedwongen zijn toevlucht te nemen tot 
onophoudelijk herhaalde leeningen.' Steeds meer bankbiljetten, zoo
lang de banknotenpersen kunnen 'functioneeren en tot de volken 
verzadigd zijn van papier. Dan begint de loop naar den afgrond. 
De afgrond, dat is of een lange periode van omkeeringen, stuiptrek
kingen, oorlogen en burgertwisten, waarin Europa ten onder zal 
gaan, of wel de langzame dood van het oude continent, een nieuw 
en reusachtig Byzantium, welks doodstrijd de Meesters der Trusts 
zullen besturen in plaats van de „porphyrogeneten" (de titel der 
Byzantijnsche Keizers). 

Zoo ziet het perspectief er uit, dat de heer Caillaux, zelf dooi
de Fransche nationalistische pers voor plutocraat bij uitnemendheid 
uitgemaakt en het zwarte beest voor de Fransche nationalisten, roya
listen en rechtsche extremisten, voor Europa geopend ziet... wanneer 
zich niet alsnog een politiek laat vinden, die deze onheilen afwendt. 
Het beeld dat hij ontwerpt is, zooals men ziet, voor een groot deel 
ontleent aan de huidige Duitsche werkelijkheid, een werkelijkheid,-
die, zooals alle getuigenissen in de jongste weken om strijd verzeke
ren,met rasse schreden op weg is naar de Oostenrijksche toestanden. 

Is het te somber gekleurd? Is het onstaan onder den invloed 
van het pessimisme, dat verklaarbaar zou zijn bij iemand die als 
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Caillaux zóó van de toppen van macht is neergesmakt in vernede
ring en gevangenis? Maar zijn gelukkiger Italiaansche collega komt 
tot geen anders slotsom! 

Beiden zijn ook in dit opzicht van gelijke meening, dat zoolang . 
het verdrag van Versailles blijft* bestaan, elke hoop om den nood-
lottigen „loop naar den afgrond" te stuiten, ijdel is. E n . . . Versailles, 
het vredesverdrag zal te Genua weer een heilig huis moeten zijn, 
waaraan men niet mag raken, dat men niet mag betreden. 

Zoo schijnt dus het verblinde Europa wel ten volle de Ameri
kaansche regeerders te rechtvaardigen, die geweigerd hebben aan 
een Conferentie deel te nemen, die van te voren met onvruchtbaar
heid is geslagen en die niet als de hunne eenig positief resultaat 
belooft op te leveren. 

Maar. . . wat baten de zoogenaamd positieve resultaten van 
Washington, indien de Europeesche ontreddering voortgaat? Wat 
beteekenen de thans bekrachtigde verdragen over den Grooten 
Oceaan, waarbij drie groote Europeesche mogendheden zijn betrok
ken, indien die mogendheden zelf als imperialistische staten in den 
maalstroom vanEuropa's ondergang meegesleept dreigen te worden? 

Het vredelooze Europa beteekent de vredelooze wereld. Want 
of de Vereenigde Staten het willen of niet, de Europeesche en 
Aziatische' zaken zijn ook de hunne. Washington heeft niets 
gebracht tot herstel van de kapitalistische wereld, wanneer Genua 
niets zal brengen. • 

De optimistische Engelsche professor, de heer John H . Keynes, 
wiens boek over het vredesverdrag in 1919 zooveel enthousiasme 
heeft gewekt bij onze brave liberalen, heeft enkele maanden geleden 
in een nieuw korter werk: „A Revision of the Treaty" (Een Herzie
ning van het Verdrag) als zijn meening geventileerd, dat het ver
drag, althans wat betreft het gedeelte, betrekking hebbende op het 
zoogenaamde herstel, reeds bezig was ineen te storten of af te 
brokkelen. Hij ziet de gevaren, de gevaren voor de sociale orde wel 
te ve'rstaan, waarvoor hij in zijn eerste boek nog zoo bevreesd was, 
thans vrijwel achter den rug. „Het geduld van Europa's bevolking 
en de stevigheid van haar instellingen hebben de ergste schokken 
overleefd, die zij ooit zullen ontvangen". 

Aldus de Professor op pag. 168 van zijn boek. De man schijnt 
met meer van zijn beroepsgenooten bij alle bekwaamheid op een 
beperkt terrein gemeen te hebben, dat hij niet veel verder kijkt dan 
zijn neus lang is. Er is, zegt hij, in die gevreesde 2 jaar, niet heel 
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veel gebeurd, behalve smart en kwaad aan individuen. Europa's 
gemeenschappen vleien zich weer neer tot een nieuw evenwicht' 
Jawel: er zijn slechts eenige millioenen wezens gestorven, meer dan 
zelfs gedurende den oorlog. En Duitschland, heel midden-Europa 
is slechts bezig steeds verder weg te zinken. Een professor deert 
dat niet! Wij komen op Keynes' jongste boek nog wel terug naar 
aanleiding van Genua. 'Maar constateeren reeds nu, dat het ten 
opzichte van de groote problemen der wereld vrij onbelangrijk is. 



Clara Wichmann 
door 

Dr. DANIËL D E L A N G E Jr. 

Zoo kom ik op de aardt, ik ben zeer vroeg, 
Vroeger dan de andere, er is nog geen zon genoeg. 
Ik ben een wezen van het Gouden Geslacht 
Der Toekomstmenschen, iets vroeger gebracht 
Dan de massa's, die komen op d' aarde. 
Ik ben een gouden ster, gevallen, waar de 
Boom der Toekomst staat in eeuwigheid. 

PAN. 

Toen wij in den vroegen Februari-morgen van alle oorden des 
lands opgingen om Clara Wichmann naar hare laatste rustplaats 
te geleiden, was het triestig, regenachtig weer, maar in de nabijheid 
van. Westerveld brak de zon door en zoo hebben; wij die baar mogen 
volgen door het heuvelachtige terrein naar het crematorium in dat 
schelle vroege-voorjaarslicht, waarvan men telkens vreest, dat het 
door een hagelbui onderschept zal worden, terwijl een enkele vogel 
in de kale takken der boomen zijn toekomstverlangen uifiziong. Het 
was niet het voorjaar zelve, maar de belofte, dat het komen zou. Er 
lag een droeve symboliek in voor, ons ééndagsmenschen, die zoo 
graag zelf nog de koesterende lente-zon gevoelen. Ja, wij gevoelden 
het allen, dat Clara een vogel was geweest, die vóór den grooten 
trek uit het Zuiden tot ons gekomen was om het afsterven van den 
bleeken, dorren winter en de komst van de nieuwe lente te verkondi
gen, een lente, die zij izlelve niet meer beleven zou en een der sprekers 
heeft dit gevoelen tot uiting gebracht door haar te noemen: ,,'een 
te vroeg geboren kind van betere tijden". 

Clara Wichmann bezat dan ook die gaafheid van wezen, welke 
wij zoo gaarne toewenschen aan de generaties na de revolutie, zij 
had zoo volkomen overwonnen die gebrokenheid van karakter, 
waaraan nog zoo talrijke en niet van onze slechtste menschen lijden. 
Haar eenige: innerlijke tegenstrijdigheid bestond in de omstandig
heid, dat haar lichaam niet altijd opgewasen bleek tegen den taak, 
welke daaraan door haar sterken geest en wil werd opgedragen en 
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misschien is zij we! aan die tegenstrijdigheid te gronde gegaan. 
Ik heb Clara Wichmann alleen van nabij gekend in de jaren, 

dat zij in den grooten strijd onzer dagen een definitieve keuze ge
daan en zich onder de revolutionaire bestrijders van het kapita
listisch systeem geschaard had'. Toch zal het noodig izijn, wil men 
de ontwikkelingsgang van deze merkwaardige persoon ten volle 
begrijpen, om enkele omstandigheden en feiten uit hare vóór-revo
lutionaire periode naar voren te brengen, waarbij ik voor een deel 
gebruik zal maken van het tamelijk uitvoerige artikel van Mevr. 
C. M . Werker-Beaujon in het Utrechtsch Dagblad. 

Uit vele bronnen heb ik vernomen, dat Clara Wichmann als 
kmd eenigszins uitzonderlijk en eenzelvig is geweest, een kind, dat 
zich niet gemakkelijk bij anderen aansloot. Voor degenen, die later 
haar buitengewone takt in den omgang met de meest uiteenloopende 
menschen bewonderd hebben, een takt, die niet gegrond was op 
uiterlijke beleefdheidsvormen maar:op diep inzicht en verplaatsings
vermogen en vooral op waarachtige menschelijkheid, zal dit vreemd 
klinken. Toch is het wel begrijpelijk en verklaarbaar. In de eerste 
plaats is de latere harmonische persoon, die wij gekend hebben, 
niet zoo maar ineens uit den schoot der golven opgerezen, 
als Aphrodite anaduomene zaliger nagedachtenis, neen, wat wij 
als iets van zelfsprekends zonder meer aanvaard hebben, is het 
resultaat geweest van harden, innerlijken strijd en volhardende 
zelfopvoeding. Er zullen dus zeker wel perioden van onevenwichtig
heid in Clara's kinder- en meisjesleven geweest zijn .en dan in het 
algemeen zijn kinderen met sterke, uitgegesproken eigenschappen, 
kinderen, die het wagen van het toevallige gemiddelde hunner om
geving af te wijken, gemeenlijk niet zeer geliefd. Daarbij komt het 
mij voor, dat het millieu, waarin zij is opgegroeid, juist datgene 
miste, wat voor het ontplooien van een kinderziel noodig is. Haar 
vader, een geoloog van beteekenis, behoort tot dat bijna uitge
storven ras van natuuronderzoeker^, die elke philosophische 
scholing, elke bewuste denkmethodiek uit den booze achten en elke 
poging tot synthese onzer kennis tot een levensbeschouwing als 
onvergeeflijke, diletantische onzin beschouwen. Deze in den grond 
goedhartige, ietwat zonderlinge man met zijn vele stokpaardjes zal 
-zeker niet de gave bezeten hebben tot de harten zijner kinderen door 
te dringen of in hun zieltjes te lezen en ook met de andere leden van 
haar gezin, geloof ik niet, dat Clara ooit in een verhouding van ver
trouwelijke innigheid geleefd heeft. 
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Tocht heeft zij uit dat millieu zekere onschatbare elementen 
voor den bouw van haar persoonlijkheid meegekregen en wel 
in de eerste plaats de gave van het natuurwetenschappelijk 
denken en de waardeering voor de zuivere waarneming van 
feit en experiment, eigenschappen die zoo dikwijls aan den 
we tenschappel ijken ondenzioeker op historisch of maatschappelijk 
terrein ontbreken. 1). Het feit alleen, dat zij in aanraking kwam met 
talrijke representatieve persoonlijkheden op dit gebied van memsche-
lijk kunnen, heeft vele problemen voor haar levend gemaakt. Zoo 
herinner ik mij, dat zij een sterke indruk ontvangen had van von 
Uexkuell (een neo-vitalist, medestander van Hans Driesch) en dat 
zij deze persoon een merkwaardig mengsel achtte van consekwent 
modern denken en feodaal vooroordeel (v. U . was een Baltische 
jonker). 

In haar H . B. S.-tijd richtte zich haar belangstelling in 
hoofdzaak naar het historische en aesthetische. Zij schijnt toen een 
teer, schraal uneiske te zijn geweest met uitgesproken contempla
tieve neiging. Men ziou dus verwacht hebben, dat zij Ietteren, wijs
begeerte, geschiedenis of kunsthistorie zou gekozen hebben als 
studievak en niet, dat zij zich in de minst-wetenschappelijke: der 5 
faculteiten: de rechten, als student zou laten inschrijven. Welke 
bewuste motieven haar bij deze keuze geleid hebben, weet ik niet. 
Clara was er de persoon niet na een modegril te volgen, maar ik 
geloof, dat het wel in hoofdzaak de instinktieve neiging is /geweest 
een vak te kiezen, bij welks uitoefening zij haar gezichtskring niet 
tot de studeerkamer beperken, maar waarbij zij in tegendeel met het 
volle leven in aanraking komen zou. Daarnaast heeft misschien de 
overweging een rol gespeeld, dat de juridische studie de eenige is, 
die voldoende tijd en gelegenheid laat /tot vrijet studie buiten het 
eigenlijk vakgebied en zij wilde zich niet dadelijk specialiseeren, 
maar integendeel wilde zij aan haar studie het universeele karakter 
geven, zooals dat oorspronkelijk in de bedoeling van het universi
taire onderwijs gelegen was. 

Zoo volgde zij eenige jaren de colleges van Bolland en ver
diepte zij izich in allerlei philosophische problemen. Natuurlijk heeft 
zij van dezen merkwaardigen man veel geleerd, maar /een fanatieke 
bewonderaarster is zij nooit van hem geworden. Daarvoor zal haar 
fijne geest zich te dikwijls gestooten hebben aan de grofheden van 

1) Natuurwetenschappelijk geschoolden, die goed maatschappelijk en 
historisch kunnen denken zijn wellicht nog zeldzamer! 
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dezen .,anti-proletarischen plebejer", izooals Brom hem kort geleden 
zoo treffend gekarakteriseerd heeft. Ook bevond zij zich zelve te 
veel in een periode van ontplooiing harer sociale gevoelens, dan dat 
zij niet onmiddelijk het ontstellend tekort aan kennis en inzicht van 
den grooten man doorizien zou hebben, zoodra deze zich op maat
schappelijk gebied begaf. 

In de meisjes-studenten-club te Utrecht scheen toentertijd ( ± 
1906, waar is 't gebleven?) een opgewekt, geestelijk leven te hebben 
geheérscht. Dit beperkte terrein werd voor Clara de oefenschool op 
sociaal en organisatorisch gebied, waar zij leerde personen om zich 
te verzamelen ,en voor bepaalde doeleinden te organiseeren en velen 
harer medestudenten zijn nog altijd dankbaar voor hetgeen zij haar 
in die jaren aan' innerlijken steun voor het verdere leven heeft weten 
mee te geven. 

Enkele jaren later vinden wij haar terug in de vrouwenbe
weging, welke omstreeks het jaar 1908 in het stijve, achterlijke, 
halt-feodale Utrecht haar intrede heeft gedaan. Zij nam zitting in 
het bestuur van de afd. Utrecht van den Bond voor Vrouwenkies
recht en zooals men dat meer ziet gebeuren, ontplooide de jonge 
afdeeling een levendige! werkzaamheid, die op het maagdelijke, 
onontgonnen terrein nogal succes wist te behalen. De honig, die 
Clara in haar eerste studiejaren naarstiglijk verzameld had, werd 
nu op vergaderingen, bijeenkomsten en door middel van artikels in 
allerlei, periodieken ten algemeene nutte der vrouw gedistribueerd. 
Haar geheele aanleg en haar goede historische en phllosophische 
scholing behoedden haar voor een enghartig feminisme, al aan
vaardde zij de bewuste éénzijdigheid van het naar voren schuiven 
van een bepaalden eisch i.c. het vrouwenkiesrecht om de geesten 
wakker te schudden en de mogelijkheid te verkrijgen tot eenig 
positief succes. Haar streven was de vrouw vrij te maken op elk 
gebied van het leven, haar te doen deelnemen aan het leven in zijn 
vollen omvang en met volle verantwoordelijkheid. Daarvan zou de 
uiterlijke gelijkstelling het eindresultaat zijn, maar deze zou van 
geringe beteekenis blijven, indien daarmee niet gelijktijdig de inner
lijke vrijmaking groeide. Vooral de slaafsche verhouding in de inter
relatie der sexen, welke zoo dikwijls in haar tegendeel omslaat, 
moest niet alleen uiterlijk, maar vooral innerlijk opgeheven worden. 
Zij begreep toen nog niet dat een dergelijke bevrijding binnen het 
raam onzer huidige, maatschappelijke verhoudingen onmogelijk te 
verwerkelijken is. 
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In haar feministische periode (1908-1916) zijn vele belangrijke 
publicaties van haar hand op dit gebied verschenen. Zoo beeft zij 
meegewerkt aan het encyclopaedisch handboek: „De vrouw, de 
vrouwenbeweging en het vrouwenvraagstuk", waarin o.a. het slot
artikel: „Het vrouwenvraagstuk en zijn betrekkelijkheid:", van Ihaar 
hand is 1). Met mevr. van den Bergh v. Eijsingha-Elias schreef zij 
ter gelegenheid van de tentoonstelling de Vrouw 1813-1913: „De 
vrouw in Nederland voorheen en thans" en wel het moderne ge
deelte, terwijl zij ook |een omvangrijke studie gepubliceerd heeft 
over: „Het vraagstuk van den bedrijfsarbeid der vrouw in Neder
land". ; 

Ook door haar juridische studiën kwam zij in aanraking met 
de hedendaagsche, sociale verhoudingen. Zij voelde zich 'n.1. het 
meest aangetrokken tot de criminologie, de leer van misdaad en 
misdadiger en de titel van haar proefschrift (1912) luidde dan ook: 
„Beschouwingen over de historische grondslagen der tegenwoordige 
omvorming van het strafbegrip". Zooals de lezer weet, heeft de 
kwestie van misdaad en straf haar geest niet meer losgelaten. Als 
ambtenaar aan het Bureau van Statistiek werd haar de zorg voor 
de criminologische statistiek opgedragen. Zij kreeg dus een goede 
gelegenheid tot het verzamelen van gegevens op dit gebied en dit 
voortgezette onderzoek bracht haar steeds verder van den Lombro-
siaanschen onzin der absolute scheiding tuschen misdadiger en 
normaal mensch en versterkte haar instinktieve overtuiging, dat de-
tegenwoordige massa-criminaliteit een product van de huidige, 
maatschappelijke verhoudingen is en dat deze meedeint met cie 
schommelingen tuschen crisis en gunstige conjunctuur, welke .mze 
maatschappij voortdurend ondergaat. 

Zij begreep, dat er in hei tegenwoordige ontwikkelingsstadium 
van het kapitalisme geen werkelk sterke en levende, gemeenschap-

Ij Ik kan de, verzoekng niet weerstaan uit dit artikel een paar zinnen 
over te nemen, die typisch zijn voor hare mentaliteit: „Het is waar, dat zij 
zeiven liet beloofde land niet zullen binnen gaan, dat zij offerlam zijn voor de 
toekomst. Maar misschien wordt nooit zoo rijk geluk beleefd als in de ken-
teringsdagen, wanneer de verlossing en verzoening gevoeld wordt van den 
'strijd, die de nieuwe generatie niet meer zal hebben gekend. Misschien zelfs 
moeren we zeggen, dat het geluk, de harmonie niet in de toekomst ligt, want 
die toekomst kan weer zijn: de verstarring, het vorm-worden na den tijd, 
waarin de nieuwe waarde verworven is. Misschien moeten wij ertoe besluiten, 
dat wèl de smartelijkste, maar ook de rijkste tijden zijn, de tijden van over
gang.. Maar om dat te erkennen, moeten wij heenkomen over den wensch 
van projectie in de toekomst, als ware die de idealiteit en het wezen van het 
heden. Eerst, wie afstand doet van de toekomst, verwerft het heden". 
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pelij'ke moraal kon opkomen, dat daarvoor de gebrokenheid en 
verscheurdheid te ver waren gevorderd. Aan den eenen kant toch 
js, ter wille van de winstmakerij elke handeling, hoe minder
waardig die ook zij, geoorloofd, indien zij slechts niet met 
de strafwet in botsing komt. De voedselspeculant hetzij boer 
handelaar of reeder, die zich in tijden van voedselschaarschte 
vetmest ten koste van den honger zijner landgenooten, de 
munitiefabrikant of de koloniale avonturier, die zijn land terwille 
zijner financieele belangen in een oorlog wikkelt en allen de velen, 
wier macht, ,aanzien en rijkdom op cie direkte ellende der massa ge
baseerd zijn, zij worden beschouwd als de steunpilaren der maat
schappij en zij regeeren de wereld openlijk of bedektelijk. Aan den 
'eenen kant dus wordt de meest gewetenlooze amoraliteit in het 
ekonomische leVen als het hoogste geprezen, wordt met klem van 
wetenschappelijke^?) argumenten het meest brute egoïsme ais hei 
eenige moment in den vooruitgang der menschheid beschouwd, 
terwijl aan de andere kant van de onderliggende klassen een maxi
mum van sociale zelfbeheersching geeitscht wordt. De bezitlooze 
klasse heeft elke situatie zonder morren te aanvaarden. Heeft de 
heerschende klasse haar noodig in tijden van voorspoed, dan heeft 
zij het opgedragen werk te verrichten op straffe van verhongering. 
Komt er een crisis, dan wordt een groot deel harer leden werkeloos 
en deze personen moeten maar izden, hoe zij aan hun noodruft vol
doen. En o, wee! wanneer zij zich daadwerkelijk durven te verzetten 
dan staat heel het machtsapparaat van den Staat, justitie, politie, 
leger enz. klaar om deze onbeschaamden, die werk en brood durven 
eischen, tot rede te brengen. 

Indien men als Clara Wichmann tot de overtuiging is gekomen, 
dat deze tegenstrijdigheid een der hoofdoorzaken is van de massale 
misdadigheid onzer dagen 1), dan weet men ook, dat zonder ver
andering van den ekonomisch-maatschappelijken basis dit ver
schijnsel niet verdwijnen zal en evenmin de verweer-maatregelen der 
burgerlijke maatschappij in wezen veranderen kunnen.Toch meende 
(zij terecht, dat het niet aangaat met de handen in de schoot te gaan 
zitten tot de rijpe vruchten eener revolutie daarin vallen, maar dat 
in ieder geval in dit overgangstijdperk veel voorbereidend, werk kan 
worden verricht en dat de publieke belangstelling moet worden 

1) Misdadigheid is toch in het algemeen niets anders dan het doorbreken 
van de burgerlijke rechtsorde, de vergrijpen en misdaden der geboren anti-
of asociale personen vormen .slechts een gering percentage van alle delicten. 
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gewekt voor deze vraagstukken, waarvan de eerste belanghebben
den, de bezitlooze klassen van stad en land nog ternauwernood 'de 
portee begrijpen. Buitendien zou een breede actie de burgerlijke 
autoriteiten dwingen het lot der gevangenen zooveel mogelijk te 
verzachten en remmend kunnen werken op al te grove .misbruiken. 
Dit waren zoo ongeveer de voornaamste grondbeginselen, waarop 
Clara Wichmann „het comité van actie tegen de bestaande opvat
tingen omtrent misdaad en straf" in 1919 in het leven heeft ge
roepen, een comité waarvan zij als secretaresse steeds het drijvende 
en bezielende element is geweest. De lezer zal zich herinneren, dat 
genoemd comité in het voorjaar van 1920 te Amsterdam een wel
geslaagd congres heeft gehouden, terwijl het verder propaganda
materiaal en een aantal werken over desbetreffende vraagstukken 
heeft uitgegeven o.a. de redevoeringen van Clara Wichmann en den 
ondergeteekende op genoemd congres gehouden en een studie over 
het gevangeniswezen hier te lande van Boeke en van Mierop. 

Wij zijn nu vamzielf reeds in Clara's revolutionaire periode 
aangeland. Voor zoover ik kan nagaan heeft zich de overgang van 
het burgerlijk radikale hervormingsstandpunt tot het inzicht, c 
alieen een volkomen verandering van de grondslagen onzer maat
schappij (en wel in de eerste plaats de opheffing van het privaat 
bezit en der klassenmaatschappij) verbetering in de ontredderde 
menschelijke samenleving kan brengen, bij haar volkomen geleide
lijk plaats gehad. Wel heeft natuurlijk de uitbarsting van den 
grooten wereldoorlog, die alle verhoudingen zoo schel en meedoo-
genloos verlicht heeft, dit proces verhaast. De groote dienstweige
raars-actie van de jaren 1916-17 volgde zij met groote belangstel
ling en als ik mij niet vergis, zijn het vooral de geschriften en rede
voeringen van de Ligt geweest, die haar de laatste weifelingen 
hebben doen overwinnen. Het sprak dus vanzelf, dat het uiterlijk 
symbool van haar veranderde meening, zou bestaan in haar toe
treden tot den Bond van Christen-Socialisten, waar in die jaren een 
opgewekt leven heerschte, gepaard aan een groote mate van 
activiteit vooral door de dienstweigeraarsactie. 

Toch doorzag zij al spoedig de beperktheid en tijdelijkheid van 
het streven van den B. v. C.-S. en was zij altijd bereid deel te nemen 
aan groepeeringen op meer breeden, revolutionairen grondslag. Zoo 
was zij een ijverig lid en medestrijdster in den revolutionairen 
Vrouwenbond, waarvan zij te vergeefs getracht heeft de uiteen-
loopende elementen bij elkaar te houden. Zij is ook een der trouwste 
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leden geweest van den Bond van Rev. Sec. Intellectueelen, waarin 
zij vooral waardeerde de mogelijkheid van contact tusschen ver
schillende revolutionaire schakeeringen, opdat zij elkaar beter 
begrijpen zouden. ) 

ln hare revolutionaire periode is van Clara Wichmann een 
stroom Van energie uitgegaan, die zich allereerst tot cie proletarische 
vrouwen richtte en degenen onder haar, die het voorrecht gekend 
hebben persoonlijk met haar in contact te komen zullen zeker nog 
lang met dankbaarheid gedenken, wat zij van deze persoon aan 
inzicht en diepe menschelijkheid ontvangen hebben. 

Vele artikelen zijn in de jaren 1917-1919 van hare hand in 
„Opwaar t s" verschenen en deze behoorden mede tot het beste, wat 
dit blad bevatte. Toen zich langzamerhand de scheuring in den B. 
v. C. -S . tusschen orthodox- en vrij-geloovigen eenerzijds en 
tusschen geweldloozen en niet-geweldloozen anderzijds begon af 
te teekenen,''heeft zij met cie vrij-geloovige, geweldlooze groep in 
1920 den Bond van Religieuse Anarcho-Communisten opgericht. 
Deze is echter nog nooit het stadium van een revolutionaire deba-
ting-club te boven gekomenl). Door zijn geringen omvang en de 
vrij groote onderlinge verschillen zijner leden heetjt hij practisch 
eigenlijk nog niet aan den bevrijdingsstrijd der arbeidersklasse 
deelgenomen. 

Gedurende het jaar 1920 is zij met de Ligt mederedactrice 
geweest van de N . Amsterdammer en als zoodanig heeft zij een 
aantal belangrijke artikels geschreven, waarvan ik o.m. noemen 
wi l : „Nog niet rijp voor het socialisme?", waarin zij haar burger
lijken tegenstanders op de haar eigen, kalmen, lichtelijk ironischen 
betoogtrant aantoont, 'dat deze bedriegelijke leuze eigenlijk zeggen 
wil:" „Nooit rijp voor het socialisme", omdat de arbeidersklasse 
onder kapitalistisch regiem nooit rijp voor het socialisme worden 
kan. Er zijn nu eenmaal een aantal zaken, die men alleen door iielï 
doen kan leeren beheerschen en een aantal eigenschappen die 
slechts tot ontplooiing kunnen komen op een nieuwen maatschap-
pelijken grondslag. 

Ook hare artikels over het syndicalisme en over het huwelijks
recht in Sowjet-Rusland (beiden door den B. v. Rev. Soc. Int. als 
brochure uitgegeven) zijn voor de belangstellende in deze materie 

1) Zonder twijfel is deze debatingclub in zijn soort van hoog gehalte, 
men behoeft daartoe slechts kennis te nemen van den inhoud van den „Vrijen 
Communist", welke gewoonlijk op een hoog peil staat. 
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van veel gewicht . Zeer ju is t is 'b.v. het inz ich t in laa ts tgenoemd 
ar t ikel v e r k o n d i g d , dat op d i t oogenbl ik in S o w j e t - R u s l a n d nog 
geen sprake kan zi jn van een posi t ieve huwel i jk s -we tgev ing . D e z e 
wetten kunnen alleen al ler le i be lemmer ingen uit de oude we tgev ing 
opru imen en verder een bas is vo rmen w a a r o p een nieuwe en vri je 
v o r m i n g van gewoonte-recht za l kunnen plaats v inden . 

O o k in de syndica l i s t i sche pers was zij een t rouwe medewerk
ster en men k a n gerust zeggen, dat zij overal , w a a r de arbeiders
b e w e g i n g haar m e d e w e r k i n g vroeg , deze direct verleende, zonder te 
v ragen of de haa r opgedragen taak meer of minder be langr i jk was 
en of deze niet beter door een ander kon worden verr icht . Ik w i l 
echter den lezer niet langer vermoeien met het noemen v a n al ler le i 
publ ica t ies , maar é é n moe t ik n o g vermelden, omdat ik deze als een 
voorbeeld beschouw, hoe onder revolut ionai ren gedebatteerd moet 
worden en dat is de polemiek tusschen haar en H e n r i ë t t e R o l a n d 
H o l s t over pro le tar i sche dictatuur, geweld , central isat ie enz. in de 
N i e u w e T i j d van 1921. Ik zad over de argumentat ie pro en contra 
hier niet verder u i tweiden, maar ik kan iedereen aanraden deze 
rr t ikelen n o g eens rus t ig en met concentrat ie over te ' lezen, al leert 

hij daa rdoor slechts de gevaren onder oogen te zien aan h is tor i sch-
noodzake l i jke é é n z i j d i g h e d e n v e r b o n d e n l ) . 

Ik heb getracht hier een zij 'i ook zeer onvol ledig ' beeld te 
geven van.den?persoon en o n t w i k k e l i n g s g a n g van C l a r a W i c h m a n n , 
tijd en gegevens hebben mij on tbroken om d i t meer v o l l e d i g te doen. 
L a a t ons nog even resumeeren. Zi j is geweest een persoonl i jkheid 
met bui tengewone gaven van hoofd en voora l v a n hart. Zi j bezat een 
synthetische kennis en 'n inz ich t in de voornaamste , moderne weten
schappen, zooals dit maar aan w e i n i g personen in deze ti jden van 

1) Ik wil hier even opkomen tegen de m.i. onjuiste opmerking in het 
bericht over haar overlijden in de „Tribune", waarin voorgesteld wordt alsof 
Clara Wichmann de beteekenis der Russische Revolutie niet doorzien zou 
hebben'. Ik heb veel met haar over deze materie gesproken en gecorrespon
deerd, maar ik wil hier 'uitdrukkelijk verklaren, dat zij de wereld-historische 
beteekeirs dezer omwenteling wel degelijk begrepen heeft. Alleen betreurde 
zij het, dat centralisatie en bureaucratisme zoo spoedig de zelfwerkzaamheid 
der massa's in allerlei opzichten geremd hebben, bezwaren, dié dootr 
communisten als Alexandra Kollontai volkomen gedeeld worden. Ook bezat 
zij een instinktieven afkeer tegen alle en in 't bijzonder tegen georganiseerd 
en gecentraliseerd geweld, waarvan zij vreesde, dat dit het beste in de 
revolutionaire strijders zou vermoorden. Zij kon deze dingen historisch aan
vaarden en begrijpen, maar er niet' act :ef aan deelnemen. Werkelijk dialek-
tisch denkenden begrijpen de historische beteekenis van dergelijke personen, 
als tegenwicht tegen mogelijk en waarschijnlijk misbruik van terreur en 
dergelij'ken. 



218 

verbrokkelde cultuur gegeven is. Als zij zich op een bepaald gebied 
geconcentreerd had, zou zij ongetwijfeld eerste-rangs wetenschap
pelijke scheppingen hebben kunnen tot stand brengen. Zij heeft dii 
niet gedaan, omdat zij haar gaven en inzicht allereerst heeft willen 
gebruiken ten bate harer medemenschen. In de periode 1908-1916 
heeft zij dit gedaan terwille van den bevrijdingsstrijd der vrouw, in 
de tweede periode heeft zij hare gaven in dienst gesteld van den 
proletarischen bevrijdingsstrijd. Clara Wichmann heeft geen werken 
van wetenschap 1) of kunst nagelaten, waarmee zij zichzelve tot in 
een verre toekomst een onverwoestbaar gedenkteeken heeft opge
richt, maar haar leven in dienst van haar idealen, haar leven ten 
bate harer medemenschen, het resultaat van .dagelijksche liefdevolle 
'arbeid en volhardenden strijd, is ^en kunstwerk schooner dan eenig 
verbeeldingswerk vermag te zijn. Het is aars ü, jonge revolutionaire 
arbeidsters, wien zij tot een lichtend voorbeeld heeft gestrekt, om de 
herinnering aan dat kunstwerk door uw -eigen daden levendig te 
houden! 

1) Men versta wij wel. Het wetenschappelijke en journalistieke oeuvre 
van C l . W . is even omvangrijk als belangwekkend en het bijeenverzamelen 
van het belangrijkste uit dit verspreide ,wemk .zou 'niet alleen van piëteit 
getuigen tegenover de gestorvene, maar zou eveneens van groot belang zijn 
voor ieder, die de cuitureele en maatschappelijke .stroomingen van den aan
vang' der twintigste eeuw wil leenen kennen, zoaals deze door een der beste 
vertegenwoordigers van het Nederlandsche intellect .weerspiegeld zijn 
geworden. 



Eenige beschouwingen over het platteland 
van Groningen, Friesland en Drente 

• door 

G. S T E R R I N G A . 

Het is, dat heeft de proletarische revolutie in Rusland geleerd 
door de historische feiten van haar ontwikkeling tot dusverre, meer 
nog, duidelijker nog, zooals dat steeds het geval is, dan theoretische 
overwegingen het kunnen doen, het is voor het slagen van de pro
letarische revolutie van het allergrootste belang, hoe de bevolking 
van het platteland zich stelt ten opzichte van de omkeer van de 
kapitalistische maatschappij tot een communistische. Het slagen van 
de proletarische revolutie wil niet alleen, zelfs niet in de eerste 
plaats zeggen: het verjagen van de heerschende machten van het 
kapitalisme, weggespoeld als ze worden door de overweldigende 
golven van de opstandige revolutionaire massa; het wil m.a.w. niet 
in de voornaamste plaats zeggen: het vestigen, als gevolg van den 
zegevierenden storm van de revolutie, van de dictatuur van het 
proletariaat. Wel spreekt het donderende gerucht van (het ineen
storten van de oude machten, onverwinbaar als ze trots alles leken 
m de oogen van ongetelde massaas, door de traditie van eeuwen
lange heerschappij, het sterkste tot de verbeelding. Maar het groote 
werk van de revolutie komt daarna: het handhaven van de dictatuur, 
de verdediging van de revolutie tegen de aanvallen van de contra
revolutie en tegelijk en in nauw verband daarmee de bouw van het 
nieuwe, het tot ontwikkeling brengen door alle moeilijkheden, tegen
slagen- en vergissingen heen van de communistische productie en 
maatschappelijke organisatie. Dat ontzettend moeilijke werk, het 
werk van de revolutie, vult 'het tijdperk van jaren en tientallen van 
jaren na de zoo geruchtmakende en tot de verbeelding sprekende 
ineenstorting van de oude kapitalistische heerschappij, die maar al 
te veel, ook in den geest van de proletariërs zelf, verschijnt als de 
revolutie. 

Voor beide: voor de verovering van de dictatuur, maar vooral 
voor de eigenlijke revolutie, het lange tijdperk van verdediging en < 
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opbouw is het van het allergrootste belang, hoe de plattelandsbevol
king zich hiertegenover verhoudt. 

Want zij wordt zoo licht, door allerlei omstandigheden, de 
sterke aanhang, ja de voorname kracht van de contra-revolutie in 
daadwerkelijke strijd. 

En wat van mogelijk nog meer belang is, zij, de bewerkers van 
den bodem, de producenten van de levensmiddelen, moeten de 
revolutie voeden. Zijn zij vijandig, dan zullen zij dit niet willen, de 
levering van levensmiddelen aan het revolutionaire proletariaat der 
steden weigeren of meer of minder belemmeren; de productie niet 
ontwikkelen ten bate der voeding van bet groote stadsproletariaat 
en dus van de revolutie, maar integendeel inperken zooveel mogelijk 
tot fiiet peil van eigen gebruik. Het werken der Communisten, voor 
en na de verovering van cie dictatuur, moet er dus op gericht zijn, 
de plattelandsbevolking zoo sterk mogelijk te beïnvloeden ten gunste 
van de revolutie, de groep van warme voorstanders, van sterke 
strijders voor de revolutie zoo sterk mogelijk uit te breiden en de 
bestaande vijandschap zoo veel mogelijk te neutraliseeren in elk 
geval. 

't Spreekt vanzelf, dat het slagen in dit opzicht niet alleen, celfs 
niet 'in de eerste plaats afhangt van ons juist optreden en onzen 
ijver, maar voor het grootste deel van de maatschappelijke verhou
dingen, zooals die zich op het platteland voordoen. Waar we een 
vrij sterk loonproletariaat vinden in landbouw of veenbedrijf of 
industrie, daar vinden we natuurlijke medestrijders, waarop we onze 
propaganda in taaie volharding zeker van 't succes, kunnen en moe
ten richten. We zullen dat proletariaat vinden in streken, waar de 
landbouw (in engere beteekenis) in middel of grootbedrijf wordt 
uitgeoefend; in veenstreken waar de ontginning nog in volle gang is 
en in de veenkoloniën, waar na de afgraving van 't veen een meer 
of minder sterke industrie is ontstaan. We zullen het minder of bijna 
niet vinden in de streken, waar de veeteelt de hoofdbron van bestaan 
is, of iwaar de landbouw overwegend of totaal als kleinbedrijf wordt 
beoefend. Deze loonproletariërs, werkende onder arbeidsvoorwaar
den, meestal ver beneden die van het stadsproletariaat, in dienst van 
werkgevers, in felheid tvan uitbuitingslust en klassetrots vooral niet 
onderdoende voor de werkgevers in de industrieele bedrijven, vor
men een afdeeling van de klasse der loonarbeiders, die Volop voor 
het communisme gewonnen kan en moet worden als vurige strijders 
voor het gemeenschappelijk doel. 
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Waar we cle loonproletariërs vinden, daar vinden we natuurlijk 
meteen hun meesters, de meer of minder machtige boeren, de men
schen. levende van de uitbuiting van het landproletariaat en dus als 
geheel behoorende tot de onverzoenlijke vijanden van het commu
nisme, voor en na de dictatuur van het proletariaat. Wel maakt het 
natuurlijk onderscheid, of de vijandschap tegen het communisme en 
tegen het proletariaat als de natuurlijke strijders daarvoor, door
kruist wordt door een vijandschap naar de andere kant, naar den 
kant van eigen uitbuiters op hun beurt. M.a.w. 't maakt natuurlijk 
onderscheid, of de boeren, die een aantal arbeiders uitbuiten voor 
hun bedrijfswinst, rijke grondbezitters zijn, of dat het zijn pachters, 
die eerst een zware pacht aan den grondbezitter, den „landheer" 
zooals hij in Friesland heet, hebben te betalen, voordat bet aan hun 
eigen winst toekomt, of wel zoogenaamde eigenaars, die hun 
„eigendom" met zware hypotheekschuld belast hebben, waarvoor 
ze telken jare de renten hebben op te brengen. Dat verschil zullen 
we zeker nauwelijks bemerken, zoolang 't kapitalisme nog heerscht 
en we ook deze pachtboeren, als directe belanghebbenden bij de 
uitbuiting van het proletariaat, als felle vijanden tegenover dat 
proletariaat zullen vinden, er op uit, de druk van den kant der 
grootgrondbezitters af te wentelen iop hun loonarbeiders zooveel 
mogelijk. Alleen, na deproletarische revolutie, onder de proletarische 
dictatuur zullen ze zich misschien gemakkelijker leeren aanpassen 
bij de nieuwe verhoudingen, wijl hun in elk geval niet evenals hun 
klassegenooten de'bóeren-eigenaars het bezit van den grond behoeft 
te worden afgenomen. 

Tusschen de zuivere loonproletariërs en de kapitalistische 
middel- en grootboeren bevinden zich de talrijke groepen van half-
proletariërs en kleine boeren. De eersten vinden méér of minder hun 
hoofdbestaan in den loonarbeid in dienst van de kapitalistische 
boeren, terwijl ze dat aanvullen met bewerken in eigen bedrijf van 
eigen of gepachte grond, natuurlijk op zeer beperkte schaal. De 
kleine boeren zijn slechts werkzaam in eigen bedrijfje, in den regel 
zonder gebruikmaking van loonarbeid, zich helpende ienkel met de 
eigen arbeidskracht van het gansche'gezin, 't Spreekt vanzelf, dat 
deze groepen, alnaardat zie meer of minder ver van den loonprole-
tariër verwijderd zijn in de richting van de kapitalistische boeren, 
losser, vreemder staan ten opzichte wan den strijd der proletariërs 
of meer of minder vijandig zelfs. De halfproletariërs zijn met meer 
of minder succes in den proletarischen klassenstrijd te betrekken. 
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De kleine boeren zijn doortrokken met kleinburgerlijke denkbeelden 
die hen met geringe uitzonderingen vijandig tegenover de proleta
riërs doen stellen. Zooals de toelichting tot het Agrarisch Program 
terecht opmerkt, zal een verandering ten gunste van de proletarische 
klasse in 't groot eerst komen na de vestiging van de dictatuur van 
het proletariaat, door de daden van die dictatuur, deze werkers 
verlossende van de verpletterende lasten van pacht- en hypotheek
rente. Invloed op de zienswijze van deze talrijke groep van uitge-
buiten, onder heerschappij nog van het kapitalisme, heeft natuurlijk 
ten zeerste de werking van de maatschappelijke ontwikkeling, die 
hun den strijd om het bestaan meer of minder moeilijk kan maken. 
Fleurige tijden voor het bedrijf in 't algemeen, waarvan ook zij, 
a! is 't in 't klein profiteeren, prikkelen bun hoop op een mogelijk 
steeds hooger beklimmen van den maatschappelijken ladder en 
verwijderen hen steeds verder van 't proletariaat; crisistijden met 
dalende bedrijfs-uitkomsten en steeds pijnlijker knellen van de 
schroeven van pacht en hypotheekrente, die hen, neerdrukken tot 
beneden het proletariërspeil, brengen hen nader tot het proletariaat, 
in gemeenschappelijke vijandschap tegen het uitzuigende groot
grondbezit en grootkapitaal. 

In 't licht van deze korte beschouwingen willen we trachten iets 
te doen zien van de verhoudingen op het platteland der-drie noorde

l i j k e provinciën en daarmee van de krachten, die men daarvoor en 
tegen het Communisme, de strijd van het proletariaat vinden kan. 

Van belang is natuurlijk al dadelijk te weten, hoe het staat met 
de indeeling der gronden, waaruit de drie provinciën bestaan. V o l 
gens de laatste officieele gegevens (van 1919) krijgt men daarvan 
door onderstaand staatje een beeld. We geven slechts de gronden, 
die met het oog op de bevolking van belang zijn.; 

L A N D W E R K . G R O N I N G E N . | F R I E S L A N D , D R E N T E 

H . A . H . A . H . A . 
1. Totale oppervlakte 236 418 33L.754 265.244 
2. Bouwland. ( . . . 136.875 (57,89 °„) 48.172 (14,52 %) [ 57.772 (21,78 %) 
3. Blijven grasland . 54.607 (23,10 %) 214.774 (64,74 %) 69.395(26,16 %) 
4. Totaal tuingrond . 6.109 ( 2,58 %) 2.290 ( 0,69 %) 1.470 ( 0.55 0 „) 
5. Totaal bosch. . . 862(0 ,36 %) 6.862 ( 2.07 %) 10.823(408 %) 
6. Totaal woest . . 14.1 17 ( 5,97 0/0) 18.">16 ( 5,58 %) 114.335 (43,11 %) 

Dit korte staatje laat duidelijk zien, dat Groningen is de pro
vincie van het landbouwbedrijf met zijn 57,89 pet. van de totaal 
oppervlakte als bouwland gebruikt, Friesland de provincie van de 
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veeteelt met zijn 64,74 pet. van de totaal oppervlakte, als blijvend 
grasland gebruikt en Drente de provincie van de woeste grond met 
zijn 43,11 pet. van de totaal oppervlakte woest. 

't Verbaast nu natuurlijk niet, wanneer we zien, dat volgens de 
Maandcijfers van .het Centraal Bureau van de Statistiek de bevolking 
der drie provincies op 31 Dec. 1920 bedroeg voor Groningen 
363.586, voor Friesland 382.771 en voor Drente 208.718. Drente 
in dit opzicht buiten beschouwing latende, zien we dat Groningen, 
ofschoon slechts ruim 2/3 van de grootte van Friesland beslaande, 
ongeveer hetzelfde getal bewoners telt. Dit is natuurlijk, naast het 
feit, dat Groningen een vrij talrijke industriebevolking telt, in de 
veenkoloniën voornamelijk, toe te schrijven aan de dichtere bevol
king van het platteland, doordat het land bouwbedrijf in engere zin 
beduidend meer werkkrachten vordert dan 't zuivere veeteeltbedrijf. 

Zoo geeft de beroepstelling van 1909, (de laatste, waarvan de 
uitkomsten bekend zijn) aan voor Friesland 23.693 landarbeiders 
werkzaam in het landbouwbedrijf, waaronder 1452 vrouwen, voor 
Groningen 28.128 landarbeiders, waaronder 3377 vrouwen, voor 
Drenthe 16.187 landarbeiders, waaronder 2665 vrouwen. 

Men zou,, gezien de verhouding van de H.A. oppervlakte het 
verschil in de getallen, sterker sprekend verwachten in den zin van 
veel meer overwegend aantal landarbeiders in de provincie Gronin
gen werkzaam in het zuivere landbouwbedrijf. Mogelijk kan dat 
wijzen op een tellen bij de'zuivere landarbeiders van een groot 
aantal halfproletariërs uit het kleinbedrijf, dat, zooals ook blijken 
zal uit volgende gegevens, veel (sterker b.v. in Friesland vertegen
woordigd is dan in Groningen. 

Bij de genoemde aantallen loonarbeiders in den engeren land
bouw voegen zich volgens de beroepstelling van 1909 uit de vee
teelt, voor Friesland 13472 personen, voor Groningen slechts 389 
en voor Drente 236 personen. 

De veenderij levert voor de provincie Friesland nog 964 loon
arbeiders, voor Groningen 731 en voor Drente 8495 personen een 
aantal, dat in de woekerwinst belovende oorlogsjaren, tenminste wat 
Drente betreft, kunstmatig is uitgebreid, terwijl men hen nu in de 
crisisjaren in de diepste ellende laat ondergaan. 

Om een eenigszins volledig beeld te geven van de proletarische 
bevolking van het platteland der 3 provinciën, willen we hier laten 
volgen de officieele opgave voor 1919, der fabrieken, die met land
bouw en veeteelt in verband staan. 
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Boter- en kaasfabrieken met stoomkracht: 
Coöperatieve: in Groningen 25, Friesland 85, Drenthe 6F Niet 

Coöperatieve: Groningen 9, Friesland 29, Drenthe 3. 

Beetwortelsuikerfabrieken: 

Alleen in Groningen: Coöperatieve 1, niet coöperatieve 1. 

Aardappelmeelfabrieken: 
Groningen: Coöperatieve 14, niet coöperatieve 11 en wel in 

Zuidbroek, Slodderen, Hoogezand (3), Muntendam, Veendam (9), 
Wildervank (2), Nieuwe Pekela, Leek, Onstwedde (2), Vlagtwedde 
(2), Oude Pekela en Bellingwolde. 

Friesland: Niet coöperatieve 2, Leeuwarderadeel en Menaldu-
madeel. : 

Drente: Coöperatieve (6), niet coöperatieve (1) en wel te Sleen, 
Beiien, Anlo, Gasselte, Borger, Smilde, Coevorden. 

Stroocartonf abrieken: 

Groningen alleeen: Coöperatieve (11), niet coöperatieve (9), 
te weten in Hoogkerk, Appingedam, Midwolde (2), N . Schans, Win
schoten, Veendam (2), O. Pekela (8), Wildervank, Hoogezand (2) 
en Sappemeer. 

We laten hieronder volgen eenige cijfers betreffende het grond
gebruik, gehaald uit de officieele uitkomsten van de telling betref
fende het grondgebruik van 1910. 

We geven cijfers voor landbouwers (de veeteelt is hier inbegre
pen), en voor landarbeiders en we geven de cijfers voor eigenaars 
en pachters afzonderlijk. De enkele cijfers geven, zooals we zien 
zullen een duidelijke blik op bepaalde belangwekkende verhou
dingen. 

De cijfers voor Friesland zijn als volgt: 

L A N D B O U W E R S L A N D A R B E I D E R S 
i eige- I pach- ' j eige- pach-
j naars ! ters | naars ters 

1—5 H . A . ! 1761! 2153 0,05—0,15 H.A. 161 1541 
5—10 „ 9661 1665 0,15—0,25 „ 187i 1276 

10-20 , „ \ 783 1374 0,25-0,50 „ 563 1622 
20 -50 „ 910 3153 0,50-1 ,, 9621 1605 
50-100 „ 64 254 1-2 „ 978i 1234 

100 en meer „ 3 _ 2—3 „ 299 454 
Totaal ! 4487 8599 3 — 5 " 8 9 i 225 

Totaal ; 3239; 7957 
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Voor Groningen. 

L A N D B O U W E R S L A N D A R B E I D E R S 

eige- ! pach- eige- I pach-
naars J ters naars | ters 

1—5 H . A . 957 375 0,05—0,15 H . A . 714 2660 
5 - 1 0 „ 923 434 0,15-0,25 „ 355 1132 

10—20 „ 1283 591 0,25—0,50 „ 716 1137 
2 0 - 5 0 „ 2053 809 0,50-1 „ 1078 6?5 
50—100 „ 5111 173 1—2 „ 1092 440 

100 H . A . en meer 26 5 2—3 „ 373 183 
Totaal | 5783' 2387 3 ~ 5 » 1 8 4 _ J 0 ? 

Totaal | 4512 6285 

Voor. Drente. 

L A N D B O U W E R S L A N D A R B E I D E R S 

eige- pach- j eige- I p a c h -
naars ters ! naars ; ters 

! 

1—5 H . A . 1546 1305 0,05—0,15 H . A . 75I 536 
5—10 „ 1752 1246 0,15—0,25 „ i 117 487 

10—20 „ 1496! 1065 0,25—0,50 „ 320 '853 
2 0 - 5 0 „ 646 452 0,50-1 ., 602 1116 
50 -100 „ 14 9 1 - 2 . „ 755 1243 

100 en meer „ 2 — 2—3 ,, 357 561 
Totaal 5456 | 4077 3 ~"" 5 " 1 8 2 3 7 5 

Totaal 2408 5171 

Verschillende gevolgtrekkingen kan men uit deze sprekende 
cijfers maken. De eerste, die we willen maken met het oog op de 
rubriek voor de landbouwers is deze, dat Drente is het land van het 
kleine en keuterbedrijf, wat nog te meer in het oog springt, wanneer 
men denkt aan de grondsgesteldheid (vrijwel uitsluitend zand- en 
veengrond) die uitteraard uitgebreider oppervlakte eischt voor een 
loonend bedrijf. Verder, dat, Groningen en Friesland bij elkaar ver
geleken, het landbouwbedrijf in de provincie Groningen ziek veel 
sterker richt naar het grootbedrijf, terwijl het kleinbedrijf in Fries
land sterk vertegenwoordigd blijkt. 

Een tweede gevolgtrekking van belang, die we uit dezelfde 
cijfers kunnen maken is deze, dat in Friesland zeer sterk over-
heerscht het pachtsysteem en wel steeds sterker naarmate de bedrij
ven grooter worden, terwijl Groningen het omgekeerde beeld ver
toont: de' boeren overwegend zelf eigenaars en in stijgende mate 
naarmate de bedrijven grooter worden. Dat beduidt, dat ;we vooral 
op de vette klei van Groningen zullen vinden de rijke, machtige, 
trotsche boeren, als koningen van het platteland heerschende vanuit 
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hun op kasteelea gel i jkende boerderi jen, ve rvu ld met een harde 
heerschersgeest als de bekende P ru i s i s che jonkers , als onverbidde
li jke broodheeren drukkende op het gansche dorpsleven en voora l 
door s t i l zwi jgende b e d r e i g i n g met b roodroof in verschi l lende streken 
een z w a a r beletsel opwerpende voo r de o n t w i k k e l i n g der v a k - maar 
voo ra l der revolut ionaire pol i t ieke organisa t ie .van het l andpro l e t a -
riaat. A a n den anderen kant verscherpen deze economische en maat
schappel i jke verhoudingen zeer de tegenstel l ing van deze trotsche 
hoerenkaste tot het proletar iaat , wakke r t den k lassens t r i jd aan en 
drijft het prole tar iaa t v a n het l and daar mogel i jk meer dan elders in 
het N o o r d e n tot organisa t ie en s t r i jd , al z i jn beide ook absoluut 
n o g z w a k . 

D e cijfers voor de landarbe iders geven aan le id ing tot de alge
meene opmerk ing , dat het l andgebru ik bij de landarbeiders vrij a lge
meen is. E u dat is het natuur l i jk niet al leen voo r deze dr ie N o o r d e 
l i jke provinc ies . Vee l is er zeker niet te zeggen van de v e r h o u d i n g 
tusschen eigenaars en pachters ; anders ziou men de o p m e r k i n g k u n 
nen maken, dat ook weer in G r o n i n g e n het getal e igenaars be t rekke
l i jk bet grootste is, al is het ook i n die p rov inc ie voor deze groep 
gebruikers absoluut bedu idend kleiner dan dat der pachters . M a a r 
veel pe i l is zeker niet te t rekken op deze cijfers en Verhoud ingen met 
be t r ekk ing tot de kwest ie e igenaar-pachter , wan t we zul len wel niet 
mis z i jn , wanneer we de eigenaars onder deze groep zoogenaamde 
eigenaars noemen, die z i c h met geleend ge ld tot e igenaar hebben 
gemaakt en dus rente moeten betalen in plaats van pacht . 

Zeke r is het geen bewijs van we l s t and v a n de landarbeiders 
dat ize zoo algemeen, in eigen gebru ik , ,naas t de loonarbe id in dienst 
van de kapi ta l i s t i sche boeren, een meer of minder groote lap gronds 
bewerken, 't Is ongetwi j fe ld het bewijs van het tegendeel. 

N ie t al leen, dat ze na de lange afmattende dagtaak in dienst 
van den boer voor het ka r ige loon , z i chze l f en hun gez in moeten 
afjakkeren op eigen akker of in eigen bedrijf, zooda t . ze geen kracht 
en igeen lust en geen t i jd meer overhouden om z i c h met iets te 
bemoeien bui ten zwoegen eten en slapen, zoo zelfs dat ze grooten-
deels de krant niet kunnen lezen en het abonnement voo r de lange 
zomer t i jd maar opzeggen . M a a r ze werken z i chze l f in de armoede, 
w i j l s t i l zwi jgend de loonen bepaa ld worden , rekening houdende met 
v/at er in „ e i g e n t i j d " w o r d t geproduceerd . W o r d t er niet steeds 
g e z e g d : men moet niet slechts rekening houden miet de loonen van 
de landarbeiders je ik beeft z i jn stukje l and en zi jn stuk vee en daar -
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van voorziet hij gedeeltelijk in de behoeften van zijn gezin. Wat wil 
zeggen, dat hij door zijn zwoegen „in eigen tijd" de werkgevers in 
staat stelt, hem met laag loon naar huis ,te zenden; met andere 
woorden, dat hij wel beschouwd ook „in eigen tijd" werkt voor de 
kapitalistische boer. 

In verband met het voorgaande betreffende het grondgebruik 
en de daarbij behoorende kwestie van eigendom of pacht willen we 
nog , een enkele opmerking maken over de hypotheekschuld, die de 
eigendommen meermalen belast. 

Het verslag'over den landbouw in Nederland, handelende over 
't jaar 1919, zegt daaromtrent, dat de hypotheeklast sterk is toege
nomen. In de laatste jaren vóór den oorlog ± 60 millioen bedra
gende, was hij in 1919 .gestegen tot bijna 140 millioen. Het verslag 
vermeldt als waarschijnlijkheid 3 oorzaken: 

lo . Stijging der landprijzen. 
2o. Groote omzet van land. 
3o. Het meer optreden van weinig gegoede personen als koo-

pers. Sub 3 vindt het verslag, zeker terecht een gevaar, d.w.z. dan 
ongetwijfeld voor de weinig gegoede koopers, die bij intreding van 
de crisis, ook in de landbouw, door het hypotheek kapitaal tot op het 
merg zullen worden .uitgezogen om eindelijk, ellendiger dan ze ooit 
vroeger waren, van hun schijnbaar bezit ontdaan te worden. 

Volgens de cijfers van het Centraal Bureau ivoor de Statistiek 
was de gang der hypotheken op landelijke eigendommen voor de 
drie, hier speciaal behandelde provinciën als volgt: 

Voor Groningen bedroeg de totale hypotheekschuld in 1910, 6,5 
millioen, ze daalde tot 4,9 millioen in 1913, (steeg in 1914 tot ü 
millioen, en steeg steeds door tot 8,7 millioen in 1918 en 13,4 
millioen in 1919. 

Voor Friesland zijn de cijfers: 4,2 millioen in 1910, 4,5 millioen 
in 1913 en zoo vervolgens voor de jaren 1914; 1918 en 1919,4,2 
millioen, 7,5 millioen en 12 millioen. 

Voor Drente zijn de getallen 1910 (2,1 millioen), 1912 (2,9 
millioen) 1914 (2,2: millioen) 1918 (4,6 millioen) en 1919 (5,2 
millioen). 

In 't algemeen beteekent dit natuurlijk een stijgende heer
schappij vanihet hypotheekkapitaal over het kleinere grondbezit, een 
heerschappij, die in de komende crisisjaren wel niet verzwakken, 
maar wel verergeren zal. 
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Een enkel woord willen we wijden aan de bedrijfsuitkomsten 
over de oorlogsjaren en de jaren daarna. 

In de „Verslagen en rnededeelingen van de Directie van den 
landbouw 1921, no. 1 komt voor een kort opstel, getiteld „Enkele 
gegevens omtrent de bedrijfsuitkomsten van den Nederlandschen 
landbouw gedurende en na de crisisjaren." Daar komt men tot de 
volgende conclusies: 

De prijzen der producten in 1913 gesteld op 100, zijn tot in 
1919 gestegen tot 278 gemiddeld voor de akkerbouwproducten en 
tot 256 voor de veeteeltproducten. 

Kunstmeststoffen stegen in prijs in de verhouding van 100-280. 
Landbouwwerktuigen stegen in prijs in de verhouding van 

100—220. 
Polder en waterschapslasten stegen in prijs in de verhouding 

van 100—210 a 220. 
Voor de arbeidsloonen geeft men een staatje voor enkele deelen 

van Groningen. Men noemt een voorbeeld van een boerderij te 
Uithuizermeeden, waar 't loon in 1913 voor een losvasten arbeider 
bedroeg ƒ 535,99 (gesteld op 100) en steeg in 1919 tot ƒ 1264,63' 
(236). In Oldambt was het loon voor één boerderij per H.A. bere
kend in 1913 ƒ80,17 (gesteld op 100) en steeg in 1919 tot ƒ203,96 
(253). Voor een andere boerderij in Oldambt was het cijfer voor 
1913 per H.A. 73,65 (100) en steeg in 1919 tot ƒ 188.89 (248). 

„Van een dertiental opgaven uit verschillende deelen des lands 
en betrekking hebbende op landbouwbedrijven van uiteenloopenden 
aard kon worden berekend, dat het arbeidsloon van 1914—1919 
gemiddeld was gestegen in een verhouding van 100—220. Dit zou, 
aannemende, dat de stijging van 1913 tot (1914 evenals in Gronin
gen 7 pet. bedroeg, voor 1913 tot 1919 een verhouding zijn van 
100—235." Resultaat van het onderzoek tot zoover was dat de 
stijging der productieprijzen de stijging der productiekosten met 
10 a 20 pet. overtrof. 

Daarbij komt, dat volgens hetzelfde opstel de koopprijzen 
gemiddeld 38,5 pet. gestegen waren en de pachten, uitzonderingen 
daargelaten een stijging vertoonden van gemiddeld 48,5 pet. 

De eindconclusie, waartoe de schrijver komt is deze: 
De landeigenaars hebben niet geprofiteerd, integendeel ze 

hebben nadeel geleden. De stijging van hun inkomsten heeft vol
strekt geen gelijken tred gehouden met de stijging der levensbehoef-
tenprijzen. . 
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De landgebruikers hebben geprofiteerd; voor hen is het voor
deel aanmerkelijk grooter geweest Idan de 10 a 20 pCt., die uit de 
vergelijking der productieprijzen en productiekosten voortvloeide. 

De schrijver vergeet hierbij, dunkt ons, aan te geven, dat Vooral 
geprofiteerd hebben de landeigenaars-gebruikers, die hun grove 
winst izelfs niet door verhoogde pachten hebben ingekort gezien. Hij 
heeft met zijn beklagenswaardige landeigenaars blijkbaar alleen op 
het oog de grootgrondbezitters die leven van cie pacht hunner ver
huurde landerijen. Welnu, die verdienen zeker niet veel medelijden, 
ook al niet, omdat ze zeker geen gebrek zullen hebben geleden. 

Dat de conclusie betreffende de grove winsten van de landge
bruikers met onze toevoeging van de landeigenaars gebuikers juist 
ia weten we ook uit de praktijk. We herinneren slechts aan gepubli
ceerde lijstjes van boereninkomsten, waarvan er een was uit de 
gemeente Usquert in Groningen, dat we nog eens doen afdrukken, 
't Gaat over 1918. 

W . Addinga / 5.030 I j Wed. T. v. d. j u n k ƒ 10.200 
F. J. Amsing - 21.000 || E . P. Vennema - 11.100 
P. B . Bierema - 42.030 j j A . A . Welt - 24.100 
Pr . Bierema - 15.000 |' D. K. Welt - 85.000 
S. E. B. Bierema - 15.000 B. K. Westerhuis - 9.1C0 
W. Bos - 14.000 1 E. B. Westerhuis - 45.000 
J. B . Beukema - 27.0.X) ; K. P. Westenhuis - 37.500 
R. F. Britzei - 16.000 | P. B . Westerhuis - 12.100 
Derk Bruins - 36.000 | P. E. Westerhuis - 22.600 
Jb. Dusseldorf - 10.600 H . H. Wibbens - 8.600 
J . N . Dusseldorf - 10.600 : P. Zuidveld - 7.400 
A. Elema - 13.600 Wed. D. Elema - 21.60t> 
M . A . Elema - 13.600 J. Bierema - 8.600 
J. F. Elerie - 112.600 E. Al. Elema - 57.003 
F. Everts - 62.600 K . Elema - 56.700 
H . Heemstra I - 7.600 Huizinga-B.ruins - 33.300 
P. Perdok - 12.600 T. E . Welt - 48.000 
Hotsma Zijlema - 23.600 Wed. J. Westerhuis - 50.000 
H . Reinders - 47.00G' L. Westerhuis - 10.000 

Dit c;ijn de officieele cijfers. En waar' de boeren nu juist niet de 
onhandigsten zijn op het gebied van escamotteeren van inkomsten 
niet het oog op de belasting, kunnen we gerust rekenen, dat deze 
uitkomsten alles behalve geflatteerd zijn. 

De schrijver van bovengenoemd1 officieel opstel moet nog een 
ding erkennen, al is het ook tegen wil en dank, n.1,: De landarbei-
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dcrs hebben schade 'geleden. De arbeidsloonen zijn ± 140 pCt. 
gestegen (met ziet, hier fiatteert hij zooveel mogelijk) maar achter
gebleven bij de stijging van de levensmiddelenprijzen. Hij tracht het 
wel weer te verbloemen met het oude gezanik over den grond die 
ze zelf nog bewerken bovendien. Maar 't is een officieele uitspraak, 
voor de arbeiders niet verrassend, omdat ze 't in hun vermeerderde 
zorg wel hebben gevoeld, maar die met vrucht zal kunnen worden 
gebruikt tegen het algemeene geschreeuw van werkgeverszijde over 
dc ontzettend booge loonen, die — naar omlaag moeten. 

Ook andere officieele geschriften, als b.v. het Verslag over den 
landbouw in Nederland in 1919 en de provinciale verslagen, uitge
bracht door Gedeputeerden over den 'toestand van hun gewest, 
geven over de laatste jj aren 1919 en 1920 nog berichten van „niet 
ongunstige" bedrijfsuitkomsten, te danken aan de booge prijzen van 
akkerbouwproducten en van vee. Zoo vermeldt het verslag over den 
landbouw in Nederland in 1919 dat de vetweiderij in verband met 
de hooge prijzen van het slachtvee zeer winstgevend was. 

Uit Groningen werd zelfs medegedeeld, dat de vetweiders in 
die provincie tot ƒ 500 per koe beweidden. En bet Verslag betref
fende den toestand der provincie Drente over 1920 zegt: „Gelukkig 
voorden veehouder bleven de veeprijzen, evenals die van melk en 
zuivelproducten zeer hoog, zoodat ten slotte de bedrijfsuitkomsten 
nog niet ongunstig waren. Voor de wetweiderij is 1920 over het 
algemeen buitengewoon gunstig geweest. Winsten van ƒ 200 tot 
ƒ 300 per koe waren geen zeldzaamheid". Men kan nagaan, iwat er 
dan voor winsten zijn gemaakt, als de boeren ƒ 500)per koe „ b e 
weidden". 

Over 1921 zijn nog zeer weinig officieele gegevens, maar de 
algemeene opinie is ezeker, dat ook dit jaar voor de groote boeren 
tenminste nog goed kan worden genoemd. 

Ongetwijfeld gaat ook de landbouw een zware crisis tegemoet. 
(Opmerker wees daarop reeds meer uitvoerig in het le no. van de 
Communistische Gids), die met het oog op de sterk gestegen hypo
theekschulden en verhoogde pachten (vooral ten laste gekomen van 
het kleinbedrijf) natuurlijk de kleine boeren het felst zal treffen 
onder de landbouwers. Maar het landproletariaat, de landarbeiders 
zullen de gevolgen zeer sterk ondervinden in tden vorm van een 
geweldigen druk op hun loonen (die alreeds inderdaad, zooals we 
uit officieelen mond vernamen, achteruitgegaan zijn bij 1913 verge
leken, in koopkracht natuurlijk). 
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Zullen ze de kracht hebben zich daartegen te -verweren? Orga
nisatie is er onder de landarbeiders nog maar zwak: 't hoogste pCt. 
dat'men hoort vermelden is 10 pCt. 

Enkele cijfers die we daaromtrent vonden in het officieele 
adresboek voor organisaties, geven 't volgende beeld van de drie 
noordelijke provincies. 

De Ned. Bond van Arbeiders in het Land, Tuinbouw en Zuivel
bedrijf (aangesloten bij 't N . V . V. ) stond Ivermeld met een totaal 
ledental voor 't heele land van 11237. 

waarvan imFriesland 1602; 
„ in Groningen 4967;. 
„ in Drente 1151. 

De Federatie van Landarbeiders enz. telde volgens dezelfde 
gegevens, die niet zeer duidelijk en volledig leken, een 5 a 600 leden, 
bijna uitsluitend in Friesland, Groningen en Drente. 

De Katholieke organisatie totaal 8368 leden, waarvan in 
Friesland 81,'in Groningen 134 en in Drente 163. 

De Christelijke organisatie totaal 3047 leden verdeeld over 187 
aïdeelingen van welke 32 afd. in Friesland, 43 in Groningen^en 5 
in Drente waren. 

De korte beschouwingen, hierboven gegeven, toonen ten slotte 
aan, dat de komende crisistijden in de 3 noordelijke provinciën 
vinden een vrij talrijk plattelands-proletariaat, vooral op de klei-
bouwstreken van Friesland èn Groningen en in de veenkoloniën van 
Groningen ,en Drente, levende in de scherpste klassetegenstelling 
tegenover hun directe uitbuiters, vooral op de Groningen klei, hier 
en daar in Friesland en in de venen (om van de zuivere industrie 
niet te spreken). 

De crisisellende zal hen moeten dwingen tot scherpen strijd en 
versterkte revolutionaire organisatie. i 

En de talrijke kleine, door hypotheek en pacht belaste boeren 
zullen in den komenden zwaren crisistijd, gelegenheid te over 
krijgen, hun liefde voor het kapitalistische stelsel te voelen bekoelen. 



Het agrarisch vraagstuk in de Fransche 
Communistische Partij. 

door 

O P M E R K E R . 

Op thet jongste Congres van de Communistische Partij van 
Frankrijk, in de laatste week van December j.1. gehouden te Mar-
seille, werd o.m. stelling genomen ten opzichte der agrarische 
quaestie. 

Waar dit een der belangrijkste der behandelde punten van het 
Congres was, komt bet ons niet alleen niet overbodig voor, maar 
schijnt het ons zelfs zeer leerzaam toe een afzonderlijke beschou
wing hieraan, te wijden. 

In een artikel van het syndicalistische weekblad „la Vie 
Ouvrière" getiteld „Après Marseille"' wordt de groote ernst van 
dit Communistisch Congres ten volle erkend, ondanks groote ver
warringen van begrippen ten opzichte der aangenomen stellingen, 
uitgezonderd wellicht de agrarische thesis, waarmede een groote 
propagandistische kracht op bet 'land kan worden ontwikkeld, en 
vveike met bijna algemeene stemmen werd aangenomen. 

Een dergelijke gunstige indruk van het Congres van die zijde 
is voor de fransche arbeidersbeweging teekenend. 

Zooals de ervaringen in de laatste tientallen jaren overal 
bevestigd hebben is de burgerlijke democratie niet meer in staat 
de agrarische vraagstukken op te lossen. 

Elke burgerlijke partij in West-Europa heeft immers, zoodra 
zij de macht in de regeering kreeg en zij bare agrarische program-
eischen dus kon gaan uitvoeren, dözie eischen verraden. Geen enkele 
partij bleek er 'toe in staat, zoodat alle werkelijk ingrijpende hervor
mingen op papier bleven staan. Men denke slechts aan het instellen 
van pachtcommissiies, aan ruilverkaveling enz. om van land-nationa
lisatie nog ma-ar niet te spreken, nog minder over de zoogenaamde 
landbouw-socialisatie der reformisten. 

In den grond der zaak is hiervan de oorzaak het privaat-
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grondbezity'.jde rem van alle technische sociale verbeteringen in den 
landbouw, de bloedzuiger 'op de kapitalistische landbouwproductie. 

Voorts heeft men zich slechts te herinneren het fiasco dlat 
feitelijk zoowel in Engeland en Ierland als hier te lande geleden is 
met het kunstmatig aankweeken van kleine plaatsjes voor land
arbeiders. Zonder de productiviteit van den landbouwarbeid te ver-
hoogen wordt slechts een nieuw proletariaat op het lam* geschapen, 
ctat slechts dient voor goedkoopere uitbuitings-objecten van het 
grondbezit en van de kapitaal-krachtige boeren, omdat men hoopt 
daarmede goedkoope arbeids-krachten op het land vast te houden. 

Dat dus de oplossing der agrarische quaestie niet meer is te 
verwachten van de burgerlijke democratie, maar slechts is te ver
krijgen door een sociale omwenteling met dictatuur van het proleta
riaat en kleine boeren, van dit beginsel, dlat ook als een draad door 
de besprekingen over dit punt op het 2e Congres der 3e Internatio
nale te Moscou liep, zijn, blijkens hun agrarische thesis, ook onze 
fransche kameraden ten volle overtuigd. 

Het spreekt van zelf, dat de stellingen van Moskou, evenmin 
als in ons agrarisch program, te Marseille slaafs of dogmatisch zijn 
opgevolgd, maar opgevat als leiddraad, voor elk land in toepassing 
te brengen overeenkomstig de historisch ontwikkelde economische 
toestanden van dat land. 

Aangezien de historische ontwikkeling van den landbouw in 
Frankrijk in -menig opzicht langs andere banen heeft gëloopen en 
nog ioopt, is het duidelijk, dat de resolutie of de thesis van het 
bestuur der fransche C. P., zooals deze te Marseille met eenige 
kleine wijzigingen is aangenomen, een fransoh cachet draagt en in 
meerdere detail-punten ten 'gevolge van and-ere eigendoms- en 
pachtverhoudingen, vooral in het kleinbelrijf, van het program der 
hollandsche C. P. afwijkt. 

Een bepaald ' program is zij eigenlijk niet te noemen, zij is 
veeleer een beschrijving van de agrarische toestan-den van Frankrijk 
op. de wijze als de toelichting van ons agrarisch program, met de 
voornaamste eischen er tusschen-dloor ingelascht. 

De samensteller, Renaud Jean, begint met te wijzen op den 
tegenwoordigen faillieten economischen en financieelen wereld
toestand, waarvan . het gevolg zal zijn: oorlog of revolutie. 
De gebeurtenissen -der daatste jaren hebben ook in Frankrijk alle 
pacifistische of Wilsoniaansche ideologie onder de arbeiders gedood 
en al meer begint men in te zien, dat de staatsmacht in handen 
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van het proletariaat, van de werkers van stad eri land, niet 
alleen de voorwaarde is over alle sociale veranderingen, maar ook 
het eenige middel om wereld-vrede te verzekeren. Instinctief hebben 
de massa's in Frankrijk dit ingezien, want tot op zekere hoogte was 
de aansluiting der revolutionairen bij de 3de Internationale te Tours 
het gevolg van den wil, coute que coüte, naar vrede. En in de étape 
van Tours naar Marseille is, zooals uit de besprekingen van het 
congres duidelijk blijkt, het instinct ontwikkeld tot begrip. Voor 
zoover de bevolking van het platteland heil verwacht van de Com
munistische Partij is de oorzaak hiervan hoofdzakelijk, dat zij de 
revolutie als het eenige afweermiddel tegen den nieuwen oorlog 
beschouwt. 

Door het proces van concentratie en centralisatie van het bank-
industrieel- en handelskapitaal is ook in Frankrijk het economische 
apparaat voor de communistische regeling van het productie-proces 
en de waren-distributie aanwezig en zouden de in vakvereenigingen 
georganiseerde arbeiders eventueel in staat zijn dit apparaat te drij
ven, maar op het land stuit men nog op grootemioeilijkheden^oowel 
wat de dingen als wat de menschen betreft. Hier is de concentratie 
van eigendom of van productie-middelen nog slechts in een eerste 
stadium hier en daar aanwezig. Daarom plaatst de 3e Internationale 
ten opizichte van de agrarische vraagstukken zich dan ook op een 
heel ander standpunt dan de 2e Internationale deed. In de derde 
geen theoretische beschouwingen meer over de tendenzen der ont
wikkeling van het landbouw-bedrijf in het kapitalisme, maar prac-
tisch de feiten genomen zooals wij ze .aantreffen en dat materiaal 
benut voor de sociale revolutie. 

Ook de fransche communisten weten zich blijkbaar in de 
agrarische vraagstukken te vrijwaren van allerhande niet te verwe
zenlijken utopieën en illusies over socialisatie en nationalisatie, 
maar nemen de toestanden op het land, zooals zij historisch aan
wezig zijn, in hun program over. wel wetende dat van nationalisatie 
van den franschen bodem en van socialisatie der landbouw
bedrijven slechts dan sprake kan zijn, als de werkers van het 
land bevrijd zijn van het dubbele juk van grondbezit en gecon
centreerd kapitaal en van de daarmee samenhangende imperialis
tische oorlogen, id.w.z. zoodra de arbeiders van stad (en land de 
kapitalistische uitbuiting van den arbeid onmogelijk maken, door 
zelf de staatsmacht in handen te nemen. 

Van overname van den grond tegen schadevergoeding aan de 
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bezitters, die, hetzij direct hetzij door tusschenkomst van pachters, 
(de arbeidskracht van de landarbeiders en kleine boeren uitbuiten 
en die dus niet zelf aan den landarbeid deelnemen, is natuurlijk in 
de thesis geen sprake meer. Door middel van schadevergoeding 
nogmaals nieuwe lasten leggen op de schouders van de bevol
king van het land in den tegenwoordigen faillieten economischen 
toestand der maatschappij, zou gelijk staan met den opbouw der 
socialistische of communistische productie onmogelijk te maken. 
Het fransche proletariaat is door de imperialistische oorlogen van 
zijn uitbuiters en de gevolgen daarvan thans meer dan genoeg 
belast.lntegendeel, zegt de thesis, de vroegere grondbezitters blijven 
in moreel opzicht de debiteurs tegenover de maatschappij, omdat 
zij, van ouder op ouder, eeuwen lang, nooit iets hebben terug
gegeven van de overgegaarde rijkdommen uit den arbeid van het 
land. 

Aangezien in de resolutie zeer weinig cijfers worden gegeven, 
willen wij deze met enkele uitbreiden en tevens eenige toelichtingen 
op de bedrijfstoestanden geven ter verduidelijking ;van enkele 
programpunten. Evenals bij ons bestaat het grootste percentage van 
het aantal landgebruikers uit kleine boeren van beneden 1 H.A. en 
v a n i io H.A. Van het totaal aantai van 5.700.000 landbouw
bedrijven zijn er 4.800.000 beneden de 10 H.A. Het aantal gemid
delde bedrijven van 10—40 H.A. bedroeg vóór den oorlog 711.000, 
het aantal groot-bedrijven van 40—100 ten daarboven 138.000. De 
ontwikkeling is dat de heele kleine bedrijven van beneden 1 H.A. 
toe-, cte gemiddelde afnemen, terwijl het eigenlijk groot-bedrijf van 
meer dan 100 H.A. vrij belangrijk groeit. Van elke 1000 bedrijven 
zijn er ongeveer: 

beneden 5 H.A. . 721 
„ 5— 10 „ 130 
„ 10—100 „ 143 

boven 100 „ 6 

Het areaal van het klein-bedrijf is grooter dan in de meeste 
andere landen van West-Europa. Dat het minder aan verkleining 
lijdt dan elders is gedeeltelijk wel een gevolg hiervan dat in de 
Code Civil het voorschrift nog bestaat, dat bij stergeval alle mede
erfgenamen van elk gedeelte der erfenis deeling in natura mogen 
eischen en dat deze bepaling zelfs gebiedend is zoodra minder-
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jarigen onder de erfgenamen voorkomen. Het sterk ontwikkelde 
iweekinidleren-stelsel onder den franschen boerenstand houdt hier
mede ongetwijfeld verband, evenals de gewoonte der boeren bij ver
deeling der erfenis in land (natura) zoo spoedig mogelijk nieuwe 
perceelen bij te koopen ten einde bet bedrijf weer -op de vroegere 
grootte terug'te brengen. De zeer verspreide ligging der tot één be
drijf behoorende perceelen werkt mitsdien dit code-voorschrift zeer 
in de hand. De groote verbrokkeling en parcelleering der kleine 
bedrijven in Frankrijk, vooral in de wijnbouwstreken, is algemeen 
bekend en dit kwaad is een der redenen van de geringere producti-
teit van deze bedrijven dan b.v. in België en hier. 

Oorspronkelijk was deze verbrokkeling wel een uitvloeisel van 
het germaansche dorp-systeem, zooals ook in het oosten van ons 
land nog veelvuldig voorkomt. In de Oud-Keltische landen daaren
tegen, als in Bretagne, waar het hof- of 'hofstede-systeem over-
heerschte, liggen de landerijen veel meer bij elkaar om de hofstede. 
Men schat de waarde dezer laatste bedrijven dientengevolge gerhid-
dtdd zelfs 40 pet. hooger. 

Op deze eigenaardigheid was noodig even te wijzen, omdat in 
de resolutie o.a. ook een clausule voorkomt, waarin de dorps-raden 
worden opgedragen zich te belasten met de verdeeing van de ont
eigende gronden, gebouwen en woningen, cheptel (vee) enz. aan 
de kleine boeren of aan familiegemeenschappen, ten einde de 
productieve capaciteiten djezer bedrijven te verhoogen. 

Dezelfde raad heeft ook geschillen bij de verdeeling op te lossen 
en -zorg te dragen dat het land zooveel mogelijk rondom de 
gebouwen van het bedrijf komt te liggen. 

De ver doorgetrokken parcelleering van het fransche kleine 
landbouw-bedrijf wordt blijkbaar dermate nadeelig geacht, dat men 
het noodig heeft gevonden deze aangelegenheid, ongeveer overeen
komende met ruilverkaveling ten onzent, in het agrarische program 
op te nemen. 

Een andere eigenaardigheid zijn de verschillende soorten van 
pacht-contracten onder de.fransche boeren m zwang en in gebruik. 
Ook dit punt vereischt eenige toelichting, wil men de agrarische 
thesis in alle details begrijpen. 

Ongeveer de helft van de bebouwde oppervlakte van Frankrijk 
(26 mill. H.A. bouwland, 6.5 mill. H.A. weiden, 1.8 mill . wijngaarden 
en y2 mill H.A. tuinen, behalve ruim 8 mill. H .A. bosch en ruim 
6 mill. H.A. woeste grond), namelijk ± 47 pCt., waarvan ongeveer 
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37 pCt. in tijdpacht en ± 10 pCt. in deelbouw (metayag*), wordt 
verpacht aan 475.000 tijidpachters en 125.000 deelboeren. 

Behalve het gewone tijdpacht-contract, zooals Wij het hier te 
lande kennen, geldig 7, 9 jaar of langer, bestaat er ook nog hooide 
zakelijk in Bretagne, het zoogenaamde; „bail a convenant', een soort 
erfpacht, ongeveer te vergelijken met het groningsche beklemrecht; 
verder het deelbouw-contract, voornamelijk in den wijnbouw, en de 
,,cheptèl"-overeenkomst. 

De deelbouw-contracten, waarin tallooze variaties bestaan, 
gaan uit van het grondbeginsel, dat de landeigenaar het bedrijfs
kapitaal (waaronder ook het vee), de boer, ook wel „colon" 
genaamd, den arbeid (,les bras et la force") levert, om daarna de 
opbrengst voor de helft of in een ander overeengekomen quotem, 
als 2/5 of 1/3, te deelen. Deelbouw wijst op achterlijke cultuur en 
gebrek aan bedrijfs-kapitaal, zoodat overal waar Ue landbouw meer 
insentief wordt deelbouw langzamerhand .verdwijnt. Hij blijft 
bestaan waar de boeren om de een of andere reden geen gelegenheid 
tot kapitaal-vorming hebben, dus in de eerste plaats op de mmder 
vruchtbare gronden, en waar eigen exploitatie in verband met de 
hoogere loonen der fransche landarbeiders geen voldoende rente 
oplevert. Een deelbouw-contract geeft eveneens uitkomst voor een 
landarbeider om, zonder kapitaal te bezitten, meer zekerheid van 
bestaan voor zich en iz.ijn gezin te verkrijgen en voelt zich daardoor 
maatschappelijk hooger dan een gewonen boerenarbeider. Met een 
dergelijke psyche of mentaliteit van de landbevolking hebben uiter
aard onze fransche kameraden rekening te houden. 

In de meeste gevallen levert de eigenaar van den grond ook het 
vee, want het zijn de gemiddelde bedrijven op minder vruchtbare 
gronden, waarin de veeteelt overwegend en dus de minste vreemde 
arbeidskracht noodig is, waarin het deelbouw-contract (le bail a. 
colonat partiaire ou métayage) zich handhaaft. 

Eindelijk komt van ouds in Frankrijk nog voor het zooge
naamde cheptei-contract, vaak in verhouding met deelbouw-contract. 
De naam „oheptel" wordt afgeleid van het Keltische „chatal" of 

charter ook wel van het latijnsche „cattulum" of net oud-fransch 
"cattel" (een. kudde vee). „Le bail a cheptel" nu is een contract, 

- waarbij een der partijen, die geen eigenaar is van de hoeve, waar
voor het vee zal worden gebruikt, aan een ander (den veepachter) 
een kudde vee afstaat ter bewaking, voeding en verzorging, onder 
voorwaarde dat de pachter recht heeft op de melk, den mest en de 
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aroeidskracht der dieren. Het eigendom der dieren blijft steeds b<: 

den verpachter. Soms draagt elke partij de helft van het vee in de 
gemeenschap (cheptèl a moitié). De kudde is dan gemeenschap
pelijk eigendom. Ten slotte bestaat nog de cheptel a fer", een con
tract, waarbij de landeigenaar aan zijn gewonen tijdpaohter een 
kudde vee levert, onder verplichting deze bij zijn vertrek voor gelijke 
waarde achter te laten. & 

Na deze toelichtingen, die eenig licht werpen op de verhou
dingen, .waarin de fransche kleine boer leeft en dus ook in de 
boerenziel, keeren wij wederom terug naar het program. 

Met „1'ame paysanne" houdt Ide samensteller van de thesis dan 
ook terecht rekening en tevens met het feit, dat de verovering van 
de macht nog geen ,révolution dans les ames" beteekent. Het wel
slagen der revolutie mag niet gebaseerd worden op de plotselinge 
verwezenlijking van een wonder (miracle); daarom zijn de commu
nisten genoodzaakt een agrarisch regiem als overgangs-stadium te 
organiseeren, waarin voor den kleinen boer tijdpacht (fermage), 
deelpacht (métayage) en loondienst (salariat) zijn uitgeschakeld 
(supprimés) . Aan de boeren, bevrijd van het juk van het agrarisch 
kapitaal, moet gratis en voortdurend het vruchtgebruik van den 
grond (dat feitelijk hun eigendom is) worden verleend om een 
gezonde basis (milieu favorable) voor de verwezenlijking van het 
communisme te scheppen. i 

Het geheele loonstelsel onmiddellijk af te schaffen, zal, dunkt 
me, in de praktijk niet mogelijk zijn en als dit de bedoeling is van de 
stelling, mag dit wel als een fout worden beschouwd. 

Onteigend wordt, alle braakliggend'bebouwbare grond (les 
terres arables en friche), alle grond, in cultuur gebracht door 
pachters of landarbeiders (colons fermiers ou salades), uitgezon
derd wanneer landarbeiders kleine zelf-werkende eigenaars helpen, 
voorts het vee (le cheptél) en de vaste goederen (immeubles) die 
daarbij behooren. 

De kleine bezitters, die zelf hun grond bewerken, Iblijven in het 
absolute en voortdurend genot van hun eigendom. 

De onteigende grond, vee (cheptèl) en gebouwen worden het 
eigendom der gemeenschap, maar de boeren hebben er voortdurend 
gratis het vruchtgebruik van (la jouissance gratuite et perpétuelle). 
Een dorpsraad, samengesteld en gekozen uit en door de verschil-
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lende categoriën der landbouw-producenten, heeft voor een gelijk
matige verdeeling zorg te dragen. 

De verdeeling behoort te geschieden volgens deze regelen: de 
groote bedrijven, modern geoutilleerd,, worden voortgezet door de 
daarin thans werkzame arbeiders • als productieve coöperaties, 
waarvan de statuten en de reglementen door de nieuwe agrarische 
wetgeving worden vastgesteld. Ten opzichte van de kleine bedrijven, 
die ook door familie-gemeenschappen kunnen bedreven worden, aal 
een ruilkaveling van gronden plaats hebben, ten einde de capaciteit 
dezer boerderijen te verhoogen. Het land behoort zooveel mogelijk 
rondom de gebouwen te liggen. 

Met de klein-boeren wordt, zooals-men ziet, als wij het althans 
goed begrijpen, op een vreemde manier omgesprongen. De grond 
en de gebouwen, wanneer niet in eigendom van den zelf-werkenden 
boer, worden onteigend voor gemeenschappelijk bezit, maar zij heb
ben er voortdurend het vruchtgebruik van, alsof het hun eigendom 
ware. En dan komt de'dorpsraad om alles zooveel mogelijk gelijk te 
verdeelen, ten einde elk gezin een gelijk aandeel in het vruchtgebruik 
te geven. 

Wij vreezen wederom, dat van die verdeeling niet veel goeds 
terecht zal komen, ofschoon, zooals wij hierboven gezien hebben, 
zij meer beteekenis heeft dan men op het eerste oogopslag zou ver- • 
verwachten. 

Punt 8 van ons program, waarin „de kleine boeren alles 
behouden wat zij bezitten, ook den grond, alsof het hun onbezwaard 
eigendom ware, d.w.z. met vrijstelling van pacht en hypotheek-
lasten", lijkt praktischer en meer rationeel. En, „indien daaraan 
plaatselijke behoefte bestaat (art. 7), kan een deel der door confis
catie van bedoelde grootere boerderijen beschikbaar gekomen 
gronden worden verdeeld onder kleine boeren voor eigen exploi
tatie". Maar dit alles zijn betrekkelijk détails, die elk land volgens 
de historisch ontstane toestanden moet regelen; in wezen komt het 
karakter der fransche agrarische resolutie echter overeen met het 
agrarisch program der hollandsche C. P„ in de uitvoering bestaat, 
zooals wij zagen, hier en daar verschil. Geen oogenblik is ook door 
de fransche partij uit het oog verloren, dlat de vorm van het land-
bouw-bedrijf tijdens de proletarische dictatuur onmogelijk dadelijk 
een socialistisch gemeenschaps-bedrijf kan zijn, maar dat wij dan 
leven in een overgangstijdperk met twee bedrijfsvormen, het oude 
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individueele bedrijf, met nog een kapitalistische karakter en het 
nieuwe gemeenschapsbedrijf. 

Geleidelijk moet het eerste plaats maken voor het tweede; gelei
delijk moet de socialisatie in'den landbouw jn dit tijdperk tot ont
wikkeling komen. 

Wij hebben als overgangsvorm ook nog het bewuste artikel 7 
van op loonarbeid berustende kapitalistisch geoutilleerde middel
soort landbouw-bedrijven onder leiding van hun voormalige 
eigenaars of pachters. Ook deze ontbreekt in het fransche program, 
mischien om'dlat dit soort bedrijf aldaar minder voorkomt. 

Met Rappoport mag men het eens zijn, die op het congres te 
Marseille waarschuwde tegen de bepaling van het eeuwig 
of voortdurend vruchtgebruik door de kleine boeren, dat uien er 
steeds voor waken moet dat het communisme niet wordt begraven 
onder een agrarisch socialisme dat naar het opportunisme voert. 
Ofschoon, meenen wij, opportunisme onder de dictatuur iets heel 
anders is dan in den tegenwoordigen strijd tegen de bourgeoisie, die 
zelf de macht nog beziit en van haar kant opportunistisch telkens 
moet zijn tegenover de arbeiders. 

In het laatste deel der resolutie wordt den ,nadruk er op gelegd, 
dat de werkelijke communistische opvoeding der bóeren-klasse 

* eerst kan beginnen na de revolutie, na het bezit van de staatsmacht, 
wanneer ook school en pers in handen van het proletariaat zijn. 

Ondanks de fouten die er ongetwijfeld nog wel in izijn, mogen 
wij intusschen onze fransche partijgenootèn geluk wenschen met 
hun stelling ten opzichte van de agrarische vraagstukken. 

Zij is een bewijs van de toenemende kracht en invloed van deze 
partij en van haar goede ontwikkeling in communistische richting. 

Wij twijfelen niet of een krachtige propaganda voor het com
munisme zal hiermede onder de fransche boeren gevoerd kunnen 
worden. 

Het congres te Marseille was nog in menig ander opzicht 
belangwekkend, belangwekkend vooral dat er in Frankrijk een 
revolutionaire arbeiderspartij van 130.000 leden bestaat, die, zooals 
duidelijk blijkt uit het verschil in besprekingen te Tours en te 
Marseille op verheugende wijze zich in communistische richting 
ontwikkelt. 

Zeker er was verwarring nu en dan, die vooral aan den dag 
kwam in het tweede gedeelte van het congres, in de onrustige debat
ten over de algemeene politiek en bij de verkiezing voor de leden 
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van de partijleiding (Comité Directeur). Slechts een kleine minder
heid zoowel ter rechter- als ter linkerzijde begreep duidelijk de 
aanwezige verschillen in die politieke opvattingen, grootendeels nog 
een erfenis van de oude partij. Een groot deel der afgevaardigden 
bleek zich nog geen helder denkbeeld te kunnen vormen .van de 
algemeene politieke leiding welke de partij had te volgen. Onder die 
omstandigheden achten Loriot, Vaillant, Couturier enz. het beter hun 
benoeming in de partij-leiding niet aan te nemen ren niet langer als 
minderheid in de leiding plaats te nemen, doch — en dit was hun 
mooie daad van tucht — als eenvoudige arbeiders in de rijen der 
partij te gaan staan en te werken voor meerdere scholing en theore
tische ontwikkeling, waaraan die fransche communisten in politiek 
opzicht groote behoefte hebben. 

Niettemin, zegt Vaillant-Couturier, staat de fransche C. P. meer 
aangesloten en sterker dan ooit als voorhoede van het proletariaat 
in de moeilijke dagen, die aan den politieken horizon oprijzen. Van 
een crisis, zooals sommigen meenen is geen sprake, nog minder van 
een splitsing. En zooals Bordiga, de gedelegeerde der Executive 
van Moskou, in zijn toespraak tot het Congres zeide, is de fransche 
sectie op het oogenblik eender beste van de Communistische Inter
nationale. 



1 April 1572. 
door 

Dr. J. A. N . K N U T T E L . 

De Nederlandsche burgerij voelt het haar plicht den lsten 
April den dag te herdenken, dat Alva vóór 350 jaar, zooals het 
rijmpje zegt, zijn bril verloor. Hier en daar en met gematigdheid — 
omdat we nu eenmaal leven in „tijdsomstandigheden". En misschien 
ook omdat er toch eigenlijk aan die inneming van Den Briel een 

" luchtje is van opstand tegen het wettig gezag, waarvoor/tnen zich in 
deze dagen van revolutiewetten en burgerwachten wel moet genee-
ren. Ofschoon er welbeschouwd weinig reden zou eijn zich van 
revolutionaire spotlachjes wat aan te trekken: toen ging het tegen 
de tirannie en sedert is, naar men weet, de demokratie uitgevonden 
die ieders overtuiging tot haar recht doet komen en dergelijke 
grepen naar de macht te eenehmale overbodig (maakt. Doch kan 
men vertrouwen dat de demokratie dit onderscheid onuitwischbaar 
aan de geesten heeft ingeprent? 

Hieromtrent kan de bourgeoisie echter gerust zijn: wij zullen 
geen poging doen den lsten April uit te buiten als revolutionaire 
gedenkdag. Niet de vorm waarin maatschappelijke veranderingen 
plaats hebben, geeft voor ons daaraan beteekenis, maar alleen hun 
inhoud. Wij zijn geen aanbidders van het geweld en het grijpen 
naar de macht, wij schrijven daaraan geen bizondere zegeningen 
toe. Wi j weten alleen, dat wij op den weg dien wij te gaan hebben 
het geweld zullen ontmoeten en de macht behoeven en dat de macht 
siechts is bij wie haar grijpt. 

Noch de stoutmoedigheid en hardnekkigheid eenerzijds, noch 
dé bloedige wreedheid die er de keerzijde van was, bepalen onze 
houding tegenover de gebeurtenissen dier dagen, maar alleen het 
feit, dat de werkelijke beteekenis van den vrijheidsoorlog was, het 
maken van ruim baan voor het kapitalisme, inzonderheid het 
handelskapitalisme. Ongetwijfeld ds het kapitalisme een noodzake
lijke schakel in de maatschappelijke ontwikkeling, maar de erken
tenis van dit feit kan cie arbeidersklasse kwalijk verleiden, juichend 
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te herdenken dat het juk gesmeed is dat sinds eeuwen op haar 
drukt. Ook al weet zij dat dit juk een ander verving, dat andere 
klassen op andere, in hoofdzaak lichtere wijze drukte. 

Ook ,'wanneer men zich beperkt tot de -beschouwing van den 
zoogenaamden 80-jarigen oorlog, beteekent de inneming van Den 
Briel een keerpunt, maar nog sterker krijgt zij die beteekenis, 
wanneer wij de verschillende opstandige bewegingen der 16de 
eeuw overzien. 

Drie factoren waren het, die aanvankelijk verschillende klassen 
deden samengaan tegen den Spaanschen koning en zijn trawanten: 
het verzet van de in het Zuiden sterk toegenomen proletariërs en de 
kleine ambachtslieden tegen hun economische positie, een verzet 
dat slechts indirect, over de heerschende klassen, vooral die der 
steden, kooplieden en geestelijkheid, tegen den koning ging, dat 
zich overal keerde tegen de belemmeringen van de gelijke kansen 
voor allen, nu de wereldhandel zich ging ontplooien, en dus ook 
tegen de kerk die het bestaande wijding gaf, die de ideologie 
leeraarde van feodaliteit en gildewezen, een verzet dat zijn leuzen 
vond in . anabaptisme en calvinisme en ten deele in chiliastische 
verwachtingen <en communistische idealen. Dan het verzet van de 
kooplieden tegen de zware lasten die feodaliteit en absolutisme den 
handel zochten op te leggen, een beweging die eveneens de katho
lieke zedenleer als een belemmering voelde en een nieuw geloof 
zocht als sanctie van een nieuwe moraal. Eindelijk het verzet van 
den adel tegen het streven naar absolutisme, tegen de macht van 
buitenlandsche raadslieden, tegen de reorganisatie van de kerk van 
een feodaal tot een absolutistisch machtsmiddel. Drie bondgenooten, 
samengebracht door maatregelen als de tiende penning en de 
nieuwe bisschoppelijke indeeling, maar in wezen elkaar vijandig. 
De eerste groote daad van verzet, de beeldenstorm, deed dit iedere 
klasse die iets te verliezen had, levendig beseffen en was dan ook 
de eigenlijke oorzaak die in het Zuiden de kracht van den opstand 
brak. Het leger van den prins van Oranje vond weinig of geen 
steun. In het toch al achteruitgaande Gent bleven de kleine luiden 
hun traditie getrouw opstandig, maar vermochten alleen niets, in 
Antwerpen was de geest minder radicaal, maar beteekende de strijd 
tegen Spanje op den duur een er op of er onder voor den handel, 
die dan ook eindigde met te emigreeren. 

Daarmede loopen wij echter reeds vooruit op de verandering 
die met de inneming van Den Briel werd ingeluid: de verplaatsing 
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van de kern der beweging van het Zuiden naar het Noorden — 
een verplaatsing die tevens een verandering van het klassekarakter 
beteekencie. In het Noorden bestond noch de rijke en machtige 
groote adel van bet Zuiden, noch een in aantal sterke kleine adel, 
noch een zeer talrijk proletariaat. 1) Daarentegen was de ligging 
voor den wereldhandebveel gunstiger en leek deze handel in talrijke 
steden voor alle klassen van overwegend belang. De opstand werd 
hier dus ontdaan van feodale of proletarische elementen met eigen 
bedoelingen, werd vrijwel geheel burgerlijk, niet getro.ubleerd, in 
den aanvang, door onderling wantrouwen van klassen en was zoo
doende vrij van het weifelende dat haar in het Zuiden kenmerkte. 
Er kwam nog bij dat men in het Zuiden door de langdurige oorlogen 
met Frankrijk aan Spaansche troepen, Spaansche bezettingen 
gewend was, terwijl voor het Noorden Alva's tocht geheel het 
karakter kreeg van een vijandelijke invasie. 

Beteekencie het feit, dat de opstand in de eerste, beslissende 
jaren geleid werd door een handelsbourgeoisie, die zich wel in haar 
schrielheid en herhaaldelijk belemmerende kortzichtigheid evenmin 
verloochende als in het cynisme, waarmede zij den vijand alles 
leverde waaraan te verdienen viel, maar die niet genoodzaakt was 
voortdurend argwanend om te zien naar een andere klasse die altijd 
klaar stond de leiding over te nemen — beteekencie dit meer vrijheid 
van bewegen, meer elasticiteit m den strijd, voor den toestand die 
zich als gevolg daarvan consolideerde kon het niet anders dan 
noodlottig zijn. 

Het ontbreken van een sterke op grondbezit steunende klasse 
(grootgrondbezitters in Holland werden steeds meer de stedelijke 
regenten), die een bindmiddel had kunnen vormen tusschen de 
steden die elkaar economisch niet noodig hadden, bevorderde de 
ontwikkeling van het particularisme en het was mede door de 
geringe roerigheid van het proletariaat (hiervan was alleen sprake 
wanneer internationale verwikkelingen het economisch leven ver
lamden), dat de kooplieden-aristocratie die de regeering in handen 
had.niet behoefde om te zien naar een breede basis voor haar macht 
en zich kon ontwikkelen tot een corrupte en bekrompen oligarchie. 

Voor de kleine burgerij en de arbeiders bracht de vrijheids
oorlog weinig zegeningen. De eerste verloor de betrekkelijke macht 
die de gilden, toen zij nog levende organismen waren, haar verleend 

1) Behalve te Leiden. 
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hadden. Z i j ver loor ook het eigen geestelijk leven, dat zij n o g in de 
16de eeuw bezat, a l thans zij beperkte het geheel tot de theologie : 
een ca lv in i sme ontdaan v a n alle revolut ionai re s t rekk ingen en tot 
ascetisme vers ta rd , een ka tho l i c i sme dat niet langer de maatschappi j 
weerspiegelde , dat een s t o m p z i n n i g geheel v a n d o g m a ' s w e r d en 
zi jn levensbl i jheid ver loor . 

Het prole tar iaa t kon z i c h niet on twikke len , omdat de handel , 
die aanvankel i jk alle accumula t ie opzoog , de opkomst van industr ie 
tegenhield, te rwi j l , toen de handel ve rv ie l , de geldhandel z i jn plaats 
innam. D e scheepvaart , scheepsbouw en visscheri j verschaften de 
massa der p r o l e t a r i ë r s werk , hun achteru i tgang drukte velen in , de 
over igen tot d e n ' rand v a n het lompenprole tar iaa t neer. Eers t laat 
in de 19de eeuw is ve rander ing ingetreden. 

In hoeverre de ne ig ing tot theologiseeren van het N e d e r 
landsche v o l k samenhangt met het feit dat de k lasseverhoudingen 
z i c h voor eeuwen vas t legden in een t i jd dat alle i d e o l o g i e ë n z i ch in 
godsdiens t ige vo rmen kleedden, in hoeverre het i nd iv idua l i sme dat 
nergens anders zoo w e l i g tiert, bevorderd is door den eeuwigen 
s t r i jd van locale en par t icul iere belangetjes onder de republiek, zou 
een d iepgaande studie vereischen — gelijk meer van hetgeen hier
boven met enkele l i jnen is geschetst. Geschets t niet om achteraf te 
wenschen dat de geschiedenis anders geloopen zou zijn dan zij 
loopen moest , maar om te laten voelen dat de inneming van D e n 
B r i e l en de a fwerp ing v a n het Spaansche. juk ons we in ig - s to f geven 
tot b l i jde he rdenk ing . 



Jeugdbrieven van Ferdinand Lassalle 
door 

J A N R O M E I N . 

Ferdinand Lassalle: „Nachgdassene Brieft 
und Schriften" I (bis 1849) herausgegeben von 
Gustav Mayer. 

Bij het onderzoek naar en de publicatie van de documenten betref-
fenidle de klassieke periode van ihèt socialisme en haar voorgeschie
denis neemt de persoon van den Berlijnschen hoogleeeraar Gustav 
Mayer een steeds belangrijker plaats in. In een ook maar half vol
ledig overzicht van degenen die door nauwgezette studiën de 
bijzonderheden van deze voor de geschiedenis van het socialisme en 
daarmee ider menschheid zoo beslissende periode hebben opgerakeld 
en voor het nageslacht bewaard, kan 'men den naam van) dezen bur-
gerlijk-radikalen, tegenwoordig trouwens — naar men althans uit 
zijn medewerking zoo nu en dan aan „Het Volk" (zou opmaken — 
nieerderheids-socialistischen historikus niet langer missen. 

Begonnen, als wij goed zijn ingelicht, met ieen biografie van 
J. B. von Schweitzer, verdiepte hij zich vervolgens in de jeugd-ge-
schiedenis van" F. Engels, ontdekte drens pseudoniem Osvvald en 
bekroonde izijn navorschingen naar den tweeden onzer groote voor
vechters met een biografie, • waarvan tot nu toe slechts het eerste 
deel en een „Erganzungsband" verscheen — om nu te komen met 
het eerste van een op vijf deelen berekende uitgaaf van de nagelaten 
blieven en geschriften van den derden grooten klassieken socialist: 
Ferdinand Lassalle. 

Voor wij tot de bespreking van dit werk overgaan, veroorloove 
men ons een kleine uitweiding over dien anderen veel grooteren, veel 
meer zelfstandigen en tegelijk veel meer verwanten kommentator en 
onderzoeker van diezelfde periode: Franz Mehring. 

Mehring heeft het met zijn, nu onlangs ook in het Hollandsen 
kompleet verschenen, Marx-biografie, wat den tijd van 'uitgave 
betreft in zekeren zin niet getroffen. We bedoelen hier niet dat deze 
laatste en rijpste vrucht van een Izoo rijk leven in den oorlog ver-
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scheen en dat de oorlogs-censuur hem telkens tegen de pen stootte, 
neen, we meenen den tijd van verschijnen in verband met den stand 
van 'het onderzoek naar het materiaal. Mehring heeft gemeend dat 
hij over al het omtrent Marx nog bestaan* meteriaal beschikte. Was 
hij een andere meening toegedaan geweest, dan zou een man als hij 
het werk wellicht nooit begonnen zijn. Dezë veronderstelling nu 
hebben enkele publicaties uit de laatste jaren ten deele te met 
gedaan. 

Ten eerste verschenen sinds 1917 twee van de vier deelen van 
Rjasanofs „Gesammelte Schriften van Marx und Engels", omvat
tende de jaren 1852—1862, wel nog vóór Mehring's werk, maar 
toch te laat om het te raadplegen bij het hoofdstuk „Krimoorlog en 
Krisis", waar het in dezen op aankwam. Wel zegt Mehring in zijn 
aanteekeningen, 1) dat de waarde van de reeds verschenen (2) 
deelen als biografische bron 'zoo gering is „dat ik mijn tekst er 
noch door te verbeteren, noch door aan te vullen heb", maar het is 
duidelijk, dat wij de waarde van deze woorden in die gegeven om-
siandigheden ook al niet te hoog mogen aanslaan. 

Ten tweede verscheen in 1920, — dus reeds na Mehring's dood -
het eerste deel van Mayer's Engelsddografie met een „Erganzungs-
band", dlie herdrukken van Engels' jeugdwerken bevat. 

Het laat zich aanzien, dat het tweede deel nog belangrijke 
niededeelingen omtrent Engels en zijn verhouding totMarx zal bren
gen, maar ook van dit eerste deel al staat het, dunkt mij, toch vast, 
dat Mehring gelukkig geweest zou zijn indien hij dat had kunnen 
lezen. Zijn schets van Engels' ontwikkelingsgang zou er, zoo niet 
juister, dan toch vollediger door zijn geworden. 

Ten derde werd, nu izeer onlangs uit de archieven der derde 
afdeeling — de geheime Russische politieke politie — de z.g. 
,.Biecht van Bakoeniné" bekend, 2) het in zijn menschelijkheid zoo 
aangrijpende document, dat naar onze meening wel niet een 
geheel nieuw licht werpt op den grooten taktikus van het anar
chisme, maar toch die, juist door Mehring ook zoo gewaardeerde 
figuur van een tot nog toe duisteren kant belicht. 

Ten vierde — en dit gemist te hebben, moet Mehring het 
zwaarst gevallen zijn — heeft Mayer ons de publicatie in uiteicht 
gesteld van de brieven van Marx aan Lasalle — men weet, dat 

1) Zie Dmitsche uitgave pagi. 540. 
2) In „De Tribune" van 22, 23 en 24 Januari 1922. 
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Mehring de brieven van Lasalle aan Marx niet alleen gebruikt, 
maar ook, in het vierde deel van zijn bekende „Nachlasz-ausgabe" 
zelf uitgegeven heeft — zooals in '>t oog springt een bron voor de 
biografie van Marx in belangrijkheid volgend, hoewel Idoor Marx' 
groote terughouding tegenover Lassalle op een afstand volgend, op 
zijn correspondentie met Engels. 

Wij izeggen niet, dat indien Mayer, en zeker niet indien Rjasa-
nof eerder met zijn werk gekomen was Mehring's Marx-biografie 
er heel anders uit gezien zou hebben, laat staan dan dat zij dbor 
deze publicaties verouderd zou zijn - een/werk als dat van Mehring 
veroudert, ook in wetenschappelijken zin, niet vóórdat de maat
schappij waaruit het mede geboren wierd verouderd is, en dan nog 
verliest het als monumentum aere perennium niets van zijn waarde 
— maar wel gelooven wij dat het hier en daar verouderen gaat, 
m.a.w. wij meenen, dat Mayer wezenlijke bijdragen itot de Marx-
studie heeft geleverd, zoowel door wat hij gevonden als met wat hij 
geschreven heeft. 

Vandaar dan ook onze uitweiding. 
Voor we echter tot Lassalle's brieven en hun inhoud terug

keeren, eenige bijzonderheden over de wijze waarop Mayer's drie 
maal tien jaren lange jacht naar deze documenten ten slotte met 
succes bekroond werd. 

Lassalle vermaakte bij het testament, dat hij kort voor het duel 
waarin hij kwam te vallen bij het gerechtshof in Genève deponeerde, 
zijn papieren aan zijn vriendin, gravin Hatzfeldt. Lasalle's moeder 
echter liet zich bepraten een verklaring te teekenen, waarin sprake 
was 'van haar „zoon die gestorven was zonder testament na te 
Men". Dit gaf haar het recht op d'e erfenis van Ferdinand beslag te 
leggen. De door den erflater zelf aangewezen personen wisten even
wel gedaan te krijgen, dat de'Duitsche rechter het Geneefsche testa
ment wettig verklaarde en na veel omzwervingen kwamen de 
bewuste papieren dan ook inderdaad bij de gravin terecht, doch niet 
dan nadat Lothar Bucher, Lasalle's vroegere vriend, door hem tot 
erfgenaam van zijn wetenschappelijke nalatenschap aangesteld, 
„enkele brieven van vrouwen en meisjes aan Ferdinand vernietigd" 
had, die hij „compromitteerend.'>achtte „voor de schrijfsters, gevaar
lijk voor den vrede van families" en die „bovendien voor een d|eel 
van zoo obscenen inhoud waren, dat men ze niet aan een dame kon 
geven". Sophie Hatzfeldt, eenmaal in het bezit van haar schat van 
blieven, rangschikte ze een weinig, nummerde er enkelen, voorzag 
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er van opschriften en data, maar kwam noch zelf tot een uitgave 
noch wist zij er Bucher toe & bewegen, die al zijn tijd noodig had 
voor zijn nieuwen chef Bismarck. _ 

De papieren bleven waar en zooals ze waren, m de kisten 
waarin Lassalle *e getoörgen had. Nog één keer vóór haar dood m 
1881 -heeft ze getracht baar dierbaar pand m handen te geven van 
iemand die de beteekenis er van voor de.-.Duitsche -bader ,bewe-
g l n g zou bevroeden: aan Bebel, m wiens hart de wonden der oude 
Lenigheid echter nog te zeer schrijnden om dit aanbod tê  aan
vaarden. Zoo gimg Lassalle's nalatenschap over «" het bezit van 
haar zoon Paul Hatzfeldt, s i n * 1885 Duitsch gezant *e Londen en 
al uit hoofde van die „hooge betrekking" weinig geneigd « c h om 
de brieven van den burgerlijken, rooden indringer in de witte grafe
lijke familie te bekommeren. Diens zoon, ofschoon nog een sport 
hooger op den adellijken ladder, vorst Hermann Hatzfeldt, wist 
May&er echter van het belang der nalatenschap voor de g^hiedenis 
te overtuigen. Hij kreeg verlof de gezochte papieren van de zo der 
van het kastee/Sommerberg, waar ze onder het sto wel met der 
eeuwen, maar toch -der tientallen jaren verborgen lagen weg te 
haten Een laatste hindernis bleef nog te nemen. Het kasteel lag 
in het bezette gebied en de Fransche overheid róók alles wat maar 
iets met socialtsme uitstaande had, Tusschen twee inkwartieringen 
m werden de briefpakken," onder de rokken van' behulpzame 
vrouwen verscholen, langs de spiedende Fransche beambten ge
voerd De historische wetenschap was enkele belangrijke documen
ten rijker en professor dr. Gustav Mayer had zijn levensdoel bereik, 

Wat nu de brieven zelf betreft, om dan eindelijk na deze tè 
lange afdwalingen tot ons eigenlijk onderwerp te komen, het eerste 
waf erin opvalt is 't onbegrijpelijke zelfvertrouwen van dezen jongen 
1 in 1848 toen was hij nog eerst 23 jaar en cie eerste twee brieven 
dateeren al van van 1840 - het tweede de ziekelijke, want ten koste 
van andere momenten uitgegroeide wil en het -derde, resultante van 
,1e beide vorigen, de bij ieder ander dan juist Lassalle onbeschaamd 
te noemen laatdunkendheid van den toon. 

Enkele aanhalingen mogen hier volstaan, want het zou ons te 
ver voeren bedoelde psychische eigenschappen te abstraheeren uit 
de analyse van de brieven, beter ware, dc brochures die hij van tijd 
tó* «id aan zijn vader schrijft: over de beteekenis van de Fransche 
Revolutie in het proces der bewustwording van den wereldgeest, van 
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den citoyen en den citoyen actief en in verband daarmee de consti
tuties van '93 en '95, over de industrie als „de 'ziel van onzen tijd" 
(1844), als „het miiddel tot bezit", als „die eerste nog verhulde 
gedaante van het kommunisme", als het „kommunisme dn sich en 
zijn postulaat"; over „terreur en revolutie", over de Joodische wereld 
als 'die „wereld van het ongeluk", over Grieken, Romeinen en mid
deleeuwen, om maar enkele van de voornaamste onderwerpen te 
noemen. Interessant voor de ontwikkeling van zijn denken zijn deze 
chngen ongetwijtreild, doch zijn eigenlijke gedachten daaromtrent 
liggen tzióó diep bedolven onder een stoflaag van Hegelarij, veel en 
veel erger dan in de jeugdwerken van Marx, die van' t begin af aan 
vrijer tegenover Hegel stond en steeds is blijven staan, dat het voor 
een modern mensch is om wanhopig te worden, temeer omdat het 
geheel niet vrij is van de „geleerddoenerij", die Marx zijn mede
strijder nog iin veel jaren tater heeft verweten. 

Doch een voor ieder duidelijke taal spreekt zijn zelfvertrouwen 
in de brieven aan de talrijke uitverkoorenen zijns harten, zoo die 
aan Lonni Grodzka (No. 24—27) in vier afdeelingen, tezamen 18 
bladzijden druks. De „verhouding" ontwikkelt zich naar zijn 
meeniing niet snel genoeg, vanlalaar „mijn laatste woord": „Nog 
steeds fladder ik, af en aan, nu eens gelukkig als het jou een oogen
blik behaagt, dan weer, net naar jij wil , mij zelf eemgruwel. Ik kan 
het mij niet langer verheelen, ik sla een belachelijk figuur, speel 
een erbarmelijke rol. Zie je, dat is iets zeer deemoedigends voor mij, 
dat te moeten heggen, voor het zelfgevoel van een man, als ik ben. 
(19 jaar!) En verderop: „Ik weet niet of je van de sterkte van mijn 
liefde voor jou een begrip hebt, maar van de sterkte van mijn wil 
heb je 't stellig niet". Den veel ouderen Arnold Mendelsohn, 
diezelfde die den kasettendiefstal pleegde en wiens existentie ten
gevolge van zijn daardoor noodzakelijk geworden vlucht ellendig 
te gronde ging, in laatste instantie dus door zijn ziekelijke aanhan
kelijkheid aan Lassalle, zonder dat men merkt dat deze zich dat 
erg heeft aangetrokken, — Arnold Mendelsohn heeft hij zoo over
donderd — een woord dat het beter uitdrukt wil me niet invallen — 
dat hij schrijft (bldz. 233) ,„wij zullen -aan je voeten gezeten, luis
teren naar de woorden uit je mond, zooals de dieren van het woud 
luisterden naar de toonen van Orpheus' lier. 

En een ander vereerder, Alfred Lehfeldt, dateert zijn brief aan 
Lassalle „19 September 1845, d.w.z. dien tweeden dag na het "ont
vangen van je brief". Arnold Mendelsohn, z-elf een begaafd en toen 
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reeds afgestudeerd man, schildert den indruk dien de jonge Lassalle 
op zijn toenmalige omgeving maakte, met de volgende woorden: 
„Onbegrijpelijk moet Lassal (eerst na zijn: tweede Parijsche verblijf 
verfranschte L. zijn naam in Lassalle) schijnen, Idiie op een toch nog 
zoo jongen leeftijd iets volbracht heeft, wat anders een arbeid van 
tientallen jaren vereischt en een arbeid van tientallen jaren slechts 
zelden gelukt;-begrijpelijk is het mij pas, sedert ik weet, hoe hij van * 
zijn eerste jeugd af aan door «aijn heele vroegrijpe ontwikkeling zijn 
leeftijd steeds tien jaren vooruit was, hoe hijiop een leeftijd van 13 
tot 16 jaar, waarop wij anderen nog kinderen plegen te zijn, jonge
lingen plegen te worden, zijn heele jongelingsperiode doorleefde, 
hoe hij in een uiterst dol, bewogen leven zijn wilde haren verloor en 
waaraan men gewoonlijk niet met onrecht zooveel gewicht hecht, 
zich .levenservaringen" vergaarde; het afgelegde zestiende jaar 
vond hoe paradoxaal het klinken mag, dezen mensch, die buiten alle 
cewone maten is, als een ervaren man; hoe hij verder door zijn in 
waarheid eminente geestkracht in een tiende deel van den tijd vol
brengt waarvoor wij het (tienvoudige noodig hebben en hoe hij ten 
slotte door zijn reusachtige energie, door aanhoudende ijver van 
zi,n zestiende jaar af »elk jaar in drie jaar herschiep. Slechts door 
die laatste omstandigheid slaagde hij er in, izioó'n enorme massa 
empirische kennis te verzamelen, dat hij den naam van een geleerde 

verdient". . . 
Maar dat zelfvertrouwen, die wilskracht en die energie komen 

toch eerst tot volle ontplooiing in 1847 als zijn verhouding tot 
gravin Hatzfeldt en het spannen der draden voor het proces of bever 
de reeks van processen begint. Intusschen kunnen we daarop hier 
niet nader ingaan, omdat de uitgave die we bespreken inldlrt opzicht 
geen licht verspreidt, dat niet, flauwer misschien, toch.reeds scheen 
uit vorige publicaties. . 

Dat geldt trouwens, zij 't in mindere mate van de andere brieven 
ook Het beeld dat Oncken in zijn „Lassalle" 1) van den jongen 
Ferdinand ontwerpt, wijkt slechts in bijzonderheden af van het beeld 
dat men .zich van hem maken kan na lezing van het hier besproken 
boek De geschiedenis met het eindexamen heeft zich in werkelijk
heid een weinig anders toegedragen dan Oncken meent. 'Grooter is 
het verschil wat den Berlijnschen tijd betreft. De gestalten van zijn 

n P o ü t i k e r und N a t i o n a l ö k o n o m e n . Eine Sammlung biografischer 
Svstem- Ünd Gharakterschilderungen. Herausg. von iG. Schmoller nud O. 
S e II Lassalle von Hernrann Oncken. 1904, 10112, 2e druk 
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jeugdvrienden treden voor het eerst in het licht. En waar Oncken 
zich men een vage aanduiding omtrent zijn Hegel-studies moest ver
genoegen kan men uit de brieven precies nagaan hoe Lassalle Hegel 
interpreteerde, hoe wonderlijk dooreengemengeld in dezen jongen 
heethoofd, die tegelijk nuchter wereldling zijn wilde, ideologische 
wanbegrippen naast welbegrepen opvattingen van de moderne 
klasse-verhoudingen liggen, hoe men reeds in den twintigjarigen, 
wat aanstellerigen dandy-denker den groeienden politikus kan zien, 
die, voorzoover Duitschland-Pruisen betrof, zelfs scherper zou zien 
dan Marx en Engels samen, ..gelijk Mehring dat naar onze meening 
voldoende d/uidelijk heeft laten zien. 

Dit alles echter ook hier na te gaan, izou deze bladzijden tot 
een brochure doen. uitdijen en bijgevolg mleer ruimte eischen dan de 
redactie mij kan toestaan. Ik moet het dus aan anderen overlaten die 
tegelijk meer bevoegd zijn in de hegelsche materie dan ik en 
eindig hier fn de overtuiging het belang van Mayer's publicatie 
te hebben aangetoond. 



Buitenlandsche Tijdschriften-Overzicht 

De „Internationale Presse-iKorrespondenz" van !1 |Maart drukt een 
artikel van Troteky af over hef eenheidsfront, waarvan wij wegens zijn 
«bijzonder belang een uitvoerig uittreksel willen geven. Het komt ons voor, 
dat dit het eerste artikel is, wat het probleem van het eenheidsfront dialek-
tisöh' ontleedt. 

De taak van een kommuinistisehe partij, begint Trotzky, toestaat in de 
leiding der proletarische revolutie. Om die taak te kunnen volbrengen moet 
zü steunen o;p de groote meerderheid der arbeidersklasse. (Het vertrouwen 
dier meerderheid kan zij enkel winnen, wanneer zij een 'volkomen onafhan
kelijke organisatie met een klaar program en een strenge discipline is. Daar
om moet'zij zoowei! ideëel als organisatorisch met de reformisten en cen-
tristen breken en haar leden opvoeden tot eenheid-van-bewustzijn. 

In het voorbereidend tijdperk der revolutie houden de konflikten der 
arbeidersklasse met de bourgeoisie, hetzij met de staatsmacht of met de 
ondernemers, natuurlijk nimmer op. En wanneer ihet in die konflikten gaat 
om de levensbelangen der massaas, voelen deze de behoefte aan eenheid-van-
aktie, om 't even of zij in den aanval of in de verdediging zijn. Zoo een partij 
zich tegen 'deze behoefte -der massaas aan eenheid-van-aktie mechanisch 
verzet wordt zij onvermijdelijk door de arbeiders veroordeeld. 

Het vraagstuk van het eenheidsfront gaat dus niet om de verhouding 
der besturen "van de verschillende socialistische- en arbeiderspartijen; het 
ontspringt uit de noodzakelijkheid' om in dit tijdperk van onvermijdelijke 
tweedracht tusschen de politieke organisaties todh eerïheid van aktie der 
massaas in den strijd regen ihet kapitaal mogelijk te maken. 

Zij, die dit niet gegrijpen, zien in de C. P. een propaganda-vereeniging 
.en geen lichaam tot het organiseeren van de aktie der massaas. 

Daar, waar de C. P. nog slechts de organisatie van een onbeduidende 
minderheid is, kan het vraagstuk van «haar houding inzake het eenheidsfront 
geen beslissende praktische beteekenis hebben. Immers in dit geval zullen het 
nog altijd de oude organisaties zijn, die eventueele akties leiden. 

Ook in het tegenovergestelde, geval, n.1. wanneer de C. P . feitelijk de 
eenige leidende organisatie der arbeidende massaas «is, zooals bijv. in Bulga
rije heeft het vraagstuk van het eenheidsfront voor haar geen direkte betee
kenis. Het '/leeft dit enkel voor diè communistische partijen, die b.v. één derde 
deel of de helft der voorhoede van de arbeidersklasse hébben georganiseerd. 
Waar dit 't geval is, moet de C.P. zelve 't initiatief nemen tot 't vormen van 
één massaal strijdfront, opdat zij voor de arbeiders niet in het licht 
verschijne, van «een belemmering tot de eenheid te zijn. Di t is de eenige wijze 
van doen, waardoor zij ihet vertrouwen zal vermogen te winnen van de 
groote scharen, d«e haar nog niet begrijpen en haar niet volgen. 

De r.adikaJe breuk met de sociaal-demokratie is voor de C. P. de eerste 
stap de partij der sociale revolutie te worden. De tweede stap echter is: het 
zoeken van den weg, die op elk oogenblik gemeenschappelijke aktie der 
'lommunistische en niet-kommunistische massaas mogelijk maakt. Het is 
niet voldoende, een zwaard te verwerven; men moet ihet ook kunnen slijpen 
en het weten te gebruiken. Het is niet voldoende, de kommunisten door 
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organisatorische discipline te verblinden. Men moet deze organisatie ook in 
staat weten te stellen alle gemeenschappelijke akties van het proletariaat op 
,alle gebieden van zijn levensstrijd te leiden. 

Telkens wordt de vraag gesteld, of het eenheidsfront enkel geldt voor de 
massaas of ook voor de opportunistische leiders. Maar deze wijze van haar 
te stellen, ontspringt uit een misverstand. Natuurlijk zou 't wenschelijk zijn, 
dat wij de massaas om onze vaan en om onze leuzen konden vereenigen. 
Maar ware diij bet geval, dan zou ihet probleem van hert eenheidsfront in . . . . 
geheel niet bestaan. -Het probleem immers bestaat juist hierdoor, dat zeer 
belangrijke deelen der arbeidersklasse tot de reformistische organisaties 
behoort.-. 

Het georganiseerde deel der arbeidersklasse is heden in drie groepen 
verdeeld: 1. «e •kommunistische, die naar de sociale revolutie streeft; 2. de 
reformistische, die streeft naar verzoening met de bourgeoisie (natuurlijk is 
deze groep genoodzaakt, ten einde haar invloed op die massaas niet te 
verliezen, gedeeltelijtoe akties der arbeiders te ondersteunen) en 3. een half
slachtige „centristische" groep, die tusschen 1 en 2 heen en weer schommelt. 

Deze verhouding maakt gezamenlijke akties der georganiseerde en óók 
der ongeorganiseerde, maar door de georganiseerde beïnvloede massaas, op 
vele punten mogelijk. Hoe grooter de massaas zijn, die in dergelijke bewe
gingen getrokken worden, des te meer stijgt hun zelfbewustzijiden hun zelf
vertrouwen, des te sterker wordt hun aandrang tot den strijd, onafhankelijk 
van het karakter der aanvankelijk gestelde eischen. .De toeneming van het 
•massale karakter der beweging werkt in haar als een revoilutioneerende 
faktor en schept daardoor betere voorwaarden voor de leuzen en methoden 
der communistische paritij. 

De reformisten vreezen de potentieele revolutionaire kracht der massa
bewegingen. Vandaar, dat de parlementaire tribune, de gemengde komitees 
en de antichambre van den minister het strijdperk zijn, waaraan zij de voor
keur geven. 

Wij. daarentegen hebben er het grootste belang bij; om — van alle andere 
omstandigheden afgezien — de reformisten uit hun veilige hoekjes te halen 
en hen maast ons te plaatsen, daar waar de strijdende massaas over hun 
daden kunnen oordeelen. 

Het eenheidsfront veronderstelt dus onze bereidwilligheid om op 
bepaalde punten en binnen bepaalde grenzen, onze akties te regelen naar de 
opvattingen van reformistische organisaties, voor zoover deze heden nog den 
wil tot uiting brengen van belangrijke deelen der arbeidersklasse. 

Wij hebben ons van hen losgemaakt, omdat mij het met hen niet eens 
,zijn inzake de principieele punten der beweging; maar we zoeken naar een 
vergelijk met hen in alle gevallen, waarin de arbeidersmassaas die hen 
volgen bereid zijn tot den gemeenschappelijken strijd met onze eigen scharen. 
.Zullen zij niet zeggen dat wij, ofschoon wij ons van hen losmaakten, hen toch 
noodig hebben? Zeker zullen zij dit zeggen, maar wat doet er dat'toe? Alle 
arbeiders, óók zij die ons nog niet volgen en nog niet begrijpen, zullen .uit ons 
.optreden de gevolgtrekking maken, dat wij ondanks de scheuring pogen het 
eenheids-front tegen het kapitaal tot stand te brengen. 

Natuurlijk hebben wij geen zekerheid, dat onze pogingen ook werkelijk 
zullen slagen. Integendeel: in de meeste gevallen zal het eenheidsfront niet of 
slechts gedeeltelijk bereikt worden. In dat geval echter zullen de strijdende 
massaas zich kunnen overtuigen, dat de schuld niet ligt aan onze onver
zoenlijkheid, maar bij het gebrek aan werkelijlken wil-tot-den-strijd der 
reformisten. 

Natuurlijk leggen wij ons, wanneer wij met andere organisaties een 
.akkoord aangaan, een zekere discipline in de aktie op. Absoluut is echter die 
discipline niet. In geval de reformisten den strijd, tegen de gezindheid der 
massaas en tegen de mogelijkheden in, zouden gaan tegenhouden dan zouden 
wij het recht hebben hem zondier onze voorloopige halve bondgenooten voort 
te zetten. Mocht echter een dergelijke loop der gebeurtenissen leiden tot een 
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nieuwe verscherping van den strijd tusschen ons en de reformisten, dan zou 
die strijd onder nieuwe, voor ons gunstige voorwaarden gestreden worden. 

Onder de revolutionaire vrees voor de nieuwe taktiek verbengit zich un 
werkelijkheid de politieke lijdelijkheid. Deze wenscht de bestendiging van den 
toestand, dat communisten en reformisten streng van elkaar gescheiden zijn 
en elk hun vast-begrensde arbeids-sfeer hebben. 

Ook in het eenheidsfront bewaren wij onze zelfstandigheid; wij vormen 
daarin een zelfstandige afdeelin-g en leveren aan de arbeidende massaas het 
bewijs, dat wij beter strijders zijn dan de- anderen. En daarmee bespoedigen 
wij het tot stand komen der onbestreden communistische leiding. 

„Die Kommunistische Internationale", No. 18. 
Het laatste nummer van de „Komm. Intern." is heel wat geringer in 

omvang dan. No. 17. Dit houdt verband met het besluit v.an het Ille kongres 
om de Int Presse-Korrespondenz" als orgaan van gedocumenteerde ïmiieh-
tin°en "uit te geven, waardoor de „Komm. Intern." met dit deel van zijn 
vroegere taak werd ontlast. Toch telt ook dit, als steeds welverzorgde 
nummer nog bijna -een 200 bladzijden met niet minder dan 20 artikelen. 

De 'aflevering -opent met een artikel van Sihowjef, waarin, -met vo-oirbe-
houd van de diepgaande verschillen een paral-lel wordt getrokken wat betreft 
de vereischte internationale taktiek'tusschen den toestand van nu- en die van 
d» jaren tusschen 1905 en 1911, tusschen de twee revolutie-golven m Rusland. 
Zooals toen de bolsjewiki naar rechts zich verzetten tegen de liquidatoren 
(der revolutie), die de noodzakelijkheid van een burgerlijke faze voor Rusland 
-begonnen te bepleiten en naar links tegen het revocationisme, dat terug
roeping, revocatie, eischte van de socialistische Doema-leden, zoo- ook nu. 
Het -is daarom oök niet waair,zooa!s ook in de 3die Intern, vele partijgenootèn 
meenen, o.a. de 'vooraanstaande Zweden Höglund en Ström, -dat op het Ille 
congers' de rechtervleugel heeft gezegevierd. Het congres heeft slechts gecon
stateerd dat sinds 1911 „de spontaneïteit van de massaëxplosies en het ele
mentaire geweld van de beweging verminderd is en daaraan haar taktiek 
aangepast", 't Heeft niet geconstateerd dat -de klassetageinstellingen sindsdien 
verslapt en dus evenmin dat alle kans op een verderschrijden van de revolutie 
was ver keken. Of, om een tweede historische parallel te trekken, -die -Crispien 
reeds, maar in verkeerden zin, te Hal'le heeft gebruikt en die Serrati van hem 
heeft overgenomen: we leven niet in het jaar 1849, maar ook niet in 1847, we 
leven noch na de revolutie, noch er vlak vóór, maar we leven in een revolutio
naire periode, tusschen twee golven van revoluties in. 

Het gevaar van links, dat op het Ille kongres -bestreden moest worden, 
dat nog bestreeden moet -worden, zoolang het zichzélf niet geliquideerd heeft, 
dat bestreden moet worden totdat de goede strijders uit de IK. A . P.-kringen 
bij ons zijn teruggekeerd en de schreeuwers en -drooimers geïsoleerd zijn 
komen te staan, bestond en bestaat hierin -dat zij „het heele opgespaarde 
organisatorische bedrijfskapitaal in rook willen laten vervliegen, terwijl ze 
daarbij, welverre wan de massaas tot zich te trekken ze integendeel -naar het 
kamp van soc-patriotten en eentristen terugdreven". 

Losowsky schrijft over het eerste kongres van de revolutionaire vakver
eenigingen (3—19 Juli 1921). L. onderscheidt in het revolutionaire syndica
lisme' drie richtingen, le. zij, die de meening zijn toegedaan dat ook de 
soc'alistische staat een onderdirukkingsinstituut zal blijven, dat de eerste 
gedachte der arbeiders dus de autonomie hunner organisatie moet zijn 
(Boisson. Frankrijk). 2e. de volgelingen van -Bakoeniné, die evenwel erkennen 
dat de dictatuur van het proletariaat een noodzakelijkheid is (Spanje) en 3e. 
die syndicalisten, die de ervaringen der -Russische revolutie ten volle op zich 
hebben laten inwerken en die derhalve een herziening der syndicalistische 

.wereldbeschouwing noodig achten. Aangezien op het congres al deze mee
ningen naar voren zijn gekomen en er om zoo- te zeggen dus geen -probleem 
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in de arbeidersbeweging is dat daar niet ter sprake kwam, is. het ondoenlijk 
in dit kort bestek° alles ook maar te nremoreeren. Voor wie zich echter 
'historisch op.de hoogte wil stellen van wat er aan het begrip R. V . I. 'vastzit, 
ns de lectrrar van dit artikel onontbeerlijk., 

Niet anders is het geval met het artikel van Wojowitsch en de beide 
volgenden over het -11e congres van de Komm. Jeugdinternationale wat 
betreft de jeugdbeweging. In hoofdzaak komt het hierop neer dat dei taktiek, 
vastgesteld op liet Ille congres van de Komm. Intern, hier door de jeugd 
werd overgenomen. Het doel van de thesen wordt dan ook 'als volgt 
omschreven T een degelijker organisatie van het opvoedingswerk naar nieuwe 
beginselen, aangepast aan de behoeften van die proletarische massaas die 
onze propaganda nog niet bereikt heeft. 

Behalve een artikel over de taktiek van de K. P. R., .zijn réde op het 
file congres van de Komm. Intern., waarvan we den inhoud in hoofdzaak 
althans 'bekend mogen veronderstellen, bevat het nummer nog een artikel van 
de hand van Lenin, het trouwens reeds van 1920 dateerende voorwoord bij 
de fransche en tweede duitsche uitgave van zijn boek: „Het imperialisme als 
jongste faze van het kapitalisme". (Russisch 1915). 

"Radek geeft schetsen uit de wereldpolitiek. Het probleem waarvoor de 
overwinnaars na den oorlog kwamen te staan, zegt R. met een van die rake 
beelden waar alle gele'erddpenerij vreqmd aan is en waarvan hij het mono
polie schijnt te hebben, was: hoe iemand naakt uitkleeden en hem tegelijk 
tot koopkrachtig afnemer maken? Dit onopgeloste probleem leidde tot de 
krisis in de wereldhuishouding, die in de herfst van 1920 begon en nog steeds 
zijn hoogtepunt niet heeft bereikt. Het artikel, dat van Sept. 1921 dateert, is 
wat de feiten betreft dus wel verouderd, maar als korte samenvatting heeft 
her niettemin zijn waarde behouden. 

Van de verdere artikelen noemen we ten slotte dat van Ardito Rosso, 
dat interessant is om de analyse van ihet fascisme, die er de tweede en derde 
paragraaf van dtmaakt. Tegen de gewone meening, ookvan.de Italiaansche 
partijipers in, toont R. aan, dat het fascisme volstrekt niet een rechtsradikale 
kapitalistische organisatie is, maar een bijzondere protest-vorm van het 
Italiaansche kleinburgerdom tegen de huidige krisis. En hij maakt dit door de 
volgende historische redeneering zeer aannemelijk. Italië verkeert eenerzijds 
in dezelfde positie als de overwinnaars in den oorlog, andererzijds echter in 
die van de overwonnenen. Dit heefteen tegenstelling geschapen, die een deel 
der nationalisten het andere deel deed beschuldigen de overwinning niet 
te hebben uitgefout. Door d'Aiinuz'o's daad trok zij een .groot deel van de 
nationalisten mee, maar ook groote groepen van het kleinburgerdom, die 
zaïgen dat hier een macht was tot daden in staat. En deze klein-burgerlijke, 
haH-<pro!etarisdhe en haM-intelilectueele elementen, versterkt door terugge
keerde soldaten, die .zondar middel van bestaan bleven en arbeiders die werk
loos werden, begonnen, „ingelicht" door de kapitalistische pers en geleid 
door hun artoeidersvijairdige klasse-instinct, in de arbeidersklasse de klasse te 
zien. die door hun afdwingen van loonsverhoogingen, de middelklasse in 
zoon benarde positie hadden gebracht. In Italië nl. heeft zich sterker dan 
elders het fet voorgedaan dat groote groepen van arbeiders door hun 
massale organisaties in staat waren zich veel betere levensvoorwaarden te 
bedingen dan de kleine burgerij, die onder denzelfden druk stond maar de 
middelen miste tot verweer. Dat middel schiep zij zich in de legale en illegale 
strijdorganisaties der fascisten. Met dit middel wilde z i jde krisis bestrijden. 
In werkelijkheid 'bestreed zij er de arbeiders mee. De krisis, dacht zij, is 
veroorzaakt door de e'schen der arbeiders. De waarheid is natuurlijk omge
keerd. Zij bestreed een gevolg in plaats van de oorzaak. In haar diepste 
weizen is de strijd tuschen fascisten en socialisten dus een broedertwist. De 
werkelijke vijand iis ook hier het kapitaal. 

De aflevering sluif met een'overzicht over de werkzaamheden van het 
Uitvoerend Bureac van de Komm. Intern, en een bibliografie, waarin een 
tiental vlugschriften vair de amerikaansche socialistische arbeiderspartij zijn 
aangekondigd. 



Washington en Genua 
door 

V A N R A V E S T E I J N . 

V . 

„De „Kölnische Zeitung" is verrukt over den rok en den 
hoogen hoed der leiders van de Russische Sowjetdelegatie en 
hoogelijk verwonderd over het feft, dat Tsjitsjerin, noch zelfs 
de metselaar Sabronow hun neus niet in hun servet hebben 
gesnoten, toen zij bij Lloyd George te lunchen waren. Al deze 
nonsens van den mesjogge geworden inktkoelie, die zelf aan 
zijn leugens geloofde en die daarom zoo verwonderd staat, dat 
de vertegenwoordigers der Sowjet-regeering geen kleine kin
dertjes opeten, heft niet het feit op, dat daar in Genua een 
groote strijd tusschen twee klassen wordt uitgevochten: tus
schen de Russische voorhoede van het wereldproletariaat en 
de kapitalistische wereld. 'De kapitalistische wereld tracht den 
tijd tusschen de eerste golf der wereldrevolutie en de volgende 
te gebruiken om het proletariaat uit de positie, die het inneemt, 
terug te werpen, een positie, welke zijn verder oprukken ge
makkelijker zal maken. En het verzet, dat de -delegatie der 
Sowjetrepubliek biedt, beteekent het vasthouden van een bar
ricade tot het moment, waarop nieuwe reserves aanrukken. De 
Europeesche arbeidersklasse heeft in den tijd, toen de kanon
nen bij Petrograd en bij Orel donderden, begrepen, dat een 
stuk Van haar lotgevallen mede beslist wordt in den strijd 
tusschen Witten en Rooden in Rusland. 

Nu donderen de kanonnen niet, doch de diplomaten 
lunchen. En zij wisselen glimlachend' vriendelijke woorden, 
waarvan op de twee één drie leugens mag inhouden. De heer 
Lloyd George wordt door de Sowjet-delegatie als gentleman 
aangesproken. En de Sowjet-delegatie wordt door Lloyd 
George zóó behandeld, alsof zij uit gentlemen naar de idealen 
der City of London bestond. 

Doch dat alles is slechts het bedriegelijke uiterlijke beeld; 
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alle vredesconferenties waren tot dusverre verhandelingen 
tusschen kapitalistische concurrenten, beteekenden strijd van 
naar nationaliteit verscheiden groepen derzelfde klasse; nu 
verhandelen in Genua de vertegenwoordigers van twee klassen 
en deze verhandelingen in de schitterende conferentiekamers 
en in uitgezochte hoffelijke vormen, onderscheiden zich door 
niets van „verhandelingen met de wapens in de band". 

Aldus Radek in een artikel, getiteld „De strijd om het bestaan 
der Russische Sowjet-republiek", over het wezen der Conferentie te 
Genua, waar, terwijl wij dit schrijven, eind April , de oogen der 
gansche .wereld sinds een paar weken op zijn gevestigd. 

Scherp wordt hiermede het onderscheid geformuleerd tusschen 
de beide Conferenties, die van Washington en van Genua, de door 
het Amerikaansche en'het Britsche initiatief bij eengeroepene. 

Nog is het.te vroeg, om over de resultaten van Genua iets te 
constateeren, dat buiten het kader van de observaties der dagblad
kritiek gaat. Maar noodig is opnieuw om de economische en alge
meen-politieke omstandigheden ons voor oogen te stellen, waar
onder deze Conferentie haar werk is gaan verrichten. 

Radek herinnert in zijn artikel aan het feit, dat, pas een jaar 
geleden, de kanonnen der Contra-Revolutie nog Petrograd bedreig
den en de gansche West-Europeesche en wereld-bourgeoisie het 
hart deden kloppen van verwachting en hoop, dat het toch nog 
eindelijk, trots alles, mogelijk zou blijken het gehate regiem 'in 
Rusland te zien ineenstorten. Het waren de tragische gebeurtenissen 
van den Kronstadtschen opstand, zooals Andreas Nin ze in een 
herdenkingsartikel noemt, die deze laatste hoop deden geboren 
worden. Tragische gebeurtenissen, die nog slechts een goed jaar 
achter ons liggen, als een keerpunt in de ontwikkeling kunnen 
gelden, doch mede een merkteeken vormen, waaraan men de snel
treinvaart, waarmee de politieke ontwikkeling zich beweegt, kan 
afmeten. Andreas Nin, Spaansch revolutionair arbeider, dus uit een 
land, waar de klassenstrijd, sinds de mislukking der burgerlijke 
Revolutie vóór honderd jaar, in de permanente guerilla is ontaard, 
den onafgebroken bendenoorlog met zijn overvallen, zijn verrade
rijen, zijn sluipmoorden, zijn wreedheden, noemt de gebeurtenissen 
van Kronstadt tragisch in zooverre ook bij dezen opstand revolu
tionaire elementen waren betrokken, die, evenals hun makkers in 
West-Europa, in Duitschland en in den loop van vroegere revoluties 
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door hun aanslag op de macht der Bolsjewistische Regeering het 
bewijs, leverden, dat zij het inzicht misten, noodig om van een 
revolutionaire voorhoede deel uit te maken. Dien elementen ontbrak 
ook het perspectief, dat wij, te midden der West-Europeesche en 
wereld-bourgeoisie levende, zoo betrekkelijk gemakkelijk hebben, 
namelijk, dat elke beweging tegen de regeering der Bolsjewiki, d.i. 
van de Marxisten, in Rusland, van welke zijde zij ook moge uitgaan, 
onmiddellijk de sympathie, den steun, de instemming moest vinden 
en vond van de heerschende klassen in de zuiver-kapitahstische 
landen, waar deze macht nog in 't geheel niet was aangetast. Maar 
Nin herinnert nog eens aan het feit, hoe de Kronstadtsche opstand, 
waarvan een der hoofdleuzen was: Een Sowjetmacht, maar zonder 
de Bolsjewiki, de inleiding heeft gevormd tot dien snellen ommekeer 
in de politiek der Bolsjewiki, waardoor Genua eerst mogelijk is ge
worden. Hij schrijft: 

In de Maartmaand van 1921 bewoog de politiek der kommu-
mstische verwezenlijking «zich nog in een onafgebroken opstijgende 
lijn. De arbeidsdwang voor allen was doorgevoerd, de handel ver
dwenen de speculatie zonder meedoogen onderdrukt. De particu
liere industrie had opgehouden te bestaan. Woningen, verlichting, 
gébruik van verkeersmiddelen en bezoek van schouwburgen waren 
kosteloos. Men sprak zelfs van de direct voor de deur staande 
afschaffing van het geld. Toen brak de Kronstadt-opstand uit en 
korten tijd nadat hij was neergeslagen, ondernam de Sowjet-regee
ring een fundamenteele koerswisseling in haar politiek, en leidde, 
met een snelheid, die een van de hoofdkenmerken harer kracht 
uitmaakt, de nieuwe economische politiek in. De Bolsjewiki waren 
zich ervan bewust, dat onder de boerenmassa's een diepe ontevre
denheid heerschte. Daarbij mag men niet uit het oog verliezen, dat 
de meeste Kronstadtsche matrozen uit' de landelijke gebieden stam
den De hinnenlandsche politiek voort te zetten, zooals zij tot dus
verre was gevoerd, zou gelijk hebben gestaan met zich vrijwillig 
in den afgrond te storten. Een terugtocht was dus onvermijdelijk. 
Het requisitie-systeem werd vervangen door de belasting in natura 
en de vrijheid van kleinhandel en klein-industrie werd hersteld. 
Daarmee namen ook de sporadische opstanden, die hier en daar op 
hel reusachtige gebied van het Russische land ontstaan waren, een 
einde De Sowjetmacht was vaster en sterker dan ooit te voren. Het 
onmiddellijke gevolg van den Kronstadschen opstand was dus een 
schrede terug op den weg der politiek van de komrhunistische ver-
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wezenlijkingen en een toegeven aan de kleinburgerlijke opvat
tingen". 

Nin stelt dan 'de vraag, of daaruit volgt, dat het doel van den 
opstand naar „links" gericht was en beantwoordt die aan de hand 
der feiten, die wij hier in West-Europa onmiddellijk ,zoo duidelijk 
zagen, natuurlijk ontkennend. 

„De communisten, als onverbiddelijke werkelijkheidsmenschen, 
hebben eenvoudig steeds het rhythme van bun politiek aan de ont
wikkeling der maatschappelijke situatie in hun land en de overige 
wereld aangepast. En daarbij zweeft hun steeds slechts één doel 
voor oogen: het behoud der Sowjet-republiek, welker bestaan 
alleen een voortdurende bedreiging is voor de kapitalistische heer
schappij en tegelijk een levende hoop van het internationale prole
tariaat. Eischen de omstandigheden dus een voorbijgaand terug
wijken, dan wijkt men terug, waarbij de macht echter immer in de 
handen der Communistische Partij blijft, die, wat ook de menschen, 
die de revolutie absoluut naar van te voren uitgesponnen theorieën 
en formules zouden willen maken, daarover mogen spotten, niette
min zoowel vroeger als later de eenige partij der sociale revolutie 
blijft, die weet, wat zij wil en waarheen ,zij stuurt". 

Eenvoudige woorden van dezen Spaanschen arbeider, doch die 
wijsheid bevatten, welke nu eenmaal onzen tegenstanders verborgen 
moet blijven, zoogoed voor een Lloyd George, die naar aanleiding 
van de Conferentie te Genua over het bankroet van het Marxisme in 
de groote rede sprak, die hij aan den vooravond van de Conferentie 
in het Lagerhuis hield, als voor de K. A. P.-bestrijders der Derde 
Internationale, de anarchisten van diverse pluimage, en wie noo 
meer zich rekenen „links' 'van de Marxisten te staam Slechts wie de 
snelle wijziging der politieke verhoudingen en de snelle frontwisse
lingen der Marxistische politiek kan volgen, slechts die begrijpt 
hetgeen Genua reeds heeft doen zien. Gelukkig is het zoover, dat 
thans overal in Europa en op die wereld groote groepen van arbei
ders tot dat inzicht zijn voortgeschreden, ook al zijn het meestal nog 
slechts minderheden onder de georganiseerde en min of meer socia
listische arbeidersmassa's! 

Hoe staat het met de kapitalistische krisis? Ziedaar de eerste 
vraag, die men zich naar aanleiding van Genua dient te 'stellen. 
Want dat de geheele Conferentie, uit de kapitalistische wereldcrisis 
voortgekomen, ten diepste beïnvloed wordt door de momenteele 
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economische situatie, blijkt overduidelijk, zelfs als men de commen

taren der groote pers maar volgt. 
De vraag is thens weer des te urgenter, daar de crisis lang 

genoeg heeft geduurd om, indien alles ging volgens het vroegere 
schema, teekenen van herstel duidelijk te doen worden. En, t aller
voornaamste , omdat de gang der gebeurtenissen van de verdere 
ontwikkeling der crisis afhangt. 

Nu zijn wij gelukkig in staat om aan de hand van het uitmun
tend overzicht, dat de bekende Marxistische schrijver E . Va ga 
tegenwoordig van de economische gebeurtenissen geeft ons leen 
denkbeeld te maken van den gang der ontwikkeling. Wij zeggen 
uitdrukkelijk: aan de hand van. Want het overzichtis helaas te uit
gebreid om het in zijn geheel op te nemen en bovendien w.1 het ons 
voorkomen, dat het hier en daar ietwat te gunstige verwachtingen 
omtrent de mogelijkheid van een spoedig „herstel" koestert. 

Een blik in diverse groote bladen hier te lande leert, dat men m 
sommige kapitalistische kringen in dit land van gokkers en specu
lanten zéér onder den indruk is van «de hausse-beweging die, onder 
den invloed vooral van de stijgingen op de Amerikaansche: markt 
sinds vele weken ook hier te lande aan den gang is. Vooral de aan
deden van de groote petroleumtrust hebben daardoor de leiding. 
Ligt in die hausse een aanwijzing in de richting van verbetering van 
den economischen toestand, althans in de Vereenigde; Staten, waar 
de crisis nu al bijna twee jaar van Japan uit het eerst diepen invloed 
heeft gekregen? 

V a r - a begint met er op te wijzen, dat de optimistische verwach
tingen die een aantal leiders van het Amerikaansche economische 
leven in den herfst van het vorige jaar koesterden tot nog toe met 
zijn verwezenlijkt. Coolidge, de vice-president der Ver Staten, had 
i j het New-Yoïker „Journal of Commerce" Hoover, de beroemde 
organisator en Minister van Handel in het Ministerie van Ha d g 
Wüliam C. Redfield, de vroegere Minister van Handel W tcheh, 
President van de New-York National City Bank, Charles H . 
Schwab, de President van den Staaltrust, diverse kopstukken van 
het Amerikaansche kapitalisme hadden zich in den herfst van 1921 
en te-en het einde van dat jaar in denzelfden geest uitgelaten, 
namelijk, dat men aan den aanvang stond van een nieuwe prospen-
teitsperiode. Daarmee in tegenspraak, wordt nog in het Februan-
rapport der National City Bank de economische werek-situatie zoo 
gekarakterisesrd: 
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„De maatschappij is in de geheele wereld in een stadium van 
desorganisatie en verwarring. Millioenen arbeiders zijn zonder wenk 
en geregeld inkomen en hun families verkeeren in ellende. In de Ver. 
Staten was de jaaropbrengst aan levensmiddelen belangrijk, maar 
de producenten zijn niet in staat, deze tot een voordeeligen prijs te 
verkoopen, wijl de consumenten over de geheele wereld niet in staat 
zijn te koopen. Dat deze toestand der economie betreurenswaardig 
is, daarover is iedereen het eens. Niemand wenscht dat het zoo 
verder voortgaat. Maar er bestaat geen gemeenschappelijke over
tuiging, hoe men deze situatie zou kunnen verbeteren". 

Niettemin ziet Varga de zwakke neiging tot verbetering van 
den economischen toestand, dien hij reeds in het laatste kwartaal 
van 1921 meende te kunnen constateeren, ook in het eerste kwartaal 
van 1922 aanhouden. Hij meent, dat de neiging zich beperkt tot de 
leidende kapitalistische machten: de Unie, Engeland en Japan, 
terwijl de toestand in Middel-Europa zich in 't algemeen niet ver
beterd beeft, maar beslist slechter is geworden. Dit laatste geldt, 
zegt hij, vooral voor Italië, waar de werkloosheid sinds een half jaar 
onafgebroken toeneemt en waar nu reeds 600.000 volledig w e k 
loozen zijn, en voor Tsjecho-Slowakije, waar juist in ide laatste 
maanden de crisis zich zeer verscherpt heeft, terwijl de toestand in 
Duitschland, in de landen van de gewezen Donau-monarchie en op 
den Balkan als onveranderd slecht kan worden gekenmerkt. 

Bij een onderzoek naar de teekenen van verbetering van den 
economischen toestand bij de leidende kapitalistische mogendheden, 
gaat Varga voort, kan men vaststellen, dat deze een gevolg is van 
cie immanente ontwikkelingsstrekkingen der kapitalistische productie 
en niet door bewuste economisch-politieke vernieuwingen is te voor
schijn geroepen. 

Als de gewichtigste momenten in de economie van het laatste 
kwartaal noemt hij: ten eerste het stijgen der graanprijzen op de 
wereldmarkt. Tarwe, die in Chicago in November 1921 1.01 Dol l . 
(per bushel) kostte, steeg tot 1.48 er ofschoon in de laatste weken 
weer een daling intrad, zoo was de winst toch belangrijk. Hiermee 
gmg gepaard een stijgen der veeprijzen. Door het stijgen der Ievens-
middelenprijzen werd een gewichtige oorzaak der crisis in de Ver. 
Staten en in de levensmiddelen leverende staten uitgeschakeld of 
ten minste zeer verzwakt: het achterblijven van de prijzen der agra
rische producten bij die der industrie. 
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Wij veroorloven ons hierbij direct een opmerking, die eenige 

plaatsruimte vordert. 
Want het lijkt ons op zijn minst genomen zeer de vraag of hier 

van een verschijnsel mag worden gesproken, -dat op een verbetering 
der economische crisis in de Unie wijst. 

De interessante beschouwingen aan de verhouding tusschen 
agrarische en industrieele productie in de Unie gewijd door den 
Nederlandschen handels-attaché te Washington, Mr. Andreae, in het 
jongste nummer ( 7 8 8 ) 20 April , van-de „Handelsberichten" doen 
ten minste in dit opzicht sterken twijfel rijzen. De heer An&reae 
begint zijn bericht over den algemeenen toestand in de Ver. Staten 
met deze woorden: 

Ongeveer een jaar gereden werd te dezer plaatse de meening uitge
sproken, dat het optimistische geschrijf in de pers en de .verklaringen van 
deskundigen volgens welke de crisis in de Vereenigde Staten voorbij zou 
zijn en opleving van .handel en nijverheid aanstaande waren, met vele korrelen 
zout moesten worden genomen, omdat, wanneer men de cijfers analyseerde, 
er weinig bewijs was voor zulk een verbetering. Het jaar 1921 heeft die dan 
ook niet «etoracht. Wel is de geldmarkt ruimer geworden, wegens het stil
staan van handel en nijverheid en is er meer stabiliteit in het niveau der 
prijzen meestal omdat deze zoo hopeloos laag zijn gebleven, wel is er eenigs
zins geliquideerd, doch van opleving van handel en nijverheid op grond van 
bevredigende resultaten is nog niet veel te merken. 

De laatste weken wederom is, hoewel minder enthousiast dan in het 
voorjaar van 1921, betoogd, dat de donkerste periode klaarblijkelijk voorbij 

W a S £ / 2 daarbij is speciaal gesproken over verhoogde prijzen van landbouw
er veeteeltproducten en 'van vermeerdering van de koopkracht van de lande
lijke bevolking, mede in verband met de vermeerdering van uitvoer van aeze 
artikelen in tonnen, vergeleken met den uitvoer van 1920. 

Zijn de desbetreffende beweringen juist? Staan de Vereenigde Staten 
inderdaad aan het begin van een langzaam, maar zeker herstel van handel 
en nijverheid als gevolg in de eerste plaats van een verbetering der prijzen 
van landbouw- en veeteelt-producten?" 

De heer Andreae onderzoekt de vraag dan aan de hand van 
eenige statistische gegevens. 

In 1919—20 stond de Amerikaansche economische politiek in 
het teelten van den bedreigden uitvoer. 

Het gebrek aan koopkracht in het buitenland deed zich gevoe
len. De uitvoer van sommige fabriekmatige artikelen stond stil. Men 
beproefde toen alle middelen om den wagen uit het moeras te 
halen. Het groote middel achtte men uitvoercredieten. De heer 
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Andreae toont aan, da t het w e i n i g of geen effect had en dat men 
thans zelfs niet meer over d ie plannen, ten deele zeer g roo tsch o p g e 
zet en die groote ver l iezen hebben opgeleverd, hoor t spreken. 

N a Ju l i 1920 b e g o n de bekende groote en snelle d a l i n g v a n 
l a n d b o u w - en veeteeltproducten, een V a l , die verre overtrof de d a l i n g 
v a n andere pr i jzen . D e l a n d b o u w b e v o l k i n g , die ongeveer 40 m i l l i o e n 
z ie len telt, b i j n a v ier tiende deelen v a n de geheele bevo lk ing , kreeg 
i n 1920—21-voor een oogst, die meer had gekost d a n eenige oogst 
te voren, ongeveer de helft van den verwachten pr i js . D e heer 
Andreae wijs t er op, dat men z i c h goed in de b izondere pos i t i e v a n 
het boerenbedri j f der U n i e moet kunnen indenken, om te begr i jpen , 
wa t dit beteekende. K o r t gezegd d i t : een v o l k o m e n gebrek a a n 
koopkrach t bij 40 p C t . v a n de totale b e v o l k i n g der U n i e en z u l k s 
p lo t se l ing en over de geheele l inie , wa t v a n enormen inv loed is op 
de h innenlandsche consumpt ie en dus op de product ie der A m e r i 
kaansche industr ie . W a n t a lgemeen word t aangenomen, dat v a n de 
industr ieele product ie der U n i e slechts ongeveer 10 a 15 p C t . w o r d t 
u i tgevoerd en dus 85 a 90 p C t . i n het b innen land w o r d t geconsu
meerd. E e n vermeerder ing of ve rminde r ing van den export , onge
veer 10 p C t . beloopende, beteekent dus voor de geheele ' industr ieele 
product ie niet meer dan 1 a ]/ 2 p C t . E e n v o l k o m e n opheff ing v a n 
de koopkrach t v a n 40 p C t . de r in landsche consumenten beteekent 
dus voor de A m e r i k a a n s c h e industr ie veel , one ind ig veel meer d a n 
een ve rminde r ing v a n den export . E r is, zegt de schrijver, in d e n 
1'aatsten ti jd van officieele en niet-off icieele zi jde dan ook voor t 
durend op gewezen, dat er dus geen algemeen economisch hers te l 
te verwachten is, dan nadat de koopkrach t dier landel i jke b e v o l k i n g 
zal z i jn hersteld en de pr i jzen harer producten haar in staat z u l l e n 
stellen, fabr ikaten met deze ar t ikelen als gronds tof gemaakt , te be
talen. ' 

D e kwest ie van de s t i jg ing der l andbouwpr i j zen is dus , betoogt 
de heer Andreae , van veel meer v i ta len aa rd voor het A m e r i k a a n s c h e 
kap i taa l , belegd in ni jverheid, handel , spoorwezen en bankwezen , 
dan men veelal aanneemt. Geen wonder dus, dat men re ikha lzend 
heeft ui tgezien naar alle teekenen, die op die s t i jg ing zouden du iden . 

Hoe is het nu met die s t i jg ing inderdaad geste ld? 

D e heer Andreae zegt: men moet om een juis t beeld te kr i jgen , 

verge l i jk ingen maken met de pr i jzen van v ó ó r den oor log , met die 

v a n 1920 en van '21 en een ve rge l i jk ing maken tusschen de pr i jzen 

van de laatste maanden. 
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Uit de vergelijkingen, die hij dan opstelt aan de hand van ge
gevens van het Departement van Landbouw, gegevens, die wij h.er 
niet zullen reproduceeren, blijkt lo . hoe groot de daling is geweest 
in en na 1920, 2o. dat de tegenwoordige prijzen die van de voor-
oorlogsche periode (1910-14) ,nog ietwat overtreffen, hoewel met 
veel en 3o. dat inderdaad gedurende de eerste maanden van dit jaar 
een'lichte stijging heeft plaats gevonden. Maar. . . de prijsverbete
ringen der laatste weken worden niet eens permanent geacht. 

De algemeene conclusie, waartoe de heer Andreae komt is deze: 

dat naar de algemeene -opvatting van de tegenwoordige moeilijk-heden 
de -verbetering van den economischen toestand allereerst afhankelijk is van 
de prijzen der landbouw- en veeteeltproducten; 

dat «edurende de laatste weken inderdaad eemge verbetering van d e 
prijzen -valt te constateeren, doch nog niet voldoende gegevens ter besch.k-
k no "taan om te beoordeelen, of die blijvend zal zijn, wat vooralsnog van 
ve e J d e n niet wordt aangenomen, terwijl de verbetering evenmin voldoend 
Gewees t om «en liquidatie der nog steeds hangende verplichtingen zeer 

^cSt ruim is en bet noodige krediet zal kunnen worden 
verschaft aan handel en industrie, zoodra het vertrouwen, dat nog ontbreekt, 

HÏ'SKjV-n handel en nijverheid in het algemeen dezelfde is 
gebleven en noch vooruitgang noch achtergang op het oogenblik valt te 
constateeren of te voorspellen; • n n r m a a i 

dat de internationale handelspositie der Vereenigde Staten meer no.maal 
wordt bij de tegenwoordige prijsbaars der uitvoerartikelen, wat gunst.g 
werkt op den stand der wisselkoersen". 

Een conclusie, op grond Van uitgebreide gegevens, die minder 
optimistisch is dan die van onzen partijgenoot Varga. 

Op -rond van deze gegevens lijkt het ons ook quaestieus of de 
steeds duidelijker geldovervloed, die zich in de groote kapitalistische 
staen openbaart, als een moment Van gewicht kan worden be
schouwd. Het feit op zichzelf staat natuurlijk vast. Varga zegt: De 
rentevoeten voor kapitaal zijn in Engeland, Amerika en Frankrijk 
zeer'laag 'en de totaalsom der in omloop zijnde banknoten neemt in 
al deze landen gestadig af. In samenhang met dit verschijnsel staat 
het -oedkooper worden van het goud, in geldeenheden uitgedrukt. 
Fen&anderekant van het verschijnsel is de gestadige verbetering der 
valuta's van de West-Europeesche en neutrale landen, hun succes
sievelijk naderen tot den gouden stand-aard, die door de Zweedsche 
en Zwitsersche Valuta reeds is bereikt, terwijl de Engelsche valuta 
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een steeds kleiner wordend, tegenwoordig nog slechts 15 pCt. 
beloopend disagio vertoont. Aan den anderen kant heeft het slech
ter worden der valuta der Midden- en Oost-Europeesche landen 
zich ook in dit tijdvak voortgezet". 

Terwijl wij dus geneigd zouden zijn achter hetgeen Varga 
reeds meent te moeten constateeren: een verbetering van de con
junctuur in Amerika en Japan(?), een vraagteeken te zetten, kunnen 
wij ons geheel vereenigen met zijn algemeene opmerking: 

„Economisch gesproken stond het geheele kwartaal in afwach
ting van de Conferentie van Genua. Niet slechts is tot dusver niets 
geschied tot overbrugging van de klove tusschen de 'rijke en de 
arme deeien der wereld, maar ook aanloopen uit vroegere perioden 
zijn geliquideerd. Het met zoo groote reclame ter wereld gebrachte 
plan tot stichting van een „Foreign Trade Finance Corporation" in 
ae Vereenigde Staten met een kapitaal van 100 millioen dollar tot 
vergrooting van den export door krediet aan de verarmde Euro
peesche landen, heeft men voorgoed losgelaten (zie ook de opmer
kingen van den Nederlandschen handelsattaché). 

Het Amerikaansche kapitaal schijnt het plan door groote kre
dieten bij te dragen aan den wederopbouw van Europa, voorloopig 
te hebben laten vallen. Dit schijnt met de geheele politieke oriën
tatie der Ver. Staten ten opzichte van Europa samen te hangen. Veel 
wijst er op, dat twee groote Angelsaksische wereldmachten - de Unie 
en Engeland — de door het Versailler vredesverdrag in Europa 
ontstane situatie ad absurdum willen voeren. De onverwachte eisch 
der Vereenigde Staten, dat de kosten der Amerikaansche bezetting 
in het Rijnland direct betaald moeten worden, de snel op elkaar 
volgende eischen van Amerika en 'Engeland, aan hun Europeesche 
schuldenaars, te beginnen met betaling hunner renten, eischen, die 
in 't bijzonder voor Frankrijk nieuwe groote moeilijkheden betee-
kenen, hebben blijkbaar ten doel, door een financieelen druk Frank
rijk te dwingen tot een nieuwe politiek tegenover Duitschland". 

Men zal zich herinneren, dat wij op beide groote verschijnselen: 
de onthoudingspolitiek van de Unie ten opzichte van Europa in 't 
algemeen en de politieke toenadering der beide groote kapitalis
tische wereldmachten: de Unie en het Britsche Rijk, reeds een en 
andermaal wezen in de beschouwingen, die aan deze zijn vooraf
gegaan. 

De hoofdzaak echter is ook Varga's conclusie, nadat hij nog 
een korten blik heeft geworpen op den stand van het vraagstuk der 
schulden van Eurepeesche staten aan de Unie: 
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„Wij zien uit dit alles, dat tot dusverre van een economische 
politiek in grooten stijl die zou kunnen voeren tot een „gezond-
maken" der verontramponeerde wereldsituatie op economisch 
gebied geen sprake kan zijn". 

Internationaal voigt het kapitaal slechts één herstel-politiek, 
die namelijk van een algemeen offensief 'tegen den arbeid. In de 
laatste maanden heeft dat offensief zelfs een verscherpt karakter 
aangenomen. Het beweegt zich in hoofdzaak langs drie linies: lo . 
vermindering van het arbeidsloon en wel niet alleen relatief, in 
verhouding tot het dalen van den levensstandaard, doch met uitge
sproken bedoeling, den reëelen levensstandaard van het proletariaat 
omiaag te drukken, 2o. verlenging van den arbeidstijd, 3o. afschaf
fing van de rechten, die het proletariaat zich in de bedrijven gedu
rende de revolutionaire periode heeft veroverd. 

Varga vat den algemeenen stand van dit offensief zóó samen: 
In 't algemeen moet men zeggen, dat de situatie voor het 

kapitaal gunstig is. Met koele hoogheid constateeren de groote 
kapitalistische tijdschriften van de Ver. Staten en'Engeland, dat de 
vakvereenigingen tengevolge van de lang aanhoudende werkloos
heid hun kassen uitgeput hebben en dus niet in staat zijn 'tot een 
langdurig verzet. 

Het groote conflict in de Amerikaansche kolennij verheid toont 
de situatie in een helder licht: de Amerikaansche industrie en de 
spoorwegen zijn reeds voor ongeveer 60 a 70 dagen voorzien van 
kolen, die reeds gedolven zijn; bovendien rekent men met de pro
ductie van die mijnen, waar ongeorganiseerden werken en eindelijk 
met een mogelijken toevoer van kolen uit Engeland. Men neemt als 
zeker aan, dat het Conflict zal eindigen met de nederlaag der ar
beiders. 

Met den strijd der machinearbeiders in Engeland staat het 
overeenkomstig geschapen. Hier gaat het vóór alles om de rechten 
der arbeiders in de bedrijven zelf en het is interessant, dat het bij de 
twee groote conflicten in de Engelsche mijn-industrie, die tot dus
verre plaats vonden — in 1852 en 1897 — eveneens niet ging om 
loonkwesties, doch om de vraag der verhouding tusschen arbeiders 
en ondernemers in het bedrijf en dat de beide vroegere conflicten 
met een volledige nederlaag der arbeiders eindigden, zooals de 
„Economist" constateert. 

„In Italië heeft deze strijd vormen aangenomen, dat socialisti
sche en communistische landarbeiders door de groote bezitters 
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slechts worden te werk gesteld, wanneer ze van te voren hun 
bestuursfuncties bij de gemeenten neerleggen, dus een economische 
druk onmiddellijk gericht regen de politieke rol der arbeiders. 

De aanval van het kapitaal strekt zich geografisch in dit 
kwartaal uit over de geheele kapitalistische wereld. De scherpste 
vormen heeft hij in Denemarken aangenomen, waar de kapitalisten 
de geheele arbeidersmassa uitsloten, alsmede in Zuid-Afrika, waar 
het tot een hèftigen en bloedigen strijd kwam tusschen mijnwerkers 
en regeeringstroepen. Maar in 't algemeen moet worden geconsta
teerd, dat de strijd overal eindigde met de overwinning van het 
kapitaal of alsnog dreigt te eindigen". 



Vóór Genua 
door 

1WAN D U R A K . 1) 

I. 

De conferentie van Genua, die met zooveel drukte als een 
keerpunt" wordt aangekondigd, is niet de eerste conferentie, die 

een keerpunt" zou worden. A l naar cie,wijze waarop en door wien 
de gebeurtenissen werden beschouwd, riep men bij zoo menige 
andere conferentie van: „keerpunt!" 

Versailles — was dat niet een „keerpunt"? 
, En San Remo? Spa? Parijs, Londen? En zou niet Washington 
een „keerpunt van den eersten rang" worden? 

Er is dus alle reden om het nieuwe „keerpunt" Genua zeer 

nuchter te beschouwen. 
Wat moet er zich eigenlijk „omkeeren" of met wat moet er een 

ommekeer" plaats vinden? Hierop ontbreekt het preciese ant
woord, moet ontbreken - omdat er namelijk heelemaal mets zal 
worden omgekeerd. 

Welke „problemen" staan er op de agenda? Wel , de oude: „Dt 
wereldopbouw van Europa!" ' 

Maar dit probleem, ja, een veel grootscher nog: „de wederop
bouw der wereldorde", werd toch in Versailles opgelost? Och,'die 
oplossing was waardeloos. Ook San Remo was niets waard, zoomin 
als Spa, zoomin als Parijs of Londen. Niets waard was ook 
Washington (of is iemand van meening, dat daar ook maar het 
geringste is „bereikt"?) 

Nu moet Genua de „oplossing" van het probleem brengen; en 
het probleem is, alles tezamen genomen: geen nieuwe majestueuze 
wereldorde met een verbond van natiën, een volkenbondovereen-

1) Onder d e * n .naam schrijft een Duiteüh partijgenoot die min of meer 
tnt de ilirtksche strooming in de Internationale .behoort. Ofschoon wij met ^SaaïteSiSSSÏI, .geschreven vóór de Conferentie bijeen was, 
nS in a len d,S"a"oorcf.gaa^, hadden wij .geenlbezwaar z e o p te nemen. 
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komst , 21 punten, gerech t ighe id en v rome wenschen die daar in 
v e r v u l l i n g zu l l en gaan , m a a r . . . 

J a , bij dat -maar bl i j f t men steken, wan t geen mensch k a n z e g 
gen, wa t er eigenl i jk in G e n u a za l worden behandeld . A l l e e n het 
speciale p rob leem v a n den „ w e d e r o p b o u w v a n R u s l a n d " ? 

Z ó ó bescheiden is (Lloyd G e o r g e toch niet, met z i jn 2 mil joen 
w e r k l o o z e n , met z i j n g e r u ï n e e r d e n bui tenlandschen handel en met 
de ve rk iez ingen d i e voor de deur staan en d ie den v a l v a n L l o y d 
G eo r g e zouden k u n n e n brengen, als hij zonder resultaat naar huis 
komt . 

Z ó ó bescheiden is ook de edele r idder van het „ n a t i o n a l e 
b l o k " de heer R a y m o n d P o i n c a r é niet. (Ze l fs de heer Rathenau is 
n o g niet eens zoo bescheiden, en die zou toch werke l i jk al le reden 
hebben tot bescheidenheid . ) 

D u s , w a t anders? 

„ W e d e r o p b o u w van E u r o p a " — dat k l i nk t beter. 

Maar daarmede is geen enkel probleem duidelijk gesteld. 
W e d e r o p b o u w ? M o e t E u r o p a zi jn ouden v o r m weer aannemen? 

Dat is onmogelijk; E u r o p a is fundamenteel ve rande rd ; de 
bedoe l ing v a n den oo r log was voor E n g e l a n d immers den D u i t s c h e n 
concurrent uit te schakelen. D a t is ten deele gelukt . „ D a a r n e v e n s " 
is een R u s l a n d ontstaan, dat het „ e v e n w i c h t van E u r o p a " op alle 
manieren verstoort . D e Vereen igde Staten oefenen op E u r o p a een 
„ w e r k i n g uit de ver te" uit, die op geen enkele wi jze kan w o r d e n 
vergeleken met die van voor den oor log . D e economische, po l i t i eke 
en sociale groepeer ingen en machtsverhoudingen z i jn absoluut 
anders geworden . 

„ W e d e r o p b o u w van E u r o p a " is dus een fraze en een mis le i 
dende bovendien . 

W a t dus is in 's hemels naam het probleem van G e n u a ? 

Het antwoord hierop blijft uit, omdat er geen probleem van 
Genua bestaat. E r z i jn eenige speciale problemen, deze worden in 
G e n u a wellicht — want men moet zeer scept isch zi jn — behandeld . 
Opge los t w o r d t er geen enkele daarvan . 

W a a r o m niet? 

O m d a t het onoplosbare p rob lemen z i jn . 

II. 

Eers te v r a a g : Z a l A m e r i k a aan de conferentie deelnemen of 
niet? W a a r o m stollen wij deze v r a a g op den v o o r g r o n d ? O m d a t 
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«aarvan zal afhangen of oc conferentie zij het ook maar ten cieeie 

machten weer op een grondslag — zij uei u 

^ : ; : ^ i f - ondaaks alle tirades van Hughes en ondanks 
de r o l S bereidwilligheid tot „vermindering der bewapenmg , 

m i S l A m e r i k i dat zich na Versailles voor het oog der wereld uit £ 
wereldpolitiek had teruggetrokken, speelt nog de groot X en me 
Tand weet hoe hij met deze onbekende heeft te rekenen. 

Maa wat bekend is, dat is: 6 miljoen werkloozen, 
3 283 747 000 dollar minder uitvoer in >t jaar 1921 dan m het jaar 
W20 S r e n d e de maanden Januari-November) waarbij de 
1 9 ? ; i n k sle-dits 7 371 949.000 dollar bedroeg, er werden 
o ^ r t 1 half fabÏikaten 48 pCt grondstoffen voor de industrie en 

t ^ i ï ^ t o £ t o ^ « n in het jaar daarvoor 
u L e v o 'rd De getallen spreken voor zichzelf. En ze stelen h d 

o C e m onverhuld voor onze oogen, dat de Vereenigde S aten m 
r * h P h h P n on te lossen, als ze daar medewerken. Dit probleem 
U n o f e - y , e ooinicMiik en leugenachtig: wederopbouw 
„ „ E u r o p a , maa' bet hridt - nuchter en droog _ : wederopbouw 
van den Amerikaanschen export! 

Fn wat heeft Engeland in Genua te zoeken.-' 
1 oTand exporteerde in 1920 voor 1.334.000.000 pond ster-

, , n g ; g ^ d e dPeze,fde maanden in 't jaar 1921 daalde de uivoer 
tot óp 703.000.000 pond sterling, d.w.z. tot op bijna de helft. Deze 
Nadien gevoegd bij de 2 miljoen (of meer) werkloozen ,n Enge and 
foonën zeer duidel k het probleem, dat Engeland, in Genua heeft 
cp t e L s e n . Dit probleem luidt: Wederopbouw van den Engelschen 

"^"Hiermede hebben wij dus twee problemen voor Genua. En 
deze S problemen oP zich zelf beschouwd, zijn met elkander 

/ n S T d e r d a a d : Waarom „functioneert" de Amerikaansche uitvoer 
niet me r? Omdat de Amerikaansche industrie gedurende den 
oorlog werd omgevormd, omdat ze begon te produceeren wat ze 
•roter produceerde - onderwijl de Europeesche industrie 
met andere dingen (als granaten-draaien, kanonnen maken, bus
kruit uitvinden etc.) de handen vol had. 
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Om dezelfde reden werden ook andere industrieën omgevormd 
or ten dee e nieuw opgericht: in Indië, Australië, Zuid-Amerika' 
Japan, Frankrijk, Italië, Denemarken, Zweden breidde de industrie 
zich uit ot kwam voor het eerst industrie.. 

Thans, na den oorlog, is de Europeesche industrie weer op
nieuw omgevormd - en Amerika verliest (zijn markt. Verliest die 
ook omdat groote deelen van Europa totaal leeggebloed zijn. Om 
dezelfde reden verliest ook Engeland zijn markt. Indië koopt niets 
meer van Engeland; Amerika koopt niets meer; (natuurlijk niet let
terlijk op te vatten) Engeland koopt niets meer van Noord-Amerika 
Auid-Amenka koopt .minder van beiden, Japan nog minder 

En Rusland koopt heelemaal niets. 

En hier komen we tot een nieuw probleem voor Genua dat 

n r l t b 6 l d e

r

a n d e r e s a ™nhangnen dat eigenlijk het voornaamste 
probleem in Genua zal zijn. 

Hoe zal men Rusland tot een afzetgebied maken ;voor de groote 
industrielanden? ö ' u u i e 

gesteklt P r ° b l e e m ^ Z Ó Ó > h l 3 1 1 6 ( b m t a l e ) ° P e n l i J ' k h e i d althans, 

Het antwoord intusschen is minder eenvoudig. 
Voordat,'we op dit probleem zelf ingaan, willen wij nog eenia e 

opmerkingen maken, die de voorafgaande moeten aanvullen & 

Het zal wel opgevallen zijn, dat bij de poging om de problemen 
van onze nieuwe Genueesche Columbussen te lijf gaan hei D • 
sche probleem, behalve dan in den persoon van den geachten 

.losoof en directeur der A. E . G. (Alfgem. Elektrizitats Gesell
ed } " W a i t h e ' " R a t h e n a u > heelemaal niet werd aange-

'Dat i s echter geen wonder: de geniale politiek der geniale 
staatslieden van de'„meest vrije republiek der wereld" heeft het met 
Zich gebracht, dat Duitschland in Genua om zoo te zeggen als 
tusschengerecht zal worden verorberd, zonder dat daarover veel 
drukte gemaakt zal worden. Maar ook met dit tusschengerecht 
zul en wij ons bezighouden, dit tusschengerecht, welks leiders nog 

l a r m T a k t W e t e n ° ' " * E " g e ! S C h e ^ ^ ^ k ° k h e ^ 
Een andere opmerking, die we er nog bij willen voegen is deze-

de industrieele „vervorming", waarvan we zooeven spraken, treedt 
zelfs aan den dag op een gebied, waar zeer velen het niet zouden 
vermoeden: op het gebied der wereld-scheepsruimte, der tonnage ' 
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dus. Ondanks de krankzinnige scheepstorpedeeringen gedurende 
den oorlog — de wakkere Duitsche kleinburgers koesterden het 
geloof dat er spoedig heelemaal geen schip meer op de zee kzou 
bestaan — is de wereldscheepsruimte van 49.500.000 register ton 
tot 61.000.000 register ton toegenomen. IHet is duidelijk, dat deze 
nieuwe toeneming, gevoegd bij den zoo geweldig gedaalden uitvoer 
der beide groote industrielanden, aan hun lichaam ontzaglijk 
knaagt. 

Welke slagen aan het Engelsche economische organisme 
werden toegebracht, blijkt.uit het feit, dat in het jaar 1921 de 
Engelsche kolenproductie met *66 miljoen ton is verminderd. Wij 
vermeenen, dat deze getallen een zeer duidelijke taal spreken. 

Er zijn dwazen, die zich zelf voor Marxisten houden en die uit 
de voortgaande industrialisatie en concentratie een „versterken 
van het kapitalisme" concludeeren. Voor deze heeren moesten er 
heelemaal geen Genua-problemen bestaan. Zou Lloyd George hen 
kennen, dan zou hij zich ontzaglijk veel hoofdbrekens kunnen be
sparen. 

Hun conclusie is ongeveer als volgt: Een man met een kist vol 
goud wordt op een woest en onbewoond eiland geworpen. „Nu die 
kan het niet slecht gaan, die heeft immers genoeg om alles te koopen 
wat hij noodig heeft". 

Of: De reiziger van een parfumfabriek komt met zijn waren bij 
de Botokoeden: „Nu, zijn firma moet wel schitterende zaken doen 
en zich consolideeren": ze fabriceert immers dagelijks meer!" 

III. 

Zoo mooi en eenvoudig als onze Genueesche problemen lijken, 
zoo moeilijk zijn ze voor de imperialistische regeeringen der kapita
listische staten, die in Genua het ei van Columbus op zijn eind 
willen zetten. 

We spraken over den uitvoer van Amerika. Maar Amerika beeft 
nog andere zorgen. John Maynard Keynes, ,de man, die in zijn boek 
(De economische gevolgen van den vrede) aan de imperialistische 
staten zoo schoone en doelmatige raadgevingen gaf, luidende onge
veer als 'deze: „Wolven, lammeren, tijgers en kippen, verdraagt 
elkaar, omdat ge u daarbij het beste zult bevinden", deze Keynes 
heeft althans deze verdienste, dat hij als voornaam, burgerlijk 
geleerde fundamenteele, onverbeterlijke gebreken in het verdrag van 
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Versailles aanwijst (het verdrag dat immers de wereld wilde 
„wederopbouwen") . 

Deze zelfde Keynes,geeft thans wederom goede raadgevingen. 
In zijn nieuw boek („de Herziening van het Vredesverdrag") 
schrijft hij over de schulden, die de Entente-staten aan Amerika 
hebben te betalen, de volgende zinsneden: 

„De industrieën van de Vereenigde Staten zouden weliswaar niet zoo
veel -hebben te lijden van de concurrentie der goedkoop ere goederen, die de 
geallieerden in 'hun streven om deze scjrsulden te betalen zouden willen 
yerkoopen, als van de dan aan den dag tredende onmacht der geallieerden 
om van Amerika de gewone hoeveelheid goederen voor den uitvoer te koo-
pen. De geallieerden zouden genoodzaakt zijn om het geld voor de afbetaling 
der schuld aan Amerika niet zoo zeer door uitgebreider verkoop van hunne 
goederen in Amerika, als -wei door minderen aankoop van Amerikaansche 
producten, bijelkaar te brengen. De farmers der Vereenigde Staten zouden 
meer te lijden hebben, dan de fabrikanten, omdat men wel door een toltarief 
ongiewensdhten invoer kan afweren, maar er geen zoo (gemakkelijk toe te 
passen middel bestaat om verminderden uitvoer te doen vermeerderen. Het 
is daarom een interessant feit, dat het juist Wallstreet en het industrieele 
Oosten zijn -die vermindering -der E-ntente-,s-chulden willen overwegen, terwijl 
het centrale Westen en het Zuiden, die levensmiddelen en grondstoffen produ-
ceer-en daartegen Ihet sterkste verzet 'bieden. 

In de twee jaren waarin Duitschland niet genoodzaakt was betalingen 
in goud aan de Entente te doen, waren de Engelsche fabrikanten volkomen 
blind voor de gevolg-en, die deze betalingen voor hen zouden hebben, ais ze 
zouden beginnen. De geallieerden zijn tot nu toe niet gemaand om betalingen 
in goud aan de Vereenigde Staten te doen. Dientengevolge zijn de Ameri
kaansche farmers evenzeer blind voor de schade, die er voor hen uit zal 
voortvloeien, als de Entente een poging zou doen om hare schulden geheel 
terug te betalen. 

Amerikaansche economen hebben den -ommekeer van de wereld-economi
sche -positie van hun. land, vergeleken met den toestand van voor den oorlog, 
nauwkeurig nagegaan. Volgens hun opgaven is de overige wereld aan de 
Vereenigde staten thans reeds — afgezien van de Entente-schulden — meer 
rente op hel-egg-ingen van de Unie in het buitenland schuldig, dan Amerika 
aan de overige wereld schuldig is op buitenlandsche beleggingen in Amerika. 
De Amerikaansche handelsvloot verdient op- het moment voor diensten, die zij 
aan het buitenland levert, -meer dan de Vereenigde Staten moeten opbrengen 
voor buitenlandsche scheepsdiensten. -Het jaarlijksche export-overschot in 
den goederenhand-ei nadert de drie milliard dollar, terwijl de Vereenigde 
Staten aan. Euro-pa voor pleizierreizen en betalingen van Amerikaansche 
immigranten aan hun Europeesche betrekkingen niet meer dan één milliard 
dollar bedragen. lOm de wereld-economische balans tusschen de Unie en de 
overige wereld in evenwicht te brengen, moeten de Vereenigde Staten aan 
de overige wereld dus in den een of anderen vorm jaarlijks ongeveer twee 
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milliard Dollar leenen, een som, die met 600 mildiioen dollar zou, worden ver
hoogd, indien de Europeesche staten hun Amerikaansche schulden aflossen 
en delgen zouden. De Vereenigde Staten hebben een groot deel van deze twee 
milliarden in den vorm van den speculatieven opkoop van . in waarde gedaald 
Europees* geldpapier Europa, ten goede laten komen. 

Van 1919 tot 1921 hebben de verliezen der Amerikaansche valuta-specu
lanten Europa igevoed. Maar op deze bron van inkomsten karn, OP den duur 
natuurlijk niet gerekend wonden. Voor de naaste toekomst kan een lee
ning-politiek het overschot van de Amerikaansche betalingsbalanzen 'aan de 
overige wereld laten ten goede komen. Maar zoodra de renten op deze 
leeni ragen beginnen te loopen, kan dit middel bet kwaad no,g slechts! vererge
ren. De tegenzin van de Amerikaansche kapitalisten tegen ihet aankoopen van 
Europeesche fondsen berust daarom op overwegingen van het gezonde men-
schenverstand." 

Hier zijn de volgende punten aangevoerd: 

1. Als „de geallieerden", dus in de eerste plaats Engeland 
(want door bemiddeling van Engeland heeft ook Frankrijk in 
Amerika geld geleend en dit geldt van Italië nog meer) hun schulden 
aan Amerika -(of ook maar de rente voor hun schulden!) werkelijk 
moeten ibetalen, dan kunnen ze bij Amerika niets meer koopen: ze 
hebben geen „koopkracht" meer. Dat kan evenwel, wat Keynes 
voorgeeft niet te zien, Amerika reeds daarom niet verschrikken, om
dat „de geallieerden", vertegenwoordigd door Engeland-thans reeds 
zoo weinig koopen, gelijk de bovengenoemde getallen zeer duidelijk 
doen zien. 

2. Amerika behoorde, volgens Keynes, een voorbeeld te nemen 
aan Engeland: twee jaar lang behoefden de Duitschers aan Enge
land geen schulden te betalen; thans nu zij het moeten, zijn de 
gevolgen voor'Engeland catastrofaal (zie de hiervoren genoemde 
getallen.) Onze goede professor vergeet slechts, dat imimers de 
Entente aan Amerika nog niet betaalt, en dat desondanks dezelfde 
verschijnselen (zie hiervoren) aan den dag treden. 

3. De balans van Amerika „met de overige wereld" is ontwricht. 

4. Van 1919 tot 1921 hébben de Amerikaansche valutaspecu
lanten, evenals„Amerika überhaupt" aan het schoone werelddeel 
Europa milliarden aan dollars cadeau gegeven. Dat moet een keer 
ophouden. 

De professor ziet wel het probleem — al ziet hij ook over het 
hoofd, dat de Yankees bij hun „valuta-speculaties" zeer aanzienlijke 
cteelen der Europeesche industrie in hunne handen kregen — maar 
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wat hij ziet is banaal, dat namelijk de betrektringen van het 
exporteerende en handeldrijvende Amerika tot het exporteerende en 
handeldrijvende Europa ontwricht' 'zijn. Dat ziet een blinde. 

De vraag is nu, hoe komt Amerika uit deze „ontwrichte" betrek
kingen vandaan? Er zijn een massa leeningen — dat -zijn juist de 
schulden aan Amerika —/moet het daarmee als volgt doen: 

„Hoewel deze leeningen voor een deel werden verkwist, hebben zij er toe 
bijgedragen om Europa gedurende den kritieken tijd na den wapenstilstand 
voort te helpen. Maar het voortdurende toestaan van leeningen brengt geen 
oplossing voor heit ontbrekende evenwicht i n de schudden der landen ten 
opzichte van elkander. Hier kan een gedeeltelijke uitkomst worden verkregen, 
als de Vereenigde Staten in plaats van Engeland en Frankrijk en in meer 
beperkte mate Duitschland de kapitalen opbrengen, voor al die deelen der 
wereld, die economisch minder ontwikkeld dan zij: de BrJtsühe dominions, 
Zuid-Amer ika en te gelegenertijd het Russische Rijk in Europa en ,Azië. 
Maar het is niet waarschijnlijk dat de geheele kloof der schulden op deze 
wijze kan worden overbrugd. Als laatste middel en 'waarschijnlijk spoedig, 
moet er een verandering van de handelsbalans komen. Amerika; moet in de 
overige wereld meer koopen en minder verkoopen. Dat is het eenige alterna
tief, dat het ter beschikking heeft, als het wi l vermijden om Europa elk jaar 
een cadeau te geven. De Amerikaansche prijzen zullen óf sneller stijgen dan 
de Europeesche óf indien dit niet het geval is, zal hetzelfde resultaat worden 
bereikt door een verdere waardedaling der Europeesche valuta's, tot Europa 
door gebrek aan koopkracht, haar invoer uit Amerika tot op het onvoor
waardelijk noodzakelijke heeft beperkt. De Amerikaansche exporteur, die 
niet in staat is, om in een handomdraai de productie, met al wat daaraan 
vast zit, die voor den export werkt, stop te zetten, is misschien in staat om 
zich voorloopig door een verlaging der prijzen te helpen. Als deze echter 
gedurende twee jaren onder de zelf-kosten blijven, zal hij worden gedwongen 
om zijn bedrijf in te krimpen of op te geven. Het heeft geen zin als de Ver
eenigde Staten aannemen^ dat er een oplossing kan worden bereikt, doordat 
ze minstens .zooveel als tot nu toe uitvoeren en tegelijkertijd den invoer door 
toltarieven tegengaan. Juist zooals de Entente geweldige betalingen van 
Duitschland eischt en vervolgens al haar handigheid aanwendt om Duitsch
land het betalen onmogelijk te 'maken, zoo doet de Amerikaansche regeering 
thans haar best om met de eene hand methoden te ontwikkelen om den 
uitvoer te financieren, terwijl ze met de andere hand tarieven (voorschrijft, die 
het zoo moeilijk mogelijk zullen maken, dat deze tarieven ooit worden terug 
betaald. 

Groote naties handelen vaak met een graad van onverstand, dien wij bij 
een individu nooit zouden verontschuldigen. Het evenwicht in den wereld
handel berust op een gecompliceerde balans tusschen den landbouw en de 
industrie van de diverse landen en op de specialisatie in ieder land wat betreft 
het aanwenden van zijn arbeidskracht en van zijn kapitaal. Als een land 
wordt gedwongen om aan een ander land zonder betaling groote hoeveel-
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* i P v P r e n die buiten liet kader van dit evenwicht worden 

bepaalde werten , s ? ^ £ ^ £ % * w „ m a * * m « * K * 

ontvangen, waarvoor men niets (heeft betaald." 

Wat moet -men van, dit recept zeggen? Neemt men den schrijver 
ernstig, dan slechts dit: Uw medicijn is bitter, wakkere apotheker, 
maar zij zal voor de verstopping niet helpen! 

Want - de cursief-gedrukte - raad, dat Amerika meerkoet 
koopen en minder verkoopen beteekent, in aanmerking nemende de 
6000.000 werkloozen en het dalen van den uitvoer in grove, maar 
duidelijke taal: „Neem een strop en hang je op! (met de bijge
dachte: opdat Engeland kan blijven leven) W n i n o e n 

En de raad op grond van het „gezond verstand de leeningen 
tc laten vervallen, is zoo iets als het voorstel, dat de leeuw gras 
zou eten om de zonde «en'de moeite van het dóód-slaan te ontgaan. 
Dat ziin wind-eieren. „ , 
. ' Maar onder deze wind-eieren heeft mijnheer de professor ook 
een koekoeksei gelegd, dat is de, terloops uitgesproken, gedachte, 
om ct economisch fzwakkere" gebieden leeningen te verstrekken 
b v Rusland, Zuid-Amerika, de Engelsche dominions en aan dat 
lieflijke zaakje zullen dan Engeland, Frankrijk, Amerika en „m 
beoerkte mate" Duitschland deelnemen. 

Hier hebben we de gedachte van het internationale consortium 
voor ons, die in Genua een groote rol zal spelen 

Dit is de eenige positieve gedachte, dte bij de „oplossing der 
bovengenoemde problemen nog eenigermate de aandacht waard is. 

Eenigen tijd later en daardoor duidelijker ontwikkelt George 
Paish dezelfde gedachte in het januari-nummer van de Contem-
porarv Review. In zijn artikel, dat „de Wereldcrisis hee - laten 
onze bovengenoemde „Marxisten" bedenken, dat het een burgerlijk 
schrijver uit den tijd van hun „geconsolideerd kapitalisme is _ 
onderzoekt hij heel nuchter en in het algemeen van het Engelsche 
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s tandpunt uit de katastronhe. die de k ^ i f ^ r , ^ „ „ . „ „ , . , _ _ x 

H,j stelt vast, dat de hers te l -pol i t iek der Entente de cr is is ver 
scherpt en door de r u ï n e e r i n g der Du i t s che va lu ta , die er mee 
samengaat , de Engelsche industrie ruïneert. H i e ru i t vo lg t de E n - e l -
s c h e ^ o o r l i e f d e voor een m o r a t o r i u m : het is van twee k w a d e n net 

M a a r deze po l i t i ek komt dadeli jk in bo t s ing met de F ransche 
belangen, cbe de Du i t s che be ta l ingen niet kunnen .missen om hun 
beg roo t ing m evenwicht te houden. E n hierui t vloei t „ v a n z e l f " de 

. gedachte voor t Rusland tot u i tbui t ings-objec t te maken 

W a n n e e r het mogel i jk was , den w e d e r o p b o u w van R u s l a n d 
a - n te vatten en m samenhang daarmee een pol i t iek te voeren, die 

zo d ^ f P , T § e H j k
 " i a a k t e ' Z , ' j n h e r s t e l - s c h u l d e n te vo ldoen , 

zonder de Enge l sche mdust r ie en den Enge l schen handel schade té 
doen en met voordeel voor F r a n k r i j k en de andere Entente-Janden 
aan zou de were ld daardoor ineens op orde komen, j a , wanneer he i 
niogehjk was door credieten, op den g r o n d s l a g v a n de herstel-beta
l ingen , onverwi j ld de verwoeste gebieden weer o p te b o u w e n en 
daarmee E u r o p a zi jn p roduc t iv i te i t van voor den o o r l o g terug te 
geven, dan was een duurzame were ld -o rden ing bereikt . D a t z i j n d e 
prob lemen, waarmee de s taatsman z i c h heeft b e z i g te houden w i l 
hij het t egeenwoord ig gevaar van een algemeen bankroet en den 
onde rgang v a n crediet en handel a fwenden" 

E n nu komt het voors te l z i c h op R u s l a n d te werpen, de D u i t -

r e d i ^ n i 5 d € t a I i n g e , t e V 6 r I a g e n ( l " e t 7 5 P C t ) ' D - t s c h l a d 

FYanklt „ ' t l " ™ ~ ™ W d ^ e v e n a l s a a n 

~ " 6 6 1 1 l n t e r n a t i ° n a , e ^ " g " tot 

D i e voorste l len z i jn aandoenl i jk moo i , maar - u topisch. 

I V . 

Z o o a l s we de Gnueesche p rob lemen tot nu toe beschouwd 
hebben, z i j n het p rob lemen van bui tenlandschen handel D a t bij de 
deelnemers aan het „ i n t e r n a t i o n a l e c o n s o r t i u m " ook D u i t s c h l a n d 
voorges te ld word t , heeft niets verrassends. „ S l i m m e r d s " z u l e f w e l 
beweren, dat D u i t s c h l a n d reeds daa rom anders gewaardeerd moe 
w o r d e n dan, E n g e l a n d en A m e r i k a , omdat het _ ? „ December v o o r 
het eerst - zelfs een ui tvoer-overschot (boven den invoer ) heeft 
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aan te wijzen. Maar deze „sl immerds"(waartoe misschien Mamsten 
van bovengenoemde soort behooren, die uit dit uitvoer-overschot de 

consolideering van het kapitalisme" afleiden) vergeten, dat ten 
'eerste het uitvoer-overschot een gevolg is van de door de miserabele 
Duitsche valuta ontstane schijn-conjunctuur, en dat ten tweede een 
Duitsch uitvoer-overschot Engelsche en Amerikaansche u.tvoer-
vcrmindering beteekent, een gevaarlijke concurrentie, en dat daarom 
_.. de Duitsche industrie dooddrukken kan Engeland niet, omdat ze 

' betalen moet - deelneming van Duitschland aan een internationaal 
consortium beteekent: controle en uitschakeling der Duitsche con
currentie drijven van de Duitsche productie onder Engelsche (of 
Amerikaansche of Fransche of gemengde) directie in een voorge
schreven richting. 

En juist die tusschen haakjes geplaatste „of s vormen een 
nieuw üenueesch probleem, een probleem, waarbij Rusland een 
belangrijk woord zal hebben mee te spreken. 

Want die Genueesche problemen zijn niet alleen handelspro
blemen, het zijn politieke problemen van een nieuw type. 

In Genua komen samen: 
a. imperialistische staten; 
b kapitalistische stumper-verschijningen, als Duitschland, 

waarvan geen mensch kan zeggen, wat het eigenlijk is: een 
entente-kolonie, een zelfstandige staat of wat anders; 

c. een proletarische republiek. 
En om de verhoudingen nog ingewikkelder te maken, zijn de 

imperialistische staten het onder elkaar heelemaal niet eens, maar 
hebben 'spanningen van imperialistisch meer of minder groote 
hoogte. . , .. • 

Komt Amerika in Genua, dan zal het geïsoleerd zijn, in econo-
misch-scherpe tegenstelling tot Engeland, in politiek-scherpe tegen
stelling tot Japan(als Japan komt),in geheel onbepaalde verhouding 
tot Frankrijk (dat zoowel als „vertegenwoordiger" in Europa van 
Amerika gebruikt kan worden, als' ook — net naar het valt — als 
steun voor Engeland). Amerika komt, meer dan al de anderen 
zonder vastgestelde houding, zonder een zweem van principes 
tegenover'Rusland — altijd aangenomen, dat het komt. 

Laten we Japan buiten rekening, hoewel, wanneer er Russische 
quaesties behandeld worden, Japan genoeg gewicht in de schaal kan 
leggen. 

Maar hoe zal de verhouding van Engeland en Frankrijk onder-
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ling zijn? Tenslotte zijn ze het altijd weer samen eens geworden. 
Eenigerlei politiek doei of zelfs principe kan Poincaré beslist niet 
aanwijzen. Maar hij heeft zekere verplichtingen tegenover het 
„nationale blok" en deze verplichtingen betreffen zoowel de Rus
sische quaestie als de Duitsche. 

Een'consortium met Duitschland — of zonder?? 
Engeland moet antwoorden: met. (De gronden gaven wij aan). 
Frankrijk moet antwoorden: zonder. Om te beginnen op poli

tieke gronden: het „nationale blok" kan, boe laf zoo'n houding op 
zichzelf ook is, nog niet met de „boches" samengaan. Maar ook op 
economische gronden: de betrekkelijk zwakke Fransche industrie 
zou bij zoo'n samenwerking slecht varen. (Lloyd George en 
Poincaré zullen vóór de conferentie zeker probeeren één hart en één 
ziel te worden!) 

Maar, we kunnen lang en breed over het consortium redeneeren, 
eerst moeten we ons deze drie belangrijke vragen voorleggen: 

lo . Wat moet zoo'n consortium? 
2o. Hoe kan zoo'n consortium er uit zien? 
3o. Hoe zal Rusland zich daartegen verhouden? 
Zoo'n consortium zal onder den firma-naam: „Wederopbouw 

van Rusland" optreden. Inderdaad heeft de Sowjet-regeering 
dikwijls genoeg verklaard, dat ze vreemde hulp noodig heeft en 
zoekt. Maar onze tweede vraag is al veel en veel moeilijker te be
antwoorden. 

Rusland is een afzetgebied, Rusland is een gebied, dat conces
sies vergeeft, dus kan een gebied worden, dat zoowel grondstoffen 
levert als afgewerkte producten koopt (erg slimme Europeesche 
speculanten en zeer knappe „Marxisten" gelooven zelfs een indus
trie-kolonie-gebied) . 

Maar: moeten de staten den weder-opbouw ter hand nemen? 
De weder-opbouw van Rusland kan slechts door private onderne
mingen, met goedkeuring van de Sowjet-regeering ondernomen 
worden. (De groot-kapitalisten zullen al nietianders willen!) 

Waartoe dan de conferentie te Genua? zullen naïeve zielen 
vragen. Omdat ten eerste de private ondernemingen de bescherming 
van hun regeeringen willen hebben — want Rusland bestaat immers 
officieel heelemaal nog niet; het moet eerst „erkend" worden. Om
dat ten tweede dit „erkennen" voor de diverse regeeringen nog een 
harde nopt is (wanneer Hegel een planeet niet „erkende", kon men 
hem nog tenminste met zijn filosofischen eigenwaan verontschuldi-
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gen; wanneer nu een regeering het toch heel reëel bestaande Sowjet-
Rusland niet „erkennen" wil , kan men haar toch met met Hegeha-
nisme verontschuldigen!) 

' Tenslotte echter,, omdat de regeeringen der Europeesche mach
ten (en ook van Amerika) wel niet „officieel" maar wel langs een 
achterdeurtje aan den opbouw van Rusland willen deelnemen, wat 
kort maar krachtig heet: ze willen van Rusland een kolome maken. 

Maar wiens kolonie? 
En op deze vraag geeft Rusland zelf het antwoord. Dat luidt, 

kort, maar krachtig: een kolonie laten we niet van ons maken. 

V . 

Kan Rusland dit antwoord waar maken? • 
Natuurlijk ja. Want onze tweede vraag is nog in geenen deele 

beantwoord. Hier is het terrein, waarop. Rusland voorstellen zal 
doen en voorwaarden zal moeten stellen. 

Afgezien daarvan, dat de belangen der afzonderlijke Euro
peesche kapitalisten-groepen, zooals we reeds zeiden, tegen elkaar 
ingaan, dat ze tegen die der Amerikaansche kapitalisten ingaan, 
afgezien daarvan, hebben deze Europeesche groepen feitelijk geen 
consortium-plan, terwijl de Sowjet-regeering haar concessie-plan
nen zal voorleggen. Maar daarvan afgezien, zal de Sowjet-regeering 
politieke gezichtspunten naar voren brengen En hier is het punt, 
waar de Duitsche quaestie beslist zal worden. 

De Duitsche regeering heeft zich aan „de Entente' overgele
verd Op het oogenblik voert ze een Engelsche politiek. 

Sowiet-Rusland kan haar rn allen ernst en oprechtheid een 
aanbod doen: bij den weder-opbouw van Rusland die Duitsche 
industrie een overwegende, door Engeland niet te kontroleeren rol 
te .geven, i 

Naar ihet schijnt, is de Duitsche regeering bang voor deze rol 
en o-eeft ze de voorkeur aan die van Engeland's volgzamen slaaf, 
waarbij ze Duitschland tot een filiaal-industrie-kolonie van Enge
land maakt. (Op de gevolgen voor het Duitsche proletariaat is zoo 
dikwijls gewezen,dat - de Onafhankelijke» het tot nu toe nog met 

begrepen hebben!) . 
Nu wanneer Duitschland niet wil , dan kan Rusland, dat immers 

absoluut wij is zich tot Frankrijk wenden, dat, wat de Russische 
en wat de Duitsche quaesties betreft - 'zooals we al opmerkten 
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— • het met E n g e l a n d niet eens is. E n daar deze stap een 
pol i t ieke stap is, w o r d t de pol i t ieke druk op D u i t s c h l a n d onver
mijdel i jk daardoor verscherpt, dat R u s l a n d de troef van de e rken
n i n g van den vrede van Versa i l l e s , d . i . van hooger eischen aan 
D u i t s c h l a n d , in de hand houdt. W i e dat voor „ v e r w e r p e l i j k " houdt, 
is ongeneeseli jk. H o e men een imper ia l i s t i sche tegenpartij met 
andere dan imper ia l i s t i sche middelen uit het zadel za l w i p p e n , 
moes t a l t i jd n o g aangetoond worden . 

V o o r R u s l a n d staat het probleem in G e n u a z o o : M e t alle m i d 
delen het in ternat ionaal consor t ium verhinderen, al moest de confe
rentie er op stranden, 

en met alle middelen zoo sterk mogel i jke krachten voor den 
w e d e r o p b o u w van R u s l a n d z ien te winnen , als de Sowje t -macht 

.zonder gevaar voor het prole tar ische R u s l a n d (b innens- en bui tens
l ands ) is b e d w a n g kan houden. 

D i t >is bet p rob leem van G e n u a van den kant der arbeiders 
gez ien en tot een op loss ing , die slechts van den kant der arbeiders 
mogeli jk, is, moeten alle arbeiders-par t i jen bi jdragen. 

D a t Rus l and , wanneer z i c h in G e n u a andere groepeeringen 
voordoen , ook nog andere troeven in de hand heeft, is duidel i jk . 
E e n daarvan i s de schadevergoedings-e isch aan de Entente voor de 
schade, door de interventie berokkend , een andere i s : A z i ë en de 
A z i a t i s c h e revolut ionaire bewegingen . 

A l l e s bij e lkaar genomen, za l R u s l a n d in G e n u a de eenige 
speler z i jn , die naar alle kanten kan spelen en genoeg troeven in d<> 
hand heeft. 

V I . 

W a t val t er van G e n u a te verwachten? M a g men missch ien 
scept isch z i j n? N ie t s te verwachten heeft D u i t s c h l a n d (het p ro le ta 
r ische D u i t s c h l a n d tenminste niets dan St inneseer ing en verdere 
v e r k o m m e r i n g ) . 

K o m t A m e r i k a , dan za l de conferentie heelemaal geen resultaat 
op leveren : er zu l l en lange verhandel ingen worden gehouden over de 
e rkenn ing van R u s l a n d en den v o r m van die erkenning, lange dec la 
maties over garanties voor persoonl i jke vr i jhe id , e igendom, m i s 
schien zelfs v o o r democrat ische rechten. Op eenig resultaat rekenen 
we in dat geval niet. 

K o m t A m e r i k a niet, dan kan men, wanneer de F r a n s c h e en 
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Engelsche vertegenwoordigers „verstandig" zijn, wat zeer onwaar
schijnlijk is, tot een zeker economisch, voor beide partijen (Rusland 
en de andieren) zeer mager resultaat komen. Een politiek resultaat 
zal de erkenning van Rusland zijn en misschien de aanleiding zijn 
voor een nieuwe conferentie. 

Maar wanneer Amerika niet komt, is aan den anderen kant 
ieder resultaat geen resultaat; de wijze, waarop wij het probleem al 
dadelijk stelden, bewijst dat. 

Maar dan praten wij aldoor van „resultaten" in dten zin der 
kapitalistische landen. Voor Rusland is ieder resultaat een resultaat; 
voor het kapitalisme echter geen „resultaat" een resultaat. De 
tegenstellingen en ongerijmdheden, waarin het verward is, zullen in 
Genua niet worden opgelost, alleen al daarom, dat Rusland sterk 
genoeg is, niet te worden, wat als één der voorwaarden tot genezing 
van het ' zieke kapitalisme noodzakelijk zou zijn, een gewéldige 
kolonie — maar van wie? 

(En al werd het dat, dan gingen de imperialistische machten 
ook daaraan ten gronde, want bij de verdeeling zouden zij elkaar 
naar alle waarschijnlijkheid de keel afsnijden!) 



De Groote Rede van Lenin. 
(Bewerking door V A N T E R . ) 

De groote rede van Lenin, gehouden op het 11e Congres der 
Russische Communistische Partij, is belangrijk genoeg om in haar 
geheel onder dfe oogen van de lezers van dit tijdsehrft te worden 
gebracht. Maar zij zou, in ons tijdschrift afgedrukt, /minstens een 

,geheele aflevering vullen.. Wij zullen dus noodgedwongen een 
samenvatting trachten te geven van het stenografische verslag uit 
de Int. Presse Korr. 

Over Genua zeide Lenin, dat het „de meest actueele politieke 
kwestie van het moment" was, waaraan de pers echter te veel aan
dacht wijdde, waardoor de werkelijke, practische en urgente 
kwesties werden benadeeld. Hij wees er op, dat de Russische gede
legeerden, gekozen uit de beste diplomaten en voorzien van preciese 
voorschriften naar Gènua gingen ,,als kooplieden en niet als com
munisten". Het doel dat is gesteld, zal in elk geval worden bereikt. 

„Wij gaan naar Genua, zegt hij, met het practische doel om 
den handel te vergrooten en om daarvoor gunstige voorwaarden te 
scheppen". 

Zonder in te staan voor het succes der conferentie van 
Genua, kan ik zeggen, dat wij dit doel zullen bereiken. Wij 
zullen het in Genua bereiken als degenen waarmee wij daar zullen 
onderhandelen, voldoende schranderheid zullen toonen en niet al te 
halsstarrig zijn. De belangen van alle kapitalistische mogendheden 
eischen dit en „deze fundamenteele economische noodzakelijkheid" 
zal zich zelve ten slotte baan breken. Lenin 'zegt niet den' termijn, 
evenmin als het succes te kunnen garandeeren, maar men kan 
tamelijk zeker zeggen „dat de werkelijke handelsbetrekkingen 
tusschen de Sowjetrepubliek en de overige kapitalistische wereld 
zich onvermijdelijk verder zullen ontwikkelen". 

Overgaande tot de vraagstukken van meer belang dan Genua, 
bespreekt Lenin in de allereerste plaats de nieuwe economische 
politiek, de „meest gewichtige kwestie". 

„Als wij in het afgeloopen jaar", zoo zegt hij, „eenigerlei 
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beteekenende ernstige verovering hebben gemaakt, die ons n k e t ^ e r 
kan worden afgenomen - het staat voorloop.g voor mij nog me 
bui te l twijfe. óf wij werkelijk zulk een verovering hebben gemaak 
_ dan is het slechts deze, dat wij uit deze nieuwe -economische 
politiek iets hebben geleerd". 
P De nieuwe economische politiek is in de eerste plaats de toets 
steen hoe er werkelijk een samengaan met de b o e r e n b e v o l k , k a n 
worden bereikt. De vijandelijke aanvallen heten mei? toe dat hieraan 
voldoende aandacht werd geschonken. Overigens bestaat er n de 
partij geenerlei verschil van meening over de noodzakelijkheid van 
L nieuwe economische politiek. Het is grappg om in de organen 
eter Russische partijen in het buitenland te lezen, dat de hnksche 
communisten nog op dit moment tegen de nie-jwe economische 
politiek zouden zijn. Die organen „herinneren zieh in het jaar 192 , 
wat bij ons in het jaar 1918 bestond en wat de hnksche .commu
nisten zelf al lang hebben vergeten!" 

Is de zoozeer noodige samenhang met de boerenmaatschappij, 
die werd nagestreefd, reeds bereikt? Neen, men beweegt zich slechts 
in deze richting. . 

De geheele beteekenis van de nieuwe economische politiek, die 
men in onze pers nog steeds overal, alleen daar niet zoekt waar zij 
zich bevindt, bestaat in het volgende en alleen in het volgende. Door 
de nieuwe economie, die wij met ontzaglijke moeite tot stand 
brengen, brengen wij het samengaan met de boerenbevolking tot 
stand luist hierin bestaat onze verdienste, zonder dit zouden wij 
„iet 'de revolutionaire communisten zijn. Wij zijn begonnen, de 
nieuwe economie naar volkomen nieuwe methoden op te bouwen 
zonder ons aan het oude te houden. Indien wij dezen opbouw met 
waren begonnen, dan zouden wij reeds in de eerste maanden op 
onzen kop hebben gekregen". 

Het gaat er om, een aaneensluiting tot stand te brengen van on
zen socialist, arbeid in de groot-industrie en in den landbouw met het 
werk dat iedere boer verricht en dat hij >zóó inricht, als het het beste 
kan En nu moet dat zóó worden gedaan, dat de geheele massa der 
boeren inziet, dat er een samenhang bestaat tusschen hun huidige 
ellendige bedelaarsbestaan en onzen arbeid.die door verre socialisti
sche idealen wordt geleid. ;De boer moet kunnen zien, dat hij een 
verbetering zijner positie aan ons heeft te danken. Kortom, het doel 
is een zoodanige organisatie tot stand te brengen, dat den boer 
wordt bewezen, dat wij beginnen met datgene, wat hem bekend is 
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en dat ondanks de moei l i jke situatie bere ikbaar is en niet met iets 
dat van boerenstandpunt be schouwd iets fantast isch is . 

He t is v o l k o m e n onvermijdel i jk , zegt L e n i n , óf wij bewi jzen dit 
den boer óf hij j aag t ons naar den du ive l . D e boer geeft ons een 
crediet, maar dat is niet onuitputtel i jk. A l s het ons gelukt , wa t wi j 
v a n p l an z i jn , zu l l en wij honderdmaa l l angzamer , maar daarvoor 
ook zekerder en zonder aarze l ingen voorwaar ts gaan . D a n zul len 
wij de zege behalen en geen macht ter were ld kan ons dan over
winnen . 

D i t is in het eerste jaa r der n ieuwe economische pol i t i ek nog 
niet bereikt . M a a r , zegt hi j , ik ben er vast v a n over tu igd , dat wi j 
deze taak zu l len vo lbrengen , als wij het gansche geweld ige gevaar 
begri jpen, dat in de n ieuwe economische pol i t i ek l ig t besloten en als 
wij onze krachten op de zwaks te p laatsen concentreeren. 

D E C O N C U R R E N T I E T U S S C H E N D E S T A A T S B E D R I J V E N 
E N D E K A P I T A L I S T I S C H E O N D E R N E M I N G E N . 

L e n i n besprak vervolgens den s t r i jd tusschen de staats- en de 
kapi ta l i s t i sche ondernemingen. „ E r ontstaan thans bi j ons,gemengde 
maatschappi jen, die evenals onze geheele handel van staatswege en 
gel i jk onze geheele economische pol i t iek neerkomen op de toepas
s ing van de handelsmethoden, van de kapi ta l i s t i sche methoden, door 
ons, door de communis t en . " 

Des t i jds was het noodzake l i jk dat begonnen w e r d met p r o 
g ramma ' s en beloften. Revolut ies k o m e n niet anders dot s tand, en 
als de tegenstanders hier iets van zeggen, dan b l i jk t daarui t dat zij 
geen begr ip hebben h iervan. M a a r thans, zegt L e n i n , moeten wij ons 
werk aan een ernstige controle onderwerpen en we l een controle, die 
van het s tandpunt de r m a s s a - v e r z o r g i n g noodzake l i jk is. 

„ G i j z i j t we l uitstekende menschen, maar het maatschappel i jke 
werk dat gij op u w schouders naamt, kunt gij niet vo lb rengen . " D a t 
is, zegt L e n i n , de eenvoudigste maar ook de meest doodende cri t iek, 
die door de boeren en ook door bepaalde arbeidersgroepen tegen 
ons word t gericht . 

H i j wi j s t er op, dat de massa verge l i jk ingen gaat maken 
tusschen de communis ten en de kapi ta l i s ten , daa rom moeten wi j 
ons werken controleeren, want naast ons werk t de kap i ta l i s t ; hij 
handel t roofzucht ig , hij neemt wins t . M a a r g i j ? „ G i j probeert het op 
een nieuwe manier . G i j hebt de schoonste idealen afgeschi lderd , 
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zoodat gij hei l igen zijt en reeds bij uw leven in het paradi js behoort! 

M a a r ' k u n t gij het we rk d o e n ? " 
B e w e z e n moet worden , dat de communis ten minstens even 

goed kunnen huishouden als anderen. In het afgeloopen jaar, zegt 
Len in , hebben wij bewezen, dat wij niet kunnen huishouden. D a t 
is de voornaamste les voo r ons. „ I n d i e n alle verantwoordel i jke c o m 
munis t ische arbeiders duidel i jk hadden ingezien, dat ze het niet 
kunnen en dat men 't van het begin af aan moet leeren, dan zouden 
wij het spel hebben gewonnen . " 

Het is dus gebrek aan inz icht in eigen b e k w a a m h e i d bij de 
communis ten . Z e zien het niet in en redeneeren aldus over de 
massa : het onontwikke lde vo lk heeft niet genoeg geleerd van het 
communisme . W e l l i c h t za l het nu leeren en begr i jpen . 

Neen , zegt L e n i n , p a r d o n ! D a a r zit de kneep niet, de waarhe id 
is, dat de tijd oin p r o g r a m m a ' s te ontwerpen en uit te leggen voorbi j 
is. Het gaat er om practisch in de huid ige moei l i jke periode te laten 
zien, dat wij de concurrent ie der kapi ta l i s ten het hoofd kunnen b ie 
den. D a t is de geheele beteekenis der nieuwe economische pol i t iek, 
is het wezen der par t i jpol i t iek tevens . E r z i jn groote moei l i jkheden. 
U e n u a en het gevaar der interventies, maar deze gevaren zi jn k le in , 
vergeleken bij die der kapi ta l i s t i sche concurrenten. O p d ip lomat iek 
en po l i t i ek terrein kunnen wij de tegenstanders wel vers laan , m a a r 
men moet de concurrent ie met een eenvoudigen handelsbediende,met 
een eenvoudige kapi ta l i s t , een handelsman, kunnen doors taan! V a n 
de wissels , die ons zu l len worden aangeboden, zoo d r u k t ' L e n i n z i c h 
uit i n de termen der nieuwe economische pol i t iek, is de ve rva lda tum 
met bekend. W i j weten niet hoe l ang de termijn loopt, hoe l ang men 
ons crediet geeft; dat de verantwoordel i jke communis ten overal in 
de l e id ing der staatstrusts en der gemengde bedri jven z i jn , is geen 
reden tot gerusts te l l ing. 

„ D a t beteekent niets, als ze niet kunnen hu ishouden en minder 
b e k w a a m zi jn dan een gewone kapi ta ls t i sche handelsbediende, die 
de school eener belangr i jke fabriek of hande ls f i rma heeft doorge
maakt . " M a a r dat w o r d t niet ingez ien : de „ c o m m u n i s t i s c h e h o o g 
m o e d " bleef. D e beste communis t , de meest be t rouwbare en eerlijke, 
die de gevangenis en de K a t o r g a , (S iber i sche dwanga rbe id ) heeft 
doorgemaakt en die den dood nooit vreesde, kan niet handelen 
omda t hij geen zakenman is en niet begri jpt dat hij dat leeren moet. 

Ja, zegt 'Len in , dat is niet gemakkel i jk in te z ien , dat hi j . de 
communis t , ce revolut ionair , die de grootste revolutie der we re ld 
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heeft tot stand gebracht, — al zien 40 eeuwen van de hoogte der 
pyramiden daarop niet neer, dan toch verwachten 40 Europeesche 
landen van haar de bevrijding van het kapitalisme —dat hij nu 
leeren moet van een gewone handelsbediende, die tien jaren in een 
zaak heeft rondgeloopen en die het werk kan. En niet slechts ö a t de 
ervaren communist dit niet kent, hij weet niet eens, dat hij het niet 
kent! 

Ernstig is de situatie. Het wordt een beslissende strijd. Wij 
hebben vele methoden en middelen toegepast om onze politieke en 
economische moeilijkheden te overwinnen. Met succes. Maar thans? 

„Sta mij toe u -zonder eenige overdrijving te zeggen, dat het 
thans in werkelijkheid gaat om den laatsten en beslissenden strijd, 
niet met het internationale kapitalisme — wij zullen nog vele laatste 
en beslissende gevechten daarmede hebben uit te vechten — maar 
niet het Russische kapitalisme, dat zich ontwikkelt op den grondslag 
der kleine boerenbedrijven en door deze wordt gesteund. Hier staat 
ons in de naaste toekomst een strijd te wachten waarvan het 
juiste tijdstip niet is aan te geven." 

Lenin toont vervolgens aan, dat men te beschikken heeft over 
de politieke macht en over alle mogelijke economische middelen, 
maar het kunnen ontbreekt. Deze moeilijkheid, die „in ons zelf 
ligt" is de moeilijkste te overwinnen. 

H E T S T A A T S K A P I T A L I S M E . 

Overgaande tot de kwestie van het staatskapitalisme, wijst 
hij er op, dat de pers en de partij de fout begaat in het intellec
tualisme, in het liberalisme, te vervallen. Men kijkt in de oude 
boeken. Maar daarin staat niets over het staatskapitalisme onder de 
dictatuur van het proletariaat. Daar schreef zelfs Marx niet over en 
— zoo spot Lenin — nu moeten wij ons dus zonder citaten behel
pen. Lenin zegt opgemerkt te hebben, dat de pers over iets heel 
anders spreekt, als ze beweert het over ons staatskapitalisme te 
hebben. 

Als men niet in de war wil raken moet men bedenken, „dat het 
staatskapitalisme in den vorm zooals wij het thans hebben in geen 
iheorie, in geen literatuur is geanalyseerd, en wel om de eenvoudige 
reden, dat alle begrippen die hiermede samenhangen betrekking 
hebben op de burgerlijke macht in de kapitalistische maatschappij. 
En wij hebben een staat, die het kapitalistische spoor heeft verlaten, 
en nog niet op het nieuwe spoor is gekomen." 
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In Rusland heeft men te maken met een staat, die niet door de 
bourgeoisie, maar door het proletariaat wordt geleid, als men hier 
zegt „s taa t" dan zegt men: wij, de voorhoede der arbeidersklasse. 
En het staatskapitalisme is het kapitalisme, dat wij moeten binden 
aan bepaalde grenzen. Dat hebben we tot nu toe niet gekund. . 
is alles, en nu hangt het van ons af hoe dit staatskapitalisme zal 
zijn." 

Politieke macht hebben wij voldöende«en ook beschikken wij 
over voldoende economische middelen, maar het kunnen ontbreekt 
aan de .avant-garde der arbeidersklasse, die geroepen is het groote 

' werk te volbrengen. Men moet bedenken, zegt Lenin, dat het zonder 
precedent is in de historie, dat het proletariaat voldoende politieke 
macht bezit. (En eventueel zelfs een weinig meer dan noodig is.) 
Met gaat.er om, te maken dat de staat handelt naar den wil van ons, 
arbeiders en communisten. Daartoe moet men in staat zijn. Was men 
er in het afgeloopen jaar toe in staat? Neen! 

We willen het niet bekennen, maar de staat heeft niet naar 
onzen wil gehandeld. Hoe heeft hij gehandeld? Wij waren de 
machine niet meester, het scheen of wij ze bestuurden, maar in wer
kelijkheid voer de machine niet in de gewenschte richting maar in 
de richting waarheen een zeker iets ze leidde. 

„Dit zeker iets valt niet precies te definieeren. Is het illegaal, 
is het onwettig of komt het van God weet waar, zijnmet speculanten 
of private kapitalisten of allebei?" 

Waar het op aankomt is, dat men er zich van bewust moet zijn, 
dat de richting, in welke men rijdt, vaak totaal verschilt van de 
richting, die de machine gaat in de verbeelding.van den man aan het 
suiur. Dit moet men goed leeren inzien. 

H E T S T A K E N V A N D E N T E R U G T O C H T . 

Een jaar lang trokken wij terug. Thans moeten wij in naam dei-
partij zeggen: genoeg! Het doel, dat wij met onzen terugtocht 
naastreefden is bereikt. Nu komt een ander doel: de hergroepeering 
der krachten. De terugtocht is in het algemeen tamelijk ordelijk 
verloopen. Het ontbrak niet aan paniekstemmen, ook niet van dege
nen, die, zegt Lenin, ten onrechte den naam „arbeidersoppositie" 
dragen. Zelfs dichters werkten met poëtische producten mede aan 
het verwekken van een paniekstemming. Dat is onvermijdelijk bij 
een terugtocht en dat is het gevaarlijke „Het is verschrikkelijk 
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moei l i jk , na een zegevierenden grooten opmarsch den terugtocht 
te aanvaarden, dan w o r d e n de verhoudingen geheel anders. V r o e 
ger v l o o g alles vanzel f naar voren, ook al had men de d isc ip l ine niet 
gehandhaafd . Bi j een terugtocht echter, moet de d isc ip l ine bewust 
zi jn en is zij honderdmaal meer nood ig dan vroeger . B i j den te rug
tocht van het geheele leger, weet het leger niet w a a r imen zal halt 
houden. D a t is niet duidel i jk dan. M e n ziet slechts den 
terugtocht . E n k e l e panieks temmen en alles neemt de vlucht . Het 
gevaar is ontzettend. B i j het terugtrekken van een werkel i jk leger 
stelt men machinegeweren op. G a a t de geregelde terugtocht in een 
ongeregelde over, dan commandeer t men : V u u r ! E n dat is n o o d 
zakel i jk . 

Z ó ó , betoogt L e n i n , moet men elke d i sc ip l ine -breuk op een 

dergeli jk gevaar l i jk moment streng, wreed , meedoogenloos straffen. 

D e hoofdzaak in een dergel i jke situatie is de paniek te voo rko 

men. E n als de mens jewik i nu zeggen : „ j u l l i e t rekken t e r ü g , maar 

ik, ik was steeds voor den terugtocht, ik ben ju l l ie man, laten we 

samen te rugt rekken ," dan zeggen wij hem: O n z e revolut ionaire 

rechtbanken moeten je voor dit openl i jke erkennen van h e L m e n s j e -

wisme doodschie ten; anders zi jn ze niet onze rechtbanken maar G o d 

weet wat voor d ingen! 
D a t kunnen ze niet zeggen en ze zeggen : W a t een dictator ia le 

manieren hebben die l u i ! M a a r wij zeggen hun, da t ze z i c h van het 
ui tspreken hunner pol i t ieke meeningen hebben te onthouden in de 
hu id ige situatie, of als ze 't toch wi l l en doen, dan zu l len we hen als 
de ergste wi t -ga rd i s t en behandelen. 

Len in w i l , als hij van het staken van den terugtocht spreekt, 
daarmede niet zeggen, dat hij van meening is, dat men geleerd heeft 
te handelen, integendeel. M a a r het gaat er om de drukdoener i j , de 
zenuwacht ighe id , die tengevolge der nieuwe economische pol i t iek is 
ontstaan, het streven om alles op een nieuwe manier te doen, te doen 
ophouden. Hi j somt vervolgens op hoeveel gemengde bedri jven er 
reeds z i jn . Het vo lkscommissa r i aa t voor bui tenlandsche handel heeft 
negen maatschappi jen, vennootschappen, w a a r a a n het bu i t en l and 
sche kapi taa l deelneemt, toegestaan. D e financieele commiss ie heeft 
6 maatschappi jen en de Noorde l i j ke woudt rus t heeft twee maat
schappi jen bevest igd. D a t zi jn er in totaal 17 met een kap i t aa l var, 
verscheiden mi l l ioenen. Russ i sche en bui tenlandsche kapi ta l i s ten 
nemen er aan deel. 

D e beteekenis van dit kleine maar pract ische begin is. zegt 
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Lenin, gelegen in het feit, dat men de communisten hier waardeert 
op het stuk hunner praktijk. Degenen, die de communisten hier 
beoordeelen en schatten zijn niet zulke hooge autoriteiten als die van 
het Centrale Uitvoerend Comité of de Centrale Controle-commissie, 
maar als deze instellingen de communisten schatten, dan — stel u 
voor, zegt Lenin spottend — zal de wereldmarkt hen niet erkennen! 
Maar als, gelijk nu, gewone kapitalisten met de communisten de ge
mengde bedrijven gaan exploiteeren, dan hebben wij het recht tot 
ons zelf té zeggen: we kunnen toch wel iets. Niettemin is het niet 
veel. „Een jaar geleden hebben we geproclamerd, dat we al onze 
energie — en men zegt we hebben veel energie — op deze aangele
genheid zouden concentreeren." Het resultaat is nog pover, hel 
aantal maatschappijen moet dus worden vergroot. 

De terugtocht is gestaakt, thans moet er een hergroepeering der 
krachten worden tot stand gebracht. Lenin wendt zich aldus tot de 
Russische communisten: 

„Gij hebt een voorsprong op de kapitalisten, omdat de staats
macht in uw handen is, omdat ge over een reeks van economische 
middelen hebt te beschikken. Maar gij weet er geen gebruik van 
te maken; beschouw de dingen nuchter, gooi de theater-gewaden van 
u af, het plechtige communistische gewaad, leer eenvoudig de een
voudige zaak en dan zullen wij de private kapitalisten verslaan. Als 
wij het kapitalisme verslaan en de aaneensluiting met de boerenbe
volking tot stand brengen, dan zullen wij tot een absolute onover
winnelijke kracht worden. Dan zal de socialistische opbouw niet het 
werk van een druppel in de zee, zooals de communistische partij die 
representeert, maar het werk der geheele arbeidende massa zijn. De 
gewone boer zal dan zien: ze helpen mij. En hij zal ons dan op c, • 
zoodanige manier volgen, dat deze ontwikkeling wel honderdmaal 
langzamer zal zijn, maar daarvoor ook millioenenvoudig aan vast
heid en onwrikbaarheid zal winnen." 

D E GEVAREN. 

Lenin spreekt vervolgens over de groote gevaren die er thans 
dreigen. De „Smena Wech"-menschen (dat zijn de burgerlijke 
groepen die nu „Smena Wech" — „koersverandering" in hun 
vaandel scbreven (en die ophielden de Sowjetregeering te bestrijden) 
zeggen, dat onze nieuwe economische politiek geen taktiek maar 
evolutie is. Zij stellen daarop hun hoop. Zij spreken hun klasse-
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waarhe id openl i jk uit. W i j moeten daarmee ons voordeel doen. Z o o 
zegt een hunner eerlijkste ver tegenwoordigers , (een die z i ch niet als 
communis t voordoet , die zi jn er ook) U s t r j a l o w een vroegere K o l t -
sjak minis te r : „ H o e w e l ik een kadet, een bourgeois was , hoewel ik 
de interventics steunde, hen ik v ó ó r de Sowjetmacht , omdat ze een 
w e g heeft ingeslagen, die hiermede zal e indigen, dat ze een gewone 
burger l i jke macht za l w o r d e n " . 

L e n i n zegt h ie rvan : „ D e z e k lassewaarhe id is zeer nut t ig voor 
ons te hooren, we moeten er absoluut rekening mee houden. D e z e 
manier van schri jven der Smena W e c h menschen is voor ons veel 
beter, dan hun andere schr i j fwi jze , waarbi j verscheidene van hen 
z i c h b i j na voor communis t ui tgeven, zoodat men van verre haast niet 
kan onderscheiden of ze aan G o d of aan de communis t i sche revo
lutie ge looven" . 

O p uitstekende z i e l e - e i g e n s c h a p p e n k a n men z i c h niet ver ia ten; 
er z i jn maar w e i n i g menschen met die e igenschappen; de his tor ische 
bes l iss ingen worden echter door geweld ige massa 's genomen, die 
die paar uitstekende menschen, „ a l s ze hen niet beval len, zoo nu en 
dan niet al te beleefd plegen te behandelen" . 

M e n moet de gevaren onder de oogen zien. 

„ M e n gri jpt ons niet met de wapenen in de h a n d aan, maar des 
ondanks is de str i jd honderdmaal heviger en gevaar l i jker geworden , 
omda t we niet steeds duidel i jk z ien , wie onze v r i end en w i e onze 
v i j and i s " . D i t loopt uit op een wanhop igen , woedenden str i jd, die, 
zij het ook niet de laatste, dan toch één der laatste gevechten op 
leven en dood tusschen het kap i t a l i sme en het communisme zal z i jn . 

D e huidige communis t i sche concurrent ies t r i jd gezien van het 
s tandpunt der o n t w i k k e l i n g van de economische en maa t schappe
l i jke vormen, is in werke l i jkhe id slechts een v o r m van den stri jd dei-
twee onverzoenl i jke klassen. Het is een cul tuurs t r i jd . W i j hebben 
een tekort aan cul tuur . D e bourgeois ie is wel overwonnen, de b u r 
gerl i jke cul tuur wel l aag en slecht, maar tengevolge harer taa iheid 
toch nog de meerdere van de prole tar ische cultuur, en steeds nog in 
staat om communis ten , die verantwoorde l i jke posten innemen, te 
b e ï n v l o e d e n . 

„ Z i j n niet 4700 p a r t i j g e n o o t è n in deze stad (bijna een heele 
divis ie en bestaande uit de beste p a r t i j g e n o o t è n ) door cie cul tuur 
van den v i jand o n d e r w o r p e n ? " O p deze manier zou de indruk 
kunnen post vatten, dat de overwonnenen over een hooge cul tuur 
hadden te besch ikken . D i t is niet zoo. H u n cul tuur was a r m z a l i g . 
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gering maar toch nog hooger dan die van onze verantwoordelijke 
.communistische arbeiders, omdat die niet kunnen leiden en hehee-
ren. Men neemt met de communisten die aan het hoofd van de 
instellingen staan — handige saboteurs weten hen op die plaatsen te 
krijgen in hun belang — dikwijls een loopje. Men moet deze onaan
gename dingen bekennen, dat is de politieke les van het afgeloopen 

jaar-
Men leeft nog te veel in de tradities van de jaren '18 en 19. 

Het waren de grootste jaren, waarin het grootste werk der wereld
geschiedenis werd volbracht. Als we echter op den roem dezer jaren 
blijven turen, dan beteekent dit den ondergang, den overmijdelijken, 
absoluten ondergang. 

Men twee voorbeelden uit de praktijk toonde Lenin voorts aan, 
dat de communisten blijkbaar „niet in staat zijn met overleg, regel
matig, als ontwikkelde menschen te handelen". Zoo werd voor eed 
bagatel, — de inkoop van conserven van een Fransche firma — de 
tijd en 'de werkzaamheid van Krassin en Kamenew in beslag geno
men. Men heeft geen durf, geen initiatief. Is dat de nieuwe econo
mische politiek? Het is niet nieuw, niet economisch en het is ook 
geen politiek, zegt Lenin, maar het is een bespotting! 

Negen en negentig procent der verantwoordelijke communisten, 
kunnen en willen niet begrijpen, dat ze van het begin af aan alles 
nog moeten leeren. Maar dat zal toch moeten, anders zullen wij de 
economische taak, waarop onze heele politiek gebaseerd is, met 
kunnen volbrengen. 

Zeker is er al heel wat volbracht, als de mensjewiki zeggen dat 
onze revolutie een burgerlijke revolutie is, dan antwoorden wij, dat 
ze ons onze grootste verdienste verwijten. De „feodale mest" hebben 
wij uitgeworpen, de mensjewiki daarentegen hebben nergens iets 
rot stand gebracht. 

De veroveringen der Russische revolutie zijn niet ongedaan te. 
maken. Geen macht ter wereld is in staat om wat de Sovvjetstaat 
bereikte weer aan kant te zetten. Over de beteekenis van den Sow-
jetstaat zei Lenin: 

„Het was een wereldhistorische overwinning. Eeuwenlang 
bouwde men de staten op naar het burgerlijke type. Voor het eerst 
werd de vorm van den niet-burgerlijken staat ontdekt. Misschien is 
ons apparaat slecht. Men zegt echter, dat de pas uitgevonden 
stoommachine ook zeer slecht was". 

De groote historische uitvinding is gedaan en daarom mag 
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geheel Europa, mogen duizenden burgerlijke kranten vertellen wat 
voor een wanorde en armoede het bij ons is, ondanks alles is de 
Sowjetstaat aantrekkelijk voor het geheele wereldproletariaat. Maar 
al wat we veroverden, beteekent slechts de open deur, de mogelijk
heid om de fundamenten te leggen van de socialistische maat
schappij. Dat is nog niet gebeurd, de communisten die meenen, dat 
dit al gebeurd is, begaan de grootste fout. 

Waar het op jaan komt is het volgende: 
Men moet duidelijk nuchter en goed uit elkaar houden, wat de 

wereldhistorische verdienste der Russische revolutie uitmaakt, wat 
wij slecht doen, wat nog niet is lot stand gebracht 'en nog vaak 
moet worden omgewerkt. 

Belangrijke etappen hebben wij achter ons. In 1917 was het 
voornaamste de beëindiging van den oorlog. In 1919 en 1920 
draaide alles om de militaire verdediging. In 1921 was de strate
gische terugtocht het voornaamste punt. Daarom was verscherpte 
discipline noodzakelijk. De „arbeidersoppositie" zeide: Gij onder
schat de arbeiders, de arbeiders moeten in meerdere mate het 
initiatief nemen". Ik zeg: „Het initiatief moest hierin bestaan, dat 
men den terugtocht ordelijk volbracht en de discipline streng hand
haafde". < 

En thans? Wat is nu het voornaamste? Onze voornaamste taak 
ligt niet op politiek gebied, niet in een verandering der richting, 
hoewel deze gedachte in verband met de nieuwe economische 
politiek zeer veel wordt gecolporteerd. Dat alles is echter slechts 
schadelijk geklets. Het komt er thans op aan, en dat is het voor
naamste, dat de meest geschikte menschen worden uitgezocht, opdat 
wij onze taak zullen kunnen volbrengen. 

Dit hangt echter nogwan diverse andere omstandigheden af. De 
eerste voorwaarde is, dat er geen interventie der Witten plaats 
vindt, voorts dat de financieele crisis ons niet te sterk zal zijn en 
ten derde dat er in dezen tijd geen politieke fouten worden gemaakt. 
Als wij wat wij noodig hebben te kunnen, practisch leeren, dan 
zulletl wij alle moeilijkheden overwinnen. 

In het slot zijner rede wees Lenin op de noodzakelijkheid eener 
betere regeling der verhouding van de partij en de Sowjetorganen. 
Men moet het Centraal Comité en het politieke Bureau bevrijden 
van de bagatellen, opdat de volkscommissarissen zelf voor hun 
werk verantwoordelijk kunnen zijni Het karakter van het werk van 
den Raad der Volkscommissarissen moet worden veranderd en wel 
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in dier voege, dat meer aandacht aan de controle van de uitvoering 
der-besluiten zal worden gewijd. Het teveel der commissies moet 
worden opgeruimd. Het bleek, dat er van 120 commissies niet 
minder dan 104 te veel waren. Zestien commissies waren voldoende. 

Nadat Lenin nog gewezen had op de noodzakelijkheid dat cie 
bevoegdheden der economische bureaux moesten worden uitgebreid 
en dat de zittingen van bet Al-Russische Centraal Uitvoerend Comité 
vaker moesten plaats vinden, eindigde hij met deze woorden: 

„Wij moeten niet bang zijn, om de werkelijkheid te zien, wij 
moeten inzien, dat in 99 pCt. van alle gevallen de verantwoordelijke 
communisten functies hebben, waar ze niet voor deugen, en niet in 
staat zijn het hen opgedragen werk te volbrengen en nu moeten 
leeren. Als we dit zullen inzien en als wij daarvoor voldoende tijd 
zullen hebben — voorzoover ik de algemeene internationale situatie 
kan beoordeelen, zullen we voldoende tijd hebben om te kunnen 
ieeren — dan moeten wij dit doen tot eiken prijs." 



De tragedie van de Tweede Internationale 
inzake Georgië. 

door 

J. W. K R U Y T . 

„De tragedie van Georgië" is de titel van een uit 't Duitsch 
vertaald opstelletje van Paul Olberg in de Socialistische Gids van 
Mei 1921. 

Van „de treurige overweldiging van die kleine sociaal-demo
cratische republiek door de Sowjet-republiek" sprak Mr. Troelstra 
voor 't eerst op 22 April 1921 in de Tweede Kamer en sedert bij 
elke mogelijke zich voordoende gelegenheid. 

„Hier hebben de bolsjewisten de Aziatische politiek der Czaren 
tot de hunne gemaakt", jammert De Broucquère in de „Flambeau" . 

„Cross nationalism; it is a sorry game!" klonk 't vaderlijk ver
wijtend uit Mac Donald's mond op de Berlijnsche conferentie der 
drie Internationalen van 1—4 April j.1. 

Zoo hebben nu ruim een jaar lang in alle toonaarden en talen 
de klachten van sociaal-democraten en aanverwanten over het on
schuldig Georgië, het door de communisten wreed gekeelde 
lammetje, de lucht vervuld. 

Wat evenwel bij al dat geweeklaag stelselmatig ontbroken 
heeft is een nuchtere mededeeling van wat daar in Georgië in de 
laatste twee jaren nu eigenlijk is gebeurd. Van het simpele sociaal
democratische nieuwsblaadje af tot de berichtgeving in aller-hoog-
ste-instantie toe, het Bulletin of the (second) International, tot en 
met de illustre voormannen Efn. Vandervelde en Ramsay Mac 
Donald, die ter Berlijnsche conferentie*de terugtrekking van de 
Roode troepen uit Georgië „eischtep". . . zij gaven slechts protes
ten van zich af; van verontwaardiging sidderende, van toorn 
bevende evenzeer, maar al te maal te lawaaierig om de stem der 
geschiedenis te doen meespreken. 

Het is daarom onze bedoeling in de volgende bladzijden niet in 
de eerste plaats een waardeering van de ontijdig geboren en bij-tijds 
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gestorven sociaal-democratische republiek van Georgië te geven, 
maar de geschiedenis zelf te laten spreken. 

Nadat Georgië, tezamen met de beide andere Kaukasuslanden 
Azerbeidshan (met Baku als hoofdstad) en Armenië (met Erivan 
als hoofdstad),sedert 1870 zijn laatste spoor van de facto'en de jure 
zelfstandigheid, door inlijving bij het Groot-Russische Czarennjk, 
verloren had, bood de definitieve ineenstorting, militair en staat
kundig, van het Czarisme hun in 't begin van 1917 een kans om 
weer tot een of andere zelfstandigheid te geraken. 

Waar het echter elk der drie aan één sterke orgamseerende, 
land-en-volk kennende, kracht ontbrak; waar elks nationale gevoe
lens een sterke neiging tot wantrouwen tegenover de beide andere 
inhielden, een benepen chauvinisme, dat de sociaal-democratische 
voorschool van een kwart eeuw eer versterkt dan verzwakt had 
daar bracht de plotselinge bevrijding van het Czaristische juk niet 
aanstonds gelegenheid tot wijze organisatie. 

Dank zij een mengelmoes van vrome en zinledige leuzen, hoog
dravende ontboezemingen over elks „grootsch verleden", en een 
hutspot van on- of half begrepen Marxistische uitspraken en klein
burgerlijke frazes kwam in Maart 1917 een soort Drie-eenheid tot 
stand, waarvan Gegetschkori, 't voormalig soc.-dem. Doemalid, als 
president en Jordania als voorzitter van het parlement fungeerden. 

Tot iets anders dan veel woorden en enkele schijndaden was 
deze „regeering" niet gepredestineerd. Uit dezen tijd stamt het 
ibesluit'van 17 Dec. 1917 van het Trans-Kaukasisch Commisariaat, 
waarbij de staatsdomeinen, het grootgrondbezit en de kerkelijke 
goederen aan den Staat zouden overgaan; maar nimmer gingen. 
Voorts het besluit van 28 Jan. 1918 ••om de bezitlooze boeren aan 
land te helpen „op voordeelige voorwaarden en op den grondslag 
van het privaat-bezit" 1). Een kapitalistisch-sociaal-democratisch 
besluit, dat 't niet verder gebracht heeft dan tot het papier waarop 
't geschreven stond. 

De vrede van Brest-Litowsk, 3 Maart 1918, kwam het gezellig 
confereeren en besluiten-uitvaardigen verstoren. Want Brest-
Litowsk wees alle drie de Kaukasuslanden aan Turkije toe, een 
besluit waartegen de drie zich elk op zijne wijze verzette. 

Met den Georgiër Tschchenkeli aan 't hoofd togen vertegen
woordigers van de drie Kaukasuslanden naar Trabezunt om met de 

1) Volmaakt dezelfde methode die Denikin en Wrangel toepasten om de 
zonen der boerenbevolking voor hun legers te ronselen. 
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Turksche regeering te onderhandelen. Wat Armenië betreft, zijn 
onoverwinnelijke haat tegen al wat Turk is, leidde er aanstonds 
toe, dat het, verre van eenig overleg, zijn grimmige onwil uitsprak 
Turkije als heer en meester te erkennen. Wat door Turkije kortweg 
beantwoord werd met het binnenrukken in Armenië. Dat was het 
eenige resultaat van Trapezunt; de vertegenwoordigers gingen on
verrichter zake naar huis terug. 

Voor üeorgië, d.w.z. voor zijn „socialistische" bewindsmannen 
begon nu de glorietijd van kruipen voor den groote en trappen op 
de kleinen. 

Terwijl de Turksche troepen op Armenië lostrokken, terwijl de 
verhouding tusschen Georgië en Turkije in de lucht hing, zond 
Gegetschkori (zie boven!), bevreesd, dat de oprukkende Turken 
ook Georgisch grondgebied zouden bezetten, Tschchenkeli naar 
Berlijn om van de Keizerlijke Regeering haar gunst en recomman
datie af te smeeken. 

Nauwelijks evenwel was Tschchenkeli op weg naar Berlijn,of 
het Georgische parlement (Mei 1918) riep zijn „los van Turkije", 

, „Georgië voor de Georgiërs" uit, kortom verklaarde zich onafhan- , 
kelijk. Daarmee voor de eerste maal zijn bondgenooten Armenië en 
Azerbeidshan lafhartig in den steek latend; het beginsel ze l fbe-" 
stemmingsrecht voor zich gaarne aanvaardend ten koste van zijn 
bondgenooten. 

De houding van Berlijn, waar Tschchenkeli toen voor 's K e i 
zers troon op de knieën lag, was niet twijfelachtig. Zij werd geheel 
bepaald door den wil van het Duitsche imperialisme, dat Turkije 
noodig had en... Georgië gebruiken kon. Zonder zich in 't minst te 
storen aan Tschchenkeli's smeekbeden en evenmin >aan zijn plech
tige beloften van Georgische loyauteit, zond Berlijn generaal von 
Lossov naar de Zwarte Zee-havenstad Batum met de opdracht 
Georgiërs en Turken tot gezamenlijk overleg te bewegen. Von 
Lossov moest echter ervaren, dat met lastige Turken en laffe Geor
giërs niet veel te bereiken is. Van iets dat op overleg moet lijken 
kwam niets. Integendeel rukten de Turken Georgië binnen en 
bezetten den Zuid-Westhoek. 

Dit kon Duitschland niet lijdelijk aanzien. De twee, Georgië en 
Turkije, die het als gehoorzame lakeien noodig had, mochten elkaar 
niet in 't haar zitten. Dies verbood Duitschland den Turken het 
verdere offensief. Duitsche troepen zetten dit verbod de noodige 
kracht bij en bezetten de voornaamste punten in stad 'en land. In 
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plaats van Von Lossov zetelde weldra generaal Von Kresz m T.ths, 
waar het hem evenmin als zijn machtigen voorganger aan eerbiedige 
hulde van zijn socialistische protégés, de Georgische democratische 
autoriteiten, ontbrak. 

Deze phase van Georgië's socialistischen heilstaat duurde tot 
November 1918. De revolutie in Duitschland, bittere ironie, maakte 
er een eind aan. De Duitschers moesten hun biezen pakken. 
Tevens moesten de Turken, tot wapenstilstand gedwongen, het 
door hen in Georgië en Armenië bezette gebied bijkans geheel 
ontruimen Reeds kwamen uit Perzië via Baku de Engelschen 
Georgië bezetten en deszelfs onverbeterlijk democratische 
bewindsmannen stonden in de houding om de ditmaal Engelsche 
hoogmachtigen eerbiediglijk de ontvangen. Tot alles bereid. 

De Engelsche bezetting was als steeds iets minder dik dan de. 
Duitsche, d.W.z. iets meer geraffineerd en heel wat uitgebreider. De 
Engelschen immers hadden Duitschland neergeslagen en Turkije 
gekneveld. Georgië te kortwieken leek hun de eenvoudigste methode 
en de Georgische regeeringsdemocraten lieten zich willig genoeg 
behandelen. Vijf maanden lang bezetten de Engelschen vrijwel 
geheel Georgië. Hoe gemakkelijk hun dit viel, te weten hoe gedwee 
de Georgische bewindsmanen waren, voor wie Mac Donald vorige 
maand te Berlijn zeide, dat de 2e Internationale zich verantwoorde
lijk stelde, moge blijken uit de eigen verklaring van Dschugeli: „Op 
bevel van generaal Thomson heeft de Sociaal-Democratische Partij 
en de Regeering de roode vlag Van het Regeeringshuis weggehaald ' 
En voorts: „mijn partij heeft zich van de roode vlag afgewend en 
ik wend mij af van de besluiten mijner partij". 1) 

Natuurlijk, consequent, toonde hun bereidheid-tot-alles zich 
ook in een vervolging van revolutionairen, die de Czaristische oud
heid hen niet verbeterde. Duidelijker dan iets anders spreekt daar
van de verklaring van Gegetschkori, den Georgischen Minister van 
Buitenlandsche Zaken op de conferentie met de vertegenwoordigers 
van het Witte Zuidelijke Leger: „Wij hebben de Bolsjewisten bij 
ons onderdrukt, wij hebben uw witte officieren vrijen toegang tot 
ons gegeven" 1) 

Maar van hoeveel belang een serviele Georgische Regeering 

1) Geciteerd door Radek op de conferentie der 3 Internationalen 1 -4 
A o r i l i l te Berlijn, uit de verzameling Aktenstukken door Dschugeli en 
Gegetschkori uitgegeven, den Russen na de inname van Tifhs in .handen 
gevallen. 
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den Engelschen ï'mpërio-militairisten ook was, de havenstad Batum 
was hun hoofdzaak. Daar zaten echter nog kort te voren Turken, 
zoodat de Engelschen besloten daar hun bezettingskracht te con-
centreeren. 

Zoo kwamen de Georgische regeerders te Tiflis weer van de 
Engelschen af en begonnen moed te vatten. Niet' de moed van 
revolutionaire helden, bereid tot iederen strijd tegen 't imperialisme, 
maar van vaderlandsche borsten, wars van vreemde dwingelandij. 

De Engelsche generale staf, wel wetende hoe zij met deze 
patriotten moest omgaan, ontweek den strijd, ontruimde westelijk 
van Tiflis eenigermate, maar nestelde zich des te steviger in Baturn, 
benevens met haar scheepskanonnen in de'Zwarte Zee vóór Batum. 

De Georgische Regeerders, blakend van vaderlandschen zin, 
werden steeds dapperder. Kruiperig als zij gisteren voor de Engel
schen waren, heldhaftig worden zij nu. En vele Georgiërs, die van 
hun soc.-dein. leiders nooit anders dan eng chauvinisme geleerd 
hadden, lieten zich bewegen naar Batum op te trekken. 

Toen bleek eerst recht hoe terdege de Engelschman wist wat 
voor patriottisch vleesch hij met die Georgiërs in de kuip had. 

Hijzelf veilig,, tot de tanden gewapend in Batum, had ten 
Oosten de oprukkende Georgiërs, ten Zuiden cie in bedwang gehou
den Muzelmannen. Die beiden tegen elkaar op te zetten, was een 
voordeelig bedrijf; hoe 't ook loopen mocht als die twee elkaar te 
lijf gingen, vond de Engelschman dat elke klap raak was. 

Zevenduizend Muzelmannen bleken opruibaar. En waarlijk, 
de Georgische Machthebbers-bij-de-sanctie-der-2e-Internationale, 
maakten zich op om een nieuwe roemrijke bladzijde aan hun vader
landsche annalen toe te voegen. Zij vlogen zoowaar op de Muzel
mannen los; zij, d.w.z; 500 Georgische helden, zeker het verachte-
lijkste legertje, dat de wereldgeschiedenis ooit gekend heeft. En zij 
viogen er in; tot vermaak van den Engelschen generalen staf, die 
den Muzelmannen geweren in bruikleen had gegeven om ze na de 
totale vernietiging van het vaderlandsche Georgische legertje in 
goeden staat weer in te laten leveren. 

Maar nog werd „men" er in Tiflis niet wijzer door. Integen
deel, een waar fanatisme maakte zich van de marxistische Hooge 
Regeering meester. Het deelde zich aan totaal 5000 misleide Geor
giërs mee en met minder volmaakte uitrusting dan wel met onover
trefbare heldenmoed en doodsverachting trok deze schare „ n a a r 
Batum". 
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Of deze oprukkers wisten of ze straks met Muzelmannen 
dan wel met Engelschen den degen zouden kruisen, valt te betwij
felen. Of de Georgische Generale Staf het precies wist, is evenzeer 
twijfelachtig. 

Wat echter-vaststaat is, dat er heelemaal geen wapenfeiten zijn 
oeschied, geen heldendaden, geen tropheeën. 
" Maar was 't dan toch niet een zegetocht, dat op-rukken van die 
5000 Georgiërs? Ontruimden niet de Engelschen haastig Batum en 
•omgeving? Bezetten de Georgiërs niet de stad en heel den Zuid-
West hoek? 

Voorzeker, maar waarom. De Engelschman had scherpe oogen. 
Over de hoofden der Georgische heldenschaar keek hij heen en ver 
daarachter ontwaarde hij andere oprukkende strijders, de Roode 
Garden van Sowjet-Rusland, dezelfden met wien hij m Moermansk, 
om 't nooit te vergeten, had kennis gemaakt; dezelfden, van wie 
Denikin en Wrangel hem later vertelden van „eens en nooit weer". 

Achter de bespottelijkste legen'ertooning, geënsceneerd door 
Georgische Kautsky's, Vanderveldes en Ramsays voorvoelden de 
Engelschen in Batum de nadering van den wezenlijk te duchten 
vijand van het Imperialisme. De Engelsche imperialisten zagen, 
waar de Georgische mensjewisten en sociaal-democraten blind voor 
waren dat een macht naderde, die Georgiërs èn Muzelmannen, 
Azerbéidshanen en Armeniërs, Osetiners, Tataren en Abchasers door 
revolutionair geestesvuur zou samensmeden tot een Kaukasi-
schen strijder tegen het imperialisme. 

De Engelsche imperialisten zagen 't goed en zij deden wijs 
toen te vertrekken; de Regeerders van Tiflis overlatend aan hun 
roem en aan de risé van heel de overige wereld, de Tweede Inter
nationale uitgezonderd. 

Door de verdwijning eerst dier Duitschers en Turken, later der 
Engelschen, hadden ook Azerbeidshan en Armenië gelegenheid 
gekregen zich weer nationaal te reconstrueeren. Maar van eenige 
zelfstandigheid, van economische wederopbouw in den burgerlijken 
zin die hun nog altijd eigen was, kon geen sprake zijn tenzij in 
samenwerking met Georgië, dat den weg naar Zuid-Rusland (Tifhs-
Wladikawkas) naar het Zuid-Westen en bovenal den spoorweg naar 
Batum, benevens dien belangrijken haven, beheerschte. 

Zoo zochten de twee eerstgenoemden, ondanks de bittere erva
ring van Mei 1918, weer met Georgië in verbinding te komen. 
Hetgeen gelukte, maar het was er dan ook het Verbond naar. 
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Armenië, dat door Engeland te vriend gehouden werd met 
beloften, dat het een stuk van Turkije zou krijgen, hetgeen een 
naijverige spanning met den „bondgenoot" Azerbeidshan gaf; 
Azerbeidshan, dat wegens Baku en zijn petroleumrijkdom door de 
Entente' werd aangehaald en geliefkoosd, wat de jaloerschheid van 
Armenië en Georgië beide gaande maakte. Georgië, dat als steeds 
van alle walletjes tegelijk at en daardoor in begrijpelijk wantrouwen 
bij de twee anderen stond. 

Zoo wisselden in elk der drie landen de Ministeries in verbijs
terend tempo al naar de invloeden van de imperia Frankrijk, Italië, 
Engeland .en de verwarrende bemoeiingen van de Tweede Interna
tionale in de personen Kautsky en Vandervelde zich lieten gelden. 

Vóór het ontstaan van de Sowjet-Republiek Azerbeidshan, 28 
April 1920, regeerde in Georgië de mensjewiek Jofdania 1 (die wij 
straks nader zullen leeren kennen), in Armenië de pur sang Natio
nalist Gatschirof, in Azerbeidshan de „wilde" Oesoebekkon, voor
stander van nationale zelfstandigheid en werktuig in handen van de 
Entente. Dat waren de drie kopstukken, die in onderling overleg het 
bestuur moesten waarnemen over den Kaukasus, geografisch 
moeilijkst overzienbare, ethnologisch het meest gecompliceerde, 
strategisch het méést kritieke plekje op aarde. Drie mannen, die 
elkander in ieder opzicht wantrouwden en alle drie bevangen waren 
door de onuitgesproken vrees voor het in elks land wassende com
munisme. Want in elk der drie parlementen waren het de commu
nisten, die met hun klare kritiek in de vergaderingen en hun gezonde 
revolutionaire propaganda onder het volk daarbuiten de Regeer
ders telkens ontmaskerden, hun leugens van „zelfstandig volks
bestaan" in 't licht stelden, hun gekuip met de buitenlandsche verte
genwoordigers ontdekten. 

Zoo gebeurde het, dat Azerbeidshan, waar de imperialistische 
petroleumpolitiek het brutaalst en, dank zij het sterke arbeiders
element, de revolutionaire wilskracht het grootst was, het eerst aan 
de beurt kwam om zich met Sowjet-Rusland solidair te verklaren. 
Wel het beste bewijs, dat deze omwenteling uit louter innerlij: 
revolutionaire kracht voortkwam, is, dat op dien gedenkwaardigen 
28en Mei 1920 de arbeiders van Baku en omgeving zich met de 
Russische en Azerbeidshaansche communisten verbroederden, de 
ministers, voorzoover niet reeds weggeloopen, met de noorderzon 
verdwenen en aldus'Sowjet-Azerbeidshan bijna zonder slag of stoot 
(er moet één man bij 'een oploop in de Gogolstraat zijn gedood) tot 
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stand kwam. Tot dit vreedzaam verloop droeg niet weinig bij de 
gelukkige omstandigheid, dat het Azerbeidshaansche legertje zich 
juist toen in de neutrale zone bevond, zoodat militaire actie m Baku 
geheel was uitgesloten. 

Over die neutrale zone straks nader, omdat daardoor eerst 
recht het karakter van de Georgische Sociaal-democratische Repu
bliek kenbaar is geworden. 

Terwijl de Sowjet Azerbeidshan ondanks ongelooflijke moei
lijkheden, vooral door de felle haat tusschen Muzelmannen en Arme
niërs, waaruit meermalen bloedige botsingen en o.m. de totale ver
woesting van de Armeensche wijk in Baku voortkwamen, zich poli
tiek en economisch versterkte, zetten Armenië en Georgië hun knoei-
politiek van schijn-hervormingen gekonkel met militaire en politieke 
buitenlandsche vertegenwoordigers en vooral hun vervolgingen en 
klopjachten tegen de revolutionairen (het eenige punt van overeen
komst) voort. 

Het jaar 1921 zou aan 't licht brengen, dat onder lakeien en 
slippendragers van de groote imperialistische heeren zelfs geen 
scnijneenheid bestaan kan, maar innerlijke voosheid te voorschijn 
moet komen. 

Hoe Georgië zelf, de soc.-dem. Regeering n.1. tegenover he, 
zelfbestemmingsrecht, als 't er op aan komt, staat is zonneklaar 
gebleken uit het geschil inzake de neutrale streek van Bordschah. 
& Het is de moeite waard de geschiedenis daarvan in 't kort even 
na te -aan Zij is niet wat men noemt algemeen-bekend, omdat de 
groote& Europeesche pers dit onderlinge ruzietje niet belangrijk 
genoeg vond om er veel van te zeggen. Van meer dan gewone betee
kenis is het echter om aan te toonen hoe de moordl-en-brand-
schreeuwers over het gefnuikte zelfbestemminsrecht van Georgië, 
toen zij werkelijk in staat waren aan een volksdeel, dat op dit recht 
prijs stelde, het zelfbestemmingsrecht te geven, het laaghartig 
hebben gefnuikt. 

Bordschali is een neutraal gebied bezuiden Tiflis gelegen op de 
grens van Georgië en Armenië. Daar bevonden zich in januari 1921 
zoowel Georgische als Armeensche troepen. Armenië was toen reeds 
een Raden-Republiek, maar nog niet bij de Russische Socialistische 
Federatieve Sovjet Republiek aangesloten. 

In Zakataly, eveneens een neutraal maar betwist gebied, gelegen 
in Oost-Georgië aan de grens van Azerbeidshan lagen in dienzelf
den tijd Georgische en Sowjet-Azerbeidshaansche troepen. 
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De beslissing over Bordschali en Zakataly was een zaak, die 
reeds lang bij de drie Kaukasus-landen aanhangig was. Sedert 
Armenië en Azerbeidshan Raden-Republieken waren geworden, 
werd de drang naar een beslissing bij de twee genoemden èn bij die 
neutrale streken steeds sterker. i 

De soc.-dem. Regeerders van Georgië waren minder verlangend 
naar een beslissing. Immers zulk een „neutraal" terrein tusschen het 
eigen land en de beide Raden-republikeinsche naburen kon zijn 
voordeel hebben. Zoolang bovendien geen beslissing gevallen was 
behield Georgië de gelegenheid er troepen te plaatsen. 

Op aandrang van de vier anderen verzond eindelijk Jordania 
uitnoodigingen tot een conferentie, maar in termen, waardoor feite
lijk reeds bij voorbaat aan Georgië het beschikkingsrecht over 
Bordschali en Zakataly gegeven werd. Armenië en Azerbeidshan 
bedankten ervoor' ter conferentie te komen om te prijzen wat 
Jordania alvast beschikt had. Wel zonden zij vertegenwoordigers, 
maar het leidde tot niets. 

De beide Raden-republieken bleven niettemin op een beslissing 
aandringen. En jordania stelde een plebisciet voor, dat door die beide 
anderen aanvaard werd; de voorbereidende maatregelen werden 
door alle drie getroffen en de tijd van het plebisciet bepaald in 
Maart a.s. 

Maar ziet, terwijl aldus het plebisciet in volle voorbereiding is 
en Sabachteroschwilli, de Minister van Buitenlandsche Zaken, zijn 
uitnoodigingen aan Armenië en Azerbeidshan om delegaties' voor 
't plebisciet aan te wijzen gereed maakt, onderhandelt Gegetschkori 
U Parijs om van de Entente de zelfstandigheid de jure van Georgië, 
de neutrale gebieden inbegrepen, los te krijgen. En ook los kreeg. 

Den Hen Februari zond de brave Sabachteroschwilli zijn uit
noodigingen aan Armenië en Azerbeidshan alsof er geen vuiltje 
aan de lucht was. Of Parijs dit zoo geadviseerd heeft of dat 
Sabachteroschwilli en Gegetschkori het tevoren reeds zoo in elkaar 
gezet hebben kan in het midden gelaten. In elk geval is het een 
staaltje van sociaal-democratische diplomatie waarover de Tweede 
Internationale nog haar meening moet zeggen. 

Maar Armenië had terstond zijn meening. Het eenig waardige 
antwoord op de uitnoodiging uit Tiflis was, dat Armenië 3000 man 
naar de zuidgrens van Bordschali zond, waar in den nacht van 11 op 
12 Februari de Georgische troepen door de neutrale bevolking 
omsingeld werden; 300 werden in de pan gehakt, 200 werden 
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gevangen, genomen of ontvluchtten. De Armeensche troepen bezetten 
daarop het neutrale gebied. 

De Regeering te Tiflis zat nu in zak en jasch. Zij had ten 
believe van de Entente twee maanden geleden gedemobiliseerd. Om 
de handen smeekend in Parijs op te kunnen beffen had zij er de 
wapens uitgelegd. Vechten kon niet, dus onderhandelen. 
Sabachteroschwilli zendt een verontwaardigd telegram naar Erivan 
(zetel der Armeensche Raden-republiek) „Wat beduldtt dat? Ik 
verwacht een delegatie voor het plebisciet en gij zendt soldaten naar 
Bordschali? 

Ook hierop kwam het eenig waardige antwoord, n.1. in 't 
geheel geen. 

Tegelijk komt bij de Georgische Generale Staf het bericht 
dat de 11e Roode Russische Armee in aantocht is van Baku en op
rukt naar Poili (a /d Kura). Dat was 't antwoord op Sabachterosch-
willi's uitnoodiging aan Azerbeidshan om een delegatie voor het 
plebisciet te zenden. Een telegram uit Tiflis naar Baku, ook veront
waardigd. Ook geen antwoord, Jordania seint naar Moscou! Krijgt 
geen antwoord. 

Van toen aan zou het uit zijn met het „onschuldig lam" Georgië, 
dat alleen een schaapsvacht kon vertoonen, maar waarin een 
venijnig imperialistisch wolfje stak. 

De Russen, tezamen met de Azerbeidshanen en Armeniërs, 
rukken steeds verder op in de richting van Tiflis. De .bruggen over 
de Kura worden opgeblazen, in drie richtingen trekken de verbon
den Sowjetlegers op Tiflis aan. 

De Georgische Regeering nu geheel aan 't eind van „onderhan
delen" raapt uit de vroegere regimenten van 'Kutaïs. Batum, 
Achaltzich en elders een leger van 9300 man bijeen, voorbestemd om 
het tegen de 30.000 der Verbondenen af te leggen. Van 16 tot 24 
Februari hadden groote gevechten bij Tiflis en Gurdzaoni plaats en 
hoewel hier en daar idle kans een enkele maal wisselde, op 23 Febr. 
stond vast, dat Tiflis moest worden prijsgegeven. Den buitenland-
schen missies werd aangeboden per trein te vertrekken, tegen 2 uur 
's nachts kwamen parlement, regeering en buitenlandsche missies 
bijeen en vertrokken naar Kutaïs. Jordania bleef met zijn staf aan 
het front. 

Den 24en Febr. 's morgens om 6 uur werd Tiflis genomen 
Georgische legerresten trokken terug op Zhete waar 'zij ook ver-
geefsch weerstand boden en op Gori terugtrokken. Tot overmaat 
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van ramp kwam toen de tijding, dat de Russen Soch (Gagri)hadden 
ingenomen en de 800 man Georgische troepen hadden verslagen. 
Kort daarop, dat1 zij d'e Marmeron-pas bij Radschja genomen hadden 
en verder oprukten, terwijl de Russische cavalerie van Wladikawkas 
door de kloof van Lars naar Kasbek in aantocht was. En eindelijk... 
dat de Kemalisten regelrecht hun weg namen naar Batum. 

Hierop haastte zich de Georgische Regeering en de buitenland
sche missies zich uit Kutaïs naar Batum te vertrekken. Niet om den 
Kemalisten het hoofd te bieden - want zij liet het overschot van het 
Georgisch leger, totaal nog slechts 3000 man, aan de oevers van de 
Rion — maar om bijtijds bet punt te bereiken vanwaar zij Georgië 
kon verlaten. Zij kwam daar 3 Maart aan en 7 Maart voegde 
jordania zich bij hen, die in zijn aanwezigheid aan 't front nu ook 
geen heil meer zag. 

Inmiddels was op den len Maart (in Nederland is 1 April de 
dag der vaderlandsche bevrijding) de edele Gegetschkori uit Parijs 
te Batum aangekomen met de Erkenning de jure van de Georgische 
Republiek, hem door de Entente geschonken, in zijn zak. Ook bracht 
hij niets minder mee dan de belofte van de Entente dat zij helpend 
terzijde zou staan. 

Wie ook in Batum pessimistisch mocht zijn zóó toegerust als 
hij, was Gegetschkori vol goeden moed. Blijkbaar had hij in Parijs-
ook eenige kennis van de allernieuwste diplomatie opgedaan. Want 
tot verbazing van den tot afscheid reeds gereed staanden Jordania, 
de overige desperaten en de buitenlandsche missies zendt Gegetsch
kori een verzoek aan... de Russen met de dringende bede of zij 
Batum willen bezetten. En tegelijk aan... de Kemalisten de drin
gende bede of zij Batum willen bezetten. Want, redeneerde dleze 
ongeëvenaarde diplomatenkop, nu zal de oude haat tegen al wat 
Turk is den strijd doen ontbranden, die onze redding zal zijn. 
Waarom zouden wij, sociaaldemocratische protégés van de Entente, 
niet kunnen bereiken wat cle Engelschen met hun 7000 Muzelman
nen eens tegen ons bereikten? 

Helaas op Kemalisten en Roode Soviet-troepen strandde zélfs 
Gegetschkori's pas verworven diplomatiek vernuft. De bom sprong 
verkeerd. 

Jordania en zijn/gevolg, vermeerderd met Gegetschkori, hebben 
zich heel kort daarna ingescheept. 

Vanuit de Zwarte Zee hebben ze nog kunnen zien, dat de 
Russen en de Kemalisten tezamen Batum bezetten. En dat was het 
laatste wat ze van Batum zagen. 
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Het filiaal 'der Entente, voorheen der Centralen, de Sociaal-
Democratische Republiek Georgië — had met het vertrek der zet
bazen afgedaan. 

Dit zijnde historische feiten. 
Men moge Ihet den schrijver kunnen vergeven, dat hij bij het 

boekstaven van een zoo minderwaardig stukje geschiedenis aan zijn 
verachting hier en daar uiting heeft gegeven ondanks zijn oorspron
kelijk tegenovergestelde wil . 

Dat nu, ruim .een jaar na het ontstaan van Soviet-Georgië, 
nadat de Europeesche Rijken, 'zoowel elk afzonderlijk als tezamen 
in den Volkenbond de afgedane Georgische lakeien buiten de deur 
hebben laten staan; terwijl thans op de conferentie, tte Genua tot de 
delegatie der R. S. F. S. R. mede behooren de Georgische volks
commissaris (Budu Mdivani), de Azerbeidshaansche (Nariman 
Narimanof en de Armeensche (Beksodjow), dat nu de Sociaal
democratische Internationale, met zorgvuldige verzwijging van de 
feiten, nog altijd doorgaat van „Vernietiging van heilige democra
tische rechten" te spreken, ja zelfs het waagt, gelijk ter Berlijnsche 
conferentie, van de R. S. F. S. 'R. te „eischen", dat zij haar Roode 
Regimenten uit Georgië zal terugtrekken... maakt het noodig den 
lezer voorshands in kennis te stellen met het oordeel van een man, 
die krachtens zijn politiek verleden en vooral op grond van zijn 
dagelijkschen arbeid der laatste jaren bier recht van spreken heeft. 

Onder den titel „De Georgische Gironde als politiek type" 1) 
schreef Trotzki een oordeel, dat wij hier in zijn geheel laten volgen: 

„Georgië heeft in de geschiedenis van het Russisch Mensche-
wisme de grootste rol gespeeld. Juist in Georgië vertoonde het 
Menschewisme zich het klaarst en kenbaarst n.1. in zijn vermogen 
het Marxisme aan te passen aan d'e behoeften der intellectueelen 
van een achterlijk, grootdeels nog vóór-kapitalistisch rvolk. 

Afwezigheid van industrie beteekende afwezigheid van een 
nationale bourgeoisie. Het handelskapitaal was voor 't grootste deel 
in de handen van Armeniërs. De geestelijke ontwikkeling berustte 
grootendeels bij den intellectueelen kleinadel. Het opkomende 
nieuwe kapitalisme heeft nog geen nieuwe cultuur geschapen, wel 
reeds behoeften opgewekt. De Georgische adel kon die met zijn uit 
wijnbouw en schaapteelt voortkomend inkomen niet bevredigen. De 

1) Internationale Presse-Korrespotndenz 11 Maart -1922. 



308 

ontevredenheid met de Russische ambtenaren en het Czarisme viel 
samen met den haat tegen het Kapitalisme, dat door den Armeen-
schen koopman en woekeraar vertegenwoordigd werd. De onzeker
heid over den dag van morgen en het zoeken naar een uitweg 
maakte de jonge generatie der adellijke en kleinburgerlijke intellec
tueelen voor democratische ideeën ontvankelijk, ja brachten hen er 
toe in „actie" steun te zoeken. Te dien tijd, einde der vorige eeuw, 
was bet program der politieke democratie in haar ouden Jacobijn-
schen of Manchesterschen vorm door den gang der geschiedenis 
reeds lang achterhaald. Het was niet meer de ideologie der onder
drukte massa's van Europa. Deze hingen verschillende socialistische 
theorieën aan, die voor en na meer en meer door het Marxisme ver
drongen werden. 

De begeerte, door jaloerschen baat tegen het Kapitalisme 
geprikkeld, der jonge generatie van stad en land om zich een 
grooter veld voor literaire, politieke en andere arbeid te veroveren; 
de eerste beweging der handwerksgezellen, van het kleinbedrijf en 
der weinige industriearbeiders; de diepe ontevredenheid van de 
onderdrukte boeren •— dat alles kwam te voorschijn in de M e n s j e 
wistische „herziening" van het Marxisme. Deze „herziening" aan
vaardde de onvermijdelijkheid der kapitalistische ontwikkeling, 
heiligde opnieuw de in het Westen reeds gecompromitteerde ideeën 
der politieke democratie en profeteerde, dat.de arbeiders na vele 
eeuwen tot heerschappij zouden komen en dat de Democratie zien 
oiganisch en geleidelijk tot de heerschappij-van-de-arbeid zou 
ontwikkelen. 

Kleinadelijk naar afkomst, kleinburgerlijk naar levenswijze en 
levensbeschouwing, met een valsche marxistische pas op zak traden 
Ge voormannen van het Georgisch menschewisme in .de arena der 
revolutionaire politiek. Dank zij hun zuidelijke ontvankelijkheid en 
aanpassingsvermogen werden zij vaak tot leiders der. studentenbe
weging en der algemeene democratische actie. Gevangenis, verban
ning en de tribune der Rijksdoema bevestigden hun politieke autori
teit en verschaften het menschewisme in Georgië een zekere sanctie. 
De kleinburgerlijke zwakheid van het menschewisme, en bijzonder
lijk van zijn Georgischen vleugel, traden des te duidelijker aan den 
dag naarmate de revolutiegolven hooger stegen, naarmate cle inwen
dige en cie internationale problemen gecompliceerder werden. 

Politieke lafheid is een sterk sprekende trek van het mensche
wisme. Maar revolutie verdraagt zich slecht met lafheid. Toen 
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groote gebeurtenissen gaande waren, waren de menschewiki ridders 
van zeer droevige figuur. De sociale vrees van den kleinburger voor 
den grootbourgeois, van den burgerlijken intellectueel voor den 
generaal, van ,den kleinen advocaat voor den „echten" diplomaat, 
van den besluiteloozen en ij delen provinciaal voor Franschen of 
Engelschen waren even zooveel uitdrukkingen van die lafheid. 

& Lafhartigheid tegenover de gepatenteerde vertegenwoordigers 
van het kapitaal heeft als keerzijde hooghartigheid tegenover de 
arbeidersklasse. De haat van Zereteli tegen Sovjet-Rusland komt 
goeddeels voort uit onthutsing over een kloeke greep der arbeiders; 
de arbeiders waagden bet een werk te volvoeren, dat slechts hij als 
ontwikkeld kleinburger, zij 't dan met permissie van den groot
bourgeois, vermocht te doen. 

Spreken Tschchenkeli of Gegetschkori over de communisten dan 
produceeren zij de hevigste scheldwoorden. Spreken zij met den 
Czaristische generaal Alexejew of met den Duitschen Von Kresz 
ot met den Engelschen Wofcker clan spannen zij zich in de fraaie 
taal van een Zwitsersch hotel-gérant te doen hooren. Het meest in 
acht nemen zij zich tegenover Generaals. Hun verzekerden zij, over
tuigen zij, bezweren zij op 't onderdanigst, dat het Georgische 
socialisme niets met cle andere soorten socialisme gemeen heeft: de 
andere breken af en verwekken onrust, het Georgische socialisme 
is een waarborg voor rust en orde. Politieke ervaring maakt klein
burgers wel cynisch maar niet wijzer. 

Het dagboek van Djugeli toont ons een der „ridderlijke" men
schewiki volgens eigen conterfeitsel. Hij verbrandt Osetinische dor
pen en noteert in het dagboek zijn verrukking over de schoonheid 
van dien brand en zijn verwantschap met Nero, in den stijl van'een 
verloépen gymnasiast. Begrijpelijk, dat deze weerzinwekkende 
comediant geïmponeerd wordt door de bolsjewisten, die de feiten 
van den burgeroorlog en de strenge behandeling der vijanden niet 
verzwijgen. Djugeli en zijn Meesters hebben er niet het minste 
begrip van,idatdeze open politiek van revolutionaire bewindsmacht, 
die voor zichzelf niet bang is, steunt op het bewustzijn van histo
risch recht en revolutionaire roeping. Zij begrijpen niet, dat deze 
politiek niets gemeen heeft met het grove cynisme van een „demo-
cratischen" provinciesatraap, die boerendorpen in brand steekt en 
dan in den spiegel kijkt om zijn gelijkenis met den Romeinschen, 
gedegeneereerden Caesar te constateeren. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, Ramischwilli, procla-
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nleert kort na Jordania met valsche pathos het recht der democratie 
op onbarmhartigen terreur'en beroept zich daarbij op Marx. Var, 
Nero tot Marx! Dit komediespel van grimassende gemombak-
kesde spitsburgers uit de provincie, hun oppervlakkige aapachtige 
nadoenerij zijn schreeuwende getuigenissen van hun leeg- en 
holheid. 

Hoe meer de volslagen onmacht van het „zelfstandig" Georgië 
den menschewiki zeiven duidelijk werd, hoe meer zij na den neder
laag van Duitschland den steun der Entente noodig hadden, des te 
voorzichtiger verstopten zij de instrumenten van hun „bijzondere 
afdeeling" en in plaats van het goedkoope, valsche Djugeli-Nero 
masker, deden zij het even goeckoope en even valsche masker 
Jordania-Zereteli-Gladstone aan, den grooten verkondiger van 
liberale gemeenplaatsen. 

Het vervalschte Marxisme wassen Georgischen menschewisten, 
vooral bij de jeugd, psychologisch onmisbaar, daar het ben met hun 
wezenlijk burgerlijke positie verzoende. Hun politieke lafheid, hun 
democratische rhetoriek, hun gemeenplaatsen-pathos, hun instinc
tieve afschuw van al wat op geestelijk gebied juist, gaaf en scherp 
is, hun fanatieke aanbidding van alle uiterlijke vormen der burger
lijke beschaving, al deze trekken leveren tezamen een psychologisch 
type, die het marxisme dwars tegenovergesteld is. 

Wanneer bijgeval Zereteli in Petersburg of in Tiflis of in Parijs 
over „internationale democratie" sprak, kon men er nooit achter
komen of hij het mythische „Volksgezin", of de Internationale, of 
cle Entente bedoelde. Ten slotte richt hij zich steeds tot de laatste. 
Hij drukte zich echter zoo uit alsof hij daarmee bovendien het 
wereldproletariaat inbegrepen had. De verwatering zijner ideeën 
en begrippen maakt hem deze zakkenrollerstoeren gemakkelijk. 
Spreekt „het opperhoofd der bende" Jordania over de internationale 
solidariteit dan beroept hij zich daarbij op de gastvrijheid der Geor
gische koningen. Na zijn terugkeer uit Europa verkondigt 
Tschchenkeli „dat de toekomst der Internationale en van den V o l 
kenbond (!) verzekerd is". Nationale vooroordeelen en splijtzwam-
merij van het socialisme, Marx en Wilson, rhetorische geestvervoe
ring en kleinburgerlijke bekrompenheid, pathos,en zwendel, Interna
tionale en Volkenbond, een klein beetje oprechtheid, een heeleboel 
kwakzalverij, bekroond met de zelfgenoegzaamheid van den dorps
barbier, en dit alles tot een mengelmoees dooreengehutst, dat was 
de ziel van het Georgische menschewisme. 
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De Georgische menschewiki hebben de 14 punten van Wilson 
vol geestdrift begroet. Zij begroetten den Volkenbond; tevoren had
den 0 zij de troepen- van den Duitschen keizer bij hun 'komst in 
Georgië begroet. Later waren zij over hun aftocht verrukt. Zij 
begroetten de intocht der Engelsche troepen. Zij begroetten de 
vriendschapsbetuiging van den Engelschen admiraal. Natuurlijk, 
begroetten zij Vandervelde, Kautsky, Mrs. Snowden. Zij zouden te 
allen tijd bereid zijn den Aartsbisschop van Canterbury te begroeten 
wanneer die des zins en willens was de bolschewiki eenige malen te 
vervloeken. Op deze wijze leveren deze heeren het bewijs, dat zij 
vleesch van het vleesch der „Europeesche cultuur" zijn. 

Zij geven zichzelf bijna geheel bloot in het memorandum, dat 
door de Georgische delegatie aan den Volkenbond voorgelegd werd. 
Het slotstuk van dit memorandum luidt aldus: 

„Het Georgische voile, dat zien met de beginselen der Westersche demo
cratie vereeniigt sympathiseert natuurlijk bovenmate met de gedachte aan 
de vorming van een politiek systeem, dat, als direct gevolg van den oorlog, 
tevens een middel is ter voorkoming van oorlog in de toekomst. De Volken
bond d'e dit systeem belichaamt is het belangrijkste werk der miensohiheidH) 
op den weg naar haar komende eenheid. De Georgische regeering verzoekt 
ïn den Volkenbond te mogen wonden opgenomen en is van meening, dat 
U-eeds de beginselen zelf, die .het internationale leven van nu aan(!) in den 
„ees t der solidariteit en samenwerking geleid, moeten regelen, de opname 
van .het oude « * ( ' ! ) , eens de voorhoede van .het Qhristenidom(!) in het 
Oosten in liet Gezin der vrije Europeesche volken vereisahen. Nog is in aan
merking te nemen, dat dit volk tas de voorhoede van de democratie «s. 
Zijn streven gaat enkel en alleen daarnaar uit vrij en vlijtig te arbeiden in 
leigen huis, zijn wettig en onaanvechtbaar erfdeel." 

Deze verklaring is niet voor wijziging vatbaar. Zij is een klas
sieke oorkonde van banaliteit en spitsburgerdom. De socialist, die 
bij 't lezen van dit memorandum niet wee wordt, moet smadelijk 
eens voor goed buiten de arbeidersbeweging gesloten worden. 

De eind-conclusie van Kautsky's Studiën over Georgië luidt, 
dat het ware, onvervalschte Marxisme slechts in het Georgisch 
gebergte onbeperkt heerscht. In heel Rusland met zijn fracties, 
splitsingen en inwendigen strijd, in heel de overige zondige wereld,, 
die ten deze niet beter is dan Rusland, is dit echter niet het geval. 
Tegelijkertijd verzwijgt Kautsky niet, dat Georgië noch groot noch 
middengroot industrie heeft, bijgevolge geen industrie-proletariaat 
bezit. De hoofdmassa der menschewistische afgevaardigden der 
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G e o r g i s c h e const i tuante bestond uit leeraren, artsen en ambtenaren; 
cie hoofdmassa der kiezers uit boeren. K a u t s k y vermoeit z i ch echter 
niet dit sprekend h is tor i sch wonder te verk laren . H i j , die tezamen 
met a l le menschewik i ons er van aanklaagt , dat wij de teekenen van 
Rus lands achter l i jkheid uitgeven voor teekenen alsof wij den tijd 
v ó ó r z i jn , hij v ind t het ideaal-model der soc iaa ldemocra t ie in het 
achterl i jkste hoekje van het oude R u s l a n d . 

Het feit, dat het Georg i sche „ M a r x i s m e " v o o r l o o p i g geen v a n 
die spl i t s ingen, en geen van die fract ie-str i jden, a l s 'de andere o n z a 
l ige landen, heeft beleefd, bewijst in werke l i jkhe id slechts den g e r i n 
gen g r a a d zijner sociale o n t w i k k e l i n g . Het differentiat ie-proces der 
burger l i jke en der prole tar ische democrat ie heeft hier veel later 
plaats dan elders. W a a r u i t al te maal bli jkt , da t 'he t Georg i sche 
menschewisme met M a r x i s m e niets gemeen heeft. Inplaats van op 
d i t v raags tuk in te gaan verklaar t K a u t s k y v a n boven af, dat hij de 
M a r x i s t i s c h e beginse len reeds kende toen velen van ons nog in de 
lange kleeren waren . W i j w i l l e n K a u t s k y deze voorkeur niet bes t r i j 
den. D e wi jze nestor van Shakespeare koesterde z i jn voorkeur 
h ier in , dat zi jn geliefde eens schooner was dan de grootmoeder van 
zi jn jongeren v i j and geweest was . Het is echter mogel i jk d a i 
K a u t s k y , ju is t omdat hi j het soc ia l i s t i sch ' A B C zoo l ang geleden 
bestudeerd heeft, nu niet in staat is de eerste letters er van op 
G e o r g i ë toe te passen. D e ' langdur ige en minder bestreden heer
schappi j v a n het G e o r g i s c h menschewisme is zi jns inziens vrucht 
der hoogste taktische wi j she id . In werke l i jkhe id komt zij louter 
voor t uit het feit, dat het t i jdperk v a n h e t revolut ionai r soc ia l i sme in 
het achter l i jke G e o r g i ë later is gekomen dan het in andere deelen 
v a n het oude R u s l a n d begonnen is . ' 

Dat cie T w e e d e Internationale voor de daden harer mensche-
wis t i s che geestverwanten de ve ran twoorde l i jkhe id op z i c h neemt is 
o p z ichze l f al t rag isch te noemen. Hoe zij het gedaan heeft maakt , 
gel i jk wij zu l len z ien , haar bezorgdhe id over de S o c i a a l - d e m o c r a t i 
sche Repub l i ek v a n G e o r g i ë eerst recht tot een tragedie. 

(Slot volgt.) 



De „Biecht" van Bakoenin 
door 

j . B. MEIJER. 

Toen eenige maanden geleden in de buitenlandsche communis
tische pers het thans voor de „Tribune" 1) bewerkte opstel van 
Victor Serge verscheen (o.a. in „Das Forum") »s er in de 

Libertaire" aanstonds op gewezen, dat hier door fouten in de 
chronologie een geheel verwrongen beeld van Bakoenin gegeven 

wordt. , 
' Bakoenin schreef de z.g. „biecht" in 1851, d.w.z. op een tijd

stip toen hij nog in het geheel geen anarchist was, maar zooals de 
Neue Rheinische Zeitung" hem terecht noemde, „revolutionair 

panslavist". Jaren later schreef Bakoenin nog dat hij de verande
ringen in Rusland het liefst zou zien doorgevoerd door een 

Romanoff. 
leder die ook maar eenigszins met de geschiedenis van B. 

bekend is, weet dit en ook dat B. — hoewel bij reeds zeer vroeg 
revolutionair was — zich zeer langzaam van zijn nationalistische 
utopieën voor de Russische boeren bevrijd heeft om vanaf 1864 
o-eleidelijk zich tot anarchist te ontwikkelen. 
Ö Quack (IV, blz. 41) izegt dan ook van B.'s verblijf van 1864— 
1866 in Florence: '„Schrede voor schrede, stap voor stap, zou hij 
nu langzamerhand gaan bewerken en formuleeren de idee der 
Anarchie, zooals wij die als feit en daad in onzen tijd hebben zien 
in 't leven treden". E n Mehring 'Geschichte der dl. Soz. Dem., IV, 
blz. 52): Het onpolitieke socialisme werd „een gevaar voor de 
internationale, toen Bakoenin het op het einde der zestiger jaren 
onder heit Stichwort van Anarchisme begon te verzamelen". Ook J. 
OuiLlaume wijst in zijn biografische voorrede bij B.'s werken op 
diens „lange evolutie" vóór B. tot zijn programma van 1868 kwam. 

Geheel anders verschijnt deze z.g. „biecht" wanneer men haar 
ziet .in 'de ontwikkelingsperiode van B. waarin zij moet hebben 
plaats gehad n.1. 1851 — dus in den ontwikkelingsgang van een 

1) „Tr ibune" van 25, 26 en 27 Jan. j.1. 
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burgerlijk-democratisch revolutionair uit ± 1848, die aan den Czar 
nog schrijven kan zonder .zichzelf ontrouw te worden — dan wan
neer men deze z.g. „biecht' ' in het algemeen bespreekt — zooals 
Victor Serge en J. R. 'doen— als ware dit een „zu Kreuze kriechen" 
(naar het kruis kruipen) van den grooten anarchist. 

Dat cieze „biecht" iets met de verhouding van Marx-Engels 
tegenover Bakoenin te maken zou kunnen hebben, is voor iemand 
die eenigszins op de hoogte is, op zijn minst gezegd een dwaasheid. 
Noemen wij slechts de volgende drie argumenten die o.i. zeer 
onwaarschijnlijk maken wat J. R(omein?) beweert als „Keer waar
schijnlijk", n.1. „dat Marx en Engels uit betrouwbare bron (kursi-
veering van J. R.) van het bestaan van Bakoenins biecht afwisten" 
en dat dit de oorzaak van hun bekende houding t.o.v. Bakoenin 
geweest zou zijn. 

lo . Reeds in den zomer van 1848 (dus drie jaren vóór de z.g. 
„biecht"!) heeft de „Neue Rheinisehe Zeitung" Bakoenin ,,als 
wenktuik van de Russische regeering aangeklaagd" (Mehring, 
Marx, 2e duitsche druk blz. 413). Later heeft zij dit oordeel inge
trokken, maar hier hebt ge den laster voor het eerst! 

2o. Het volgende citaat uit Mehring als bewijs dat Marx na 
1664 (want toen ongeveer moet het volgende plaats hebben gehad) 
nog niets in den zin als J. R. onderstelt van de \z.g. „biecht" wist: 
„Bij een tweede oponthoud, van Bakoenin in Londen in den tijd dat 
de Internationale werd opgericht brak Marx het ijs (tusschen B. en 
hem) en zocht hem (B.) op. Hij kon hem in volle waarheid verze
keren, dat hij de laster tegen Bakoenin niet alleen niet had uitge
strooid, maar haar zelfs met den meesten nadruk hadl bestreden. Zij 
gingen als vrienden uiteen; Bakoenin was vol geestdrift voor het 
plan van de Internationale en Marx schreef aan Engels: „Bakoenin 
laat je groeten, hij is vandaag naar Italië waar hij woont (Florence) 
afgereisd. Ik moet fzeggen dat hij mij bevallen is en beter dan 
vroeger... Alles bij elkaar genomen is hij één der weinigen, die ik 
in de laatste zestien jaren niet achteruit maar verder ontwikkeld 
vind". (Marx blz. 414). 

3o. Toen in 1869 de laster omtrent B. opnieuw opdook, heeft 
de commissie, door het internationaal congres van dat jaar benoemd 
de zaak onderzocht en B. in het gelijk gesteld tegenover W. Lieb-
knecht. Zóó dat Liebknecht B. de hand verzoenend toegestoken 
heeft. Indien Marx-Engels „uit betrouwbare bron" geweten zouden 
hebben wat-J. R. als zeer waarschijnlijk veronderstelt,'dan zouden 
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zij dit toch in die jaren van strijd tegen Bakoenin ongetwijfeld aan 
Liebknecht hebben meegedeeld. 

De lezer bedenke bij dit alles nogmaals: de z.g. „biecht" is 

van 1851! 
In bet art. lezen we o.m. „Gevloeid uit cle pen van een atheïst, 

krijgen deze woorden een zonderlinge beteekenis". Deze regel 
typeert de kennis van de schrijvers omtrent B.'s ontwikkeling. Zeer 
waarschijnlijk was Bakoenin in 1851 nog niet atheïst. In 1871 
schreef B. nl. over Marx dat M . in hun gemeenschappelijken Parij-
schen tijd: (1844—Dec. 1847) reeds atheïst was en hijzelf (B.) 
nog niet. 

28-l- '22. 



V a r i a . 

Nog eens Bolland. Naar aanleiding van hetgeen wij in de Maart-afleve
ring over Bolland schreven — tot onzen spijt was het niet mogelijk in de 
vorige aflevering iets onder deze rubriek te doen verschijnen — ontvingen wij 
van een lezer een schrijven, dat wij gaarne opnemen. Het luidt: 

U zult .mij, verplichten onderstaande beschouwende vragen te willen opne
men met Uw antwoord, daar ik overtuigd ben, dat velen met mij, die het 
beginsel van 't comm. verdedig, juist op grond van de redelijkheid, die eraan 
ten grondslag ligt, hieraan waarde zuilen hechienuBij voorbaat dus'mijm dank. 

1. Meent U dat het maatschappelijk bestreven het eenige en ware belang 
der menschheid is? 

2. Kunt U zich een maatschappelijk bestreven denken, zonder stuwkracht 
vair den geest? 

3. Is de geest, waarin alle gebeuren zijn oorsprong vindt niet superieur, 
m.a.w., meent U dat eenige ihoogere samenleving mogelijk ware, zoo niet de 
enkelingen hiervan één beginsel als leidend aanvaarden? 

4. Meent U niet met'mij, dat door 't vervreemden van hen, die de voor
gangers zijn in den geesit, (zooals er in dit nummer verschillenden worden 
opzij geschoven), een noodlottio gevolg noodzakelijk is, voor de nieuwe 
maatsch. samenleving? 

5. Hoe kunt U in een wetenschappelijk geschrift, uitsluitend eene een
zijdige wetenschap tolereeren, en dus hierdoor tevens verklaren, dat de Rede, 
't Begrip, waaruit alle wetenschap zijn opbouw ontvangt, nutteloos zou zijn? 

6. Naast de Rede, acht U de Godsdienst nutteloos, en wat acht U nu'de 
bron van den geweldigen arbeid van figuren als Lenin'? 

. Het is natuurlijk niet mogelijk, den inzender, die in ieder geval geen 
kenner van het Marxisme blijkt te zijn, op een hem eenigszins bevredigende 
wijze in een kort bestek te antwoorden. 

Maar wij willen niettemin een zij 't ook kort antwoord op de vragen niet 
schuldig blijven. 

Wat vraag 1 betreft, een ander bestreven dan een maatschappelijk is 
niet mogelijk, tenzij imen zicih uit de maatschappij terugtrekt, wat oudtijds 
veelvuldig, nu nog vrij talrijk voorkomende, zeker geen ideaal is, dat den 
vrager, die zegt communist te zijn, aanlokkelijk voorkomt. 

Wat vraag 2 betreft, eltk maatschappelijk streven is een geestelijk streven, 
wij kunnen ons geen streven voorstellen zonder geestelijke stuwkracht. 

Wat vraag 3 betreft,.zoo constateeren wij in de eerste plaats, dat deze 
feitelijk uit 2 vragen bestaat. 

Op de eerste antwoorden wij: wij kennen .geen geest, die superieur zou 
zijn in den zin, waarin de vrager dit blijkbaar bedoelt, d.w.z. anterieur, 
voorafgaande aan het .maatschappelijk en historisch gebeuren. Omgekeerd: 
uit het maatschappelijk en historisch gebeuren ontwikkelt zich de hoogere, 
d.w.z. fijner georganiseerde en doordringender geestesfunctie. 
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Op de tweede antwoorden wij : een hoogere samenleving is een georga
niseerde, dw.z. bewust geordende samenleving — de onze is dat niet — doch 
ihet is ni'et aan te nemen, dat alle individuen in die samenleving, anders dan 
door een lang historisch proces, tot de erkenning en bewuste hanteering van 
een leidend beginsel zouden komen. 

Op vraag 4 antwoorden wij, dat wij natuurlijk gedwongen zijn die „voor
dansers in den geest", zooals de inzender ze noemt, die tegenstanders zijn 
van een communistische samenleving, m.a.w. die bewust of onbewust besten-
di<óna willen van het kapitalistisch stelsel, dat de menschheid aan den rand 
van den ondergang heeft gebracht en haar, bleef het bestaan, daarin zou 
storten, zoo scherp mogelijk te toestrijden. Van ons vervreemden hoeven wij 
hen waarlijk niet. Want zij bestrijden ons, zooals Bolland, op 't felste. Een 
noodlottig gevolg voor de nieuwe samenleving kan die bestrijding onmogelijk 
hebben. Integendeel. Zonder die bestrijding is een nieuwe samenleving 
onmogelijk. 

Op vraag 5 antwoorden wij, dat het Marxisme — de vrager bedoelt dit 
olijkbaar — geen eenzijdige wetenschap is, wat hij daaronder ook moge ver
staan maar 'een zoo veelzijdig mogelijke verklaring en theorie der maat
schappelijke ontwikkeling. De inzender kan dus begrijpen, dat het Marxisme 
met in strijd is niet de rede. maar integendeel de eenige redelijke maat
schappij-leer. 

Op v r a a g t antwoorden wij, dat de bron van den geweldigen arbeid van 
fiouren als ' Lenin zeker niet is de godsdienst - hoe vaag men het begrip 
godsdienst tegenwoordig ook moge omschrijven — maar dezelfde bron, 
waaruit een Marx en Engels hun ontzaglijke kracht en hun nooit versagende 
arbeidslust hebben geput, namelijk humaniteit. Wij hopen hiermee, zij 't ook 
zeer kort, den inzender zóó te hebben geantwoord, dat hij misschien iets meer 
van onze opvattingen heeft begrepen. 



Buitenlandsche Tijdschriften-Overzicht 

In Engeland vindt het vraagstuk van het eenheidsfront onder de commu
nisten even groote belangstelling als in Frankrijk 

r r 6 ; i C < x n 3 m u n i s . t Review" van Maart schrijven zoowel William Paul 
als G . T. Murphy artikelen over het eenheidsfront, die zeker onze belang
stelling verdienen en waar wij veel iui.t kunnen leeren. ° 
. ,-f,."/ b e S i n t ' m e t er aan te herinneren, dat in'het verleden reeds her
haaldelijk, wanneer het despotisme der heerschende klasse toenam de ver
schillende elementen van het proletariaat poogden door gezamenlijk'optreden 
de nederlaag te voortkomen of de terugtocht tot staan te brengen. Hij haalt 
•het voorbeeld aan van de Schotsche socialistische beweging Toen jaren 
terug, de reaktie door alle meetings te verhinderen, poogde deze te onder
drukken, vereenigden de drie socialistische groepen hun krachten tot de ver
dediging der klasse-bewe.ging.Ook gedurende den oorlog hebben verschillende 
groepen van arbeiders vaak saamgewerkt in den strijd tegen despotist'i.sche 
maatregelen der regeering. Allen, diie tegen den oorlog waren vormden een 
soort gemeenschappelijk front. Ramsay Mac Donald kon op êen keer enkel 
te ü lasgow optreden, door de Ihulp van vastberaden revolutionaire socialisten 

De vreesehjke nederlagen, die de massaas gedurende het laatste jaar 
leden ,n den rndustneelen strijd, hebben de kapitalistische klasse in de 
meening gebracht dat er geen einde is aan de apathie en de slaaf chheid van 
het proletariaat W,j moeten erkennen, dat het moreel van het le-e -van-
den-arbeid geschokt is. De toon der groote geldmannen wijst êr op dat zij 
van plan Z ! j n , den aanval door te zetten. De vakbonden zijn L.e, ve°zwak en 
s aa r bijna aan den rand van het bankroet; de groote scharen wé Moozen 

rïï b ? ^ n > ondermijnen den moed der arbeiders die Z aan 
zooals w ' f d i ? ' a H e S i m a a ^

 h e t , 0 n 5 tot p I i C h t ' °Pnieuw één front te vormen, 
zooals wij dit voor en gedurende den oorlog deden. Ook toen hebben wi 
samengewerkt met bondgenooten. waarmee wij 't op vele punten niet eens 
waren en die wij somtijds niet vertrouwden. Als «hop stewards ebben w i 
om onzen invloed te behouden, dingen moeten doen die ons tegen de bwst 
stuitten als b v. beraadslagen over overwerk. Er waren toen ook maniakken 
die zeiden, dat een shop steward liever zijn post moest neerieggen dan dit të 
doen, maar de verstandigen onder ons wisten beter. De juistheid de? taktiek 
van het gesloten front in de werkplaats, werd schitterend fcewraen gedurende 
de groote stakingen aan de Olyde. De vaart van den strijd maakte ook senh 
S a v M K i Ö ^ " h e l d ™ - * ^ a d , zooats o . a

J het gS^was'mët 
Het is geen toeval dat de mannen die deze taktiek ten uitvoer brachten 

thans de meest aktieve geesten in de C. P. zijta. De oorlog en * en ,a I n 
oorlog hebber, duidelijk bewezen, dat net oude, d o k t r i n a i r / Z e M e 
socalisme heeft afgedaan. Noodig werd: een revolutionaire par i w i e f eden 
sto itmoedigheid wisten te vereenigen met taktische soepelhé d" Het kan 
noodig zijn, dat w,j van week tot week en zelfs v @ dag tot tei onze taktiek 
veranderen, om dre in overeenstemming te brengTn met de eischen van den 
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Spftort 1914 :s hét radikale element in de beweging gegroeid het heeft 

&*reï^°^«°™et is overtuigd dart het, door plaats te nemen in de 
S u S e e f e w n-steïirrg, zij aan zij'met de Labaur-.eMars.de weesacht»gen 
n et moed zal kunnen vervullen en de verraders aan de kaak stelten 

Sveral in al e l a w t e n , to,ort men nu de vraag: „Wanneer wi], Commu
nisten m e t - r o e p e n een front willen vormen, waarom hebben . w. dan 

u 1tz ch t op een groote zegepraal der massaas. Had het onverwinnend du. sch 
p ole'ariaat z " i f diktatuur 'opgericht en zijn .macht met S o w j e t ^ u s W ver
bonden dan ware het noodlot voor het kapitalisme bezegeld geweest.- De 
honsaarsche revolutie ware gered geworden; in Italië en nog m-andere 
fanlen zou d é ' werking enorm zijn geweest. Heden beweren de «Bauere er. 
Ad'er" te Weenen dat zij „eiken dag de .revolutie kunnen ontketenen . Maai 
roerde hulp" dei oostcm ijksche arbeiders gebiedend geë.scht werd vooi de 
red"in" de inte n a S l e ravotutie, hielden zij de massaas van daden terug. 
? « S d l M o s C s c h e leiders zijn het, die fouten hebben begaan/maar die van 
de twee andere Internationalen. . . 

De Moskonsche leiders, die de Derde Internationale opbouwden, begrepen 
welke kracht in een bepaalde situatie uit kon gaan van een aantal goed* 
aedScin ineerd" en vastberaden revolutionairen, welke voor bepaalde doel-
Inden samèn werkten. Het was een ontzaggelijke taak, een fengd.jke 
i n £ a t S organisatie te maken. Om die taak uit te voeren, bleek het 
n o X r oude^ciaUsti^che partijen en doktrinaire groepen m de wereld 
stuk te br eken ten einde'den revolutionairen wortel te ontdekken. Het 
s ï r p e mes van Moskou sneed alle parasitaire groeisels en alle onnoorhge 
?wifÖePn weg maar het spaarde den mortel en de levenskrachtige deelen. Zoo 
bracht het de beste strijders van alle landen bijeen. 

Daarmee was de eerste fase der ontwikkeling van de Communistische 
I n t e r n S a l e ten einde Door stellingen en statuten werd klaarheid g « * h a : 

é n o v e Ï Ï e d o inden der beweging.Wat toen nog overbleef, was het vraag-
stuk der taktiek Een moeilijk punt, immers door de ineenstorting van het 
S t a i l i s m e in allerlei sfeeren worden een aantal aanvals-methodes mogelijk 
Daar S bij, dat de bezittende klassen zeer subtiel .manoeuvreeren en dat 
de strijd in de verschillende landen uiteenloopende vormen aanneemt. 

Paul herinnert dan aan de twisten ondier de Bolsjewiki over den vi ede 
vnn Brêst-L öwsk en'aan Lenins gezegde over „de kans om op adem te 

l vrede Rusland verschaffen zou. De romantici ,n de pan, 
w Hen zich dood vechten, maar Lenin zag in, dat de overmoed, waarmee het 
•heTduitsSe imperialisme Rusland afstrafte, tot een faktor van zyn val zou 

™Ti&^£t<iïl&ÏÏ£** thans angst hebben voor het eenheidsfront 
doen denken aan de romantici., die zich tegen Lenin verklaarden te B.est-
S w s k Omdat zij Henderson c.s. niet vertrouwen, willen z,jmetsmert hem 
•t» maken hebben Di t is romantiek; wij overwinnen bepaa de historische 
krachfenniet door ze te ignoreeren. Niet in Henderson Maodonaild enz. 
moeren wij vertrouwen hebben, maar in onze eigen politiek. 

De oesehedenis is aan onzen kant. Wij staan voor een ontzaglijk 
oewichtio- tijdvak De massaas zijn .genoodzaakt tot den terugtocht, in vele 
f e^nen \enoodzaak t door het verraad hunner '^iders Wanneer de stnjd 
Spn euw begint, zullen zij zich dat verraad herinneren Dan moeten de Com
munisten in staat zijn, plaats te nemen naast de oude leiders. 

Zoo'an» zij den massaas trouw blijven, zuilen wij hen steunen; plegen 
zij opnieuw"verraad, dan zullen wij hen ontmaskeren. _ 

Paul 'herinnert er dan aan, hoe de russische communisten, toen zij het 
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Roode Leger vormden, gebruik maakten van de oude t s a r i s t i sch , , nfl^ic 

' h u ï ï ^ -

^ t ë r ^ 

^ S S S t ^ ï f e ^ ^ { - " . jaar 
mogelijke taktiek Vergelijkingen van thans met de aren fsïs 865 1 9 p ërf 

van l e ^ e S t ó ^11^ «, <** ^ ^ « . " S S 

communisten «ia „,. V , w ™ " < 8 «at zoowel somn 
zidlen hebben. Maar vervofof hii de , a r D e r ö e r a l > e w e g i n g wel bezw* 
historisch. p n > « U r t % a ^ 

duueiu 
gen. Br 
yt de teriit 

en arbeider,,;; ,-^:" :rr:: r^.™ien
 a e . v ™ * » * » < i e sooaii*. 

comrmunisten als, a™ë ^ , e m e , e n . « § " uit dat zoowel sommige 
zullen hebben . M a a r ™ X ï.:; ^ ' i <?roeraersoewegin.g wel bezwaren 
historisch produkt van den klassenstHH , ? n V ^ tet e«*ektefront is een 
massaas en van h „ n , , H " _ H U ' J , d ' , v a n . d e n . terugtocht der anbeiders-

schijnt dit.paradoxaal, zoo is'toch de s J a p Z e S d ^ i r S i 
Murphy herinnert dan m de v , - l ' , ^ V a k v e r e e n i g i n g s - I n t e r n a t i o n a l e 

klasenstnid werd met den onrlrw zt^d!™ ,T oepaald tijdperk van den 
politik vin ^ V ^ ^ r S S Z o l S ^ * voortzetting der 
g e b o S ' e ^ aan de in den strijd 

racistische In ernationalé Z T r t n S t ^ aa" d e g e b o o r t e d ' e r Co™" 
'en haar aantrekkin<sk^ acht wns s t e r f c ^ a l l e l a n d e n tot aktie 
•nationMen er toe t e t ^ e n S t „ T t ^ n t e ' ^ S * * ^ ' " ^ 

die illusie. De groote aanval on de h e n ^ a ' P l t

h

a l l s m e - , M a a r 1921 vernietigde 
den terugtocht en, deze m m a r d d e ^ w b e g 0 , n ; d e o u d e l e i d e r e bevalen 
'bankroeC de ellende wordt v e r t m S ó u d ' i l » ? 6 ? « , P e vakbonden slaan 
de samenvatting der krachten l e i d ™ u d » g d tot eindelijk de terugtocht tot 
ders der wereld tot eenheid Om 7° , \ ^ r a g l s o h " W " * arbei-
ilioeten de werkers zich ^ r e e n i ^ n ^ r t ^ " r e , d d e n v a n d e n ondergang; 
de overwinning ve'.eenigen in de aktie, en de aktie zal hen leiden tot 

Verbitterd dooi del ede," aao- l\nZn f^^T\ ? & ^ " d a m s c h e ' leiders, 
tres. Het is dwaasbeiI tedenken"ZT }%hf k ^ maken der onganisa-
blik rusten kan. Hij zal voorr>ezet^Lrmlen t e g e n d e z e l e i d e r s «en oogen-
leuze van het eenheidstoZ b £ „ H a t w i l T ' ' T l 3 m t e r e D e 

Vorsteling gaan gebruiken W i ! k u n n e n ! ) J ™ ° ° k ' h e t w a p e n d e r m a s s a l e 
'omdat de leiders ^ r S U ziin"? aTt de T T f " L * , n d e n s t e e k 'aten, 
'gelijk het vuur dat doet ' J d < ! d a a d h e n ^proeven! Zij reinigt 



Washington en Genua 
door 

V A N R A V E S T E I J N . 

VI . 

Genua is achter! den rug. En een nieuwe Conferentie is al weer 
aan .den poldtieken horizon zichtbaar. Den Haag heet vastgesteld;. 
Wij komen hoe langer hoe dichter ibij honk. Komen'wij met ai delze 
conferenties ook het doel nader? i 

Wat is het doel, mag men dan eerst wel vragen, al schijnt dit 
ook het overbodige vorschen naar den bekenden weg. Doch daarom 
nog niet een dwaze vraag, wijl, zooals Genua weer zoo duidelijk 
heeft doen zien, het karakter en de doelstellingen van deze confe
renties zich wijzigen tijdens het gebeuren. Hetwelk ook moeilijk 
anders kan, waar zoo heterogene machten met zulk een reusach 
tigen rompslomp te samen komen. Misschien, misschien zal Den 
Haag, dat van den aanvang af soberder schijnt opgezet en tot een 
beperkter werk bestemd, in dit opzicht'afwijken van Washington en 
Genua. Bovendien, zooals hef in de internationale pers zoo geestig 
gezegd is: in Den Haag heeft men geen meening. In Washington 
domineerde de gastheer, de regeering der Unie, in Genua de 
Britsche initiator, maar ook de gastvrouw, de Italiaansche Regee
ring nam een levendig-aandeel aan de (besprekingen en beslis
singen. In Den Haag zijn wij, schijnbaar, weer gekomen in de1 sfeer 
der internationale conferenties, zooals er vóór den wereld-oorlog en 
in den allerjongsten tijd zoovele hebben plaats gevonden in het neu
trale hoofdstad] e: conferenties, waar de dramatische spanning ont
breekt, dit 't optraden,der groote spelers op 't schaakbord der we
reldpolitiek steeds meebrengt. Een sfeer van „za |kelijkheid",waar de 
Hollanders zoo bij uitstek voor geschikt heeten te zijn: zij, immers 
het handelsvolikje bij uitstek. Een-gastheer zal dezen keer trouwens 
ontbreken, want de Hollanders — welk een beschikking door 
's hemels gunst in een 'tijd van malaise en versobering — betalen 
niets. Den Haag zal de zakelijke voortzetting, hoopt men, Worden 
van Genua. De politieke hartstochten, die zulk een rol speelden en 
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zoo hoog liepen in de heerlijke oude havenstad aan de Ligurische 
Zee, waar de helden van Schil Ier's jeugddrama: „De samenzwering 
van Fiesco", nog steeds als schimmen en in levenden lijve rond
waren, in het nette, stille, pedante, kleinburgerlijke, vervelende 
Haagje zullen ze, hoopt men, ontbreken, gelijk ze in de ziel des 
gemiddelden Hollandschen burgers afwezig zijn. Hoopt men. En 
toch? Wie kan 't ooit zeggen, waar de Bolsjewiki opnieuw tegen
woordig nullen zijn. Wij moeten het maar afwachten. 

Heeft Genua echter eenig resultaat gebaard, behalve dan dat 
het het aanzien heeft geschonken aan deze nieuwe Conferentie? 

Resul'taat op welk gebied? 
Het eerste denkt men natuurlijk aan het zoogen. economische, 

waarvoor de Genua-conferentie immers, naar 't heette, bijeen was 
geroepen. 

Nemen wij de, meeniing van een overzichtschrijver van eeri 
onzer groote bladen, dan zien wij onmiddellijk, hoe pessimistisch 
men althans in economische en financieele kringen ten onzent, 
geneigd is, oordeel te vellen. 

De overzichtschrijver van „Het Handelsblad" schrijft ( „Han
delsblad" 21 M e i ) : 

„Wèl zelden zal een internationale conferentie zoo deerlijk zijn mislukt 
als die van Genua. Het Duitsche probleem was al dadelijk uitgeschakeld. 
Het Russische is onafgedaan gebleven en Jhet trotsche „Pact van non-
Agressie", dat gedurende tien jaar den Vrede in Europa had moeten waar
borgen en de voorbode had moeten worden van nadere'besprekingen omtrent 
een algemeene venmindering der bewapeningen, is ineengeschrompeld tot 
een Godsvrede voor den tijd van vier maanden. Te oordcelen naar den toon 
der beraadslagingen tusschen de Russische en de Japansche gedelegeerden, 
is er meer kans dat na dien tijd ernstige verwikkelingen zullen intreden, dan 
dat dit „pact" de voorlooper zal worden van eeuwigen vrede tusschen de 
naties." 

Hier wordt reeds vooruitgeloopen op de politieke resultaten, 
zooals men ziet. Politieke resultaten die ons ten eerste weer onmid
dellijk midden in de Oost-Aziatische politieke problemen verplaat
sen, welke in Washington Afliet zijn opgelost en ten tweede eer in de 
richting van een verscherping dier tegenstellingen wijzen dan omge
keerd. Dan echter geeft [het besluit om in Den Haag voort te praten, 
hem nieuwen moed en laat hij izich over de vermoedelijke bespre
kingen daar als volgt uit: 
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,,De wijze, waarop het besluit voor een nieuwe bijeenkomst ïn Den Haag 
tot stand is gekomen, maakt het reeds vrijwel zeker, dat althans de Engelsche 
regeering in principe geneigd is, belangrijke concessies te doen aan het 
Russische standpunt. Te Genua is nu eenmaal gebleken, dat de tegenwoordige 
machthebbers in Rusland niet bereid zijn, voor de officieele erkenning der 
Sovjet-Republiek, het offer te brengen, dat het! land de oude schuld weder 
in vollen omvang op zich neemt en dat de geconfiskeerde eigendommen van 
buitenlanders worden teruggegeven. Na de totale ineenstorting van hun 
economisch systeem blijven zij va banque spelen en stellen zij elke regeling 
met het Westen afhankelijk van het verkrijgen van belangrijke kredieten. 

Men heeft zich hiertegen in ihet andere kamp schrap gezet. Nu het 
bereiken van een overeenkomst hierop is gestrand, en Engeland desniettemin 
cie besprekingen Wil voortzetten, moet men aannemen,' dat het wel niet in 
de bedoeling zal liggen, dat de Engelsche gedelegeerden alleen naar Neder
land zullen komen, om in Scheveningen te gaan „pootjes baaien", doch dat 
ernstig gestreefd zal worden naar een vergelijk, waardoor althans eeniger-
mate - aan de Russische wenschen tegemoet zal worden gekomen." 

M.a.w.: nu de Sowjet-Regeering — zooals iedereen moet 
erkennen — pal is blijven staan op de barricade, die (zij, volgens 
het woord van Radek had te verdédigen en vast te houden, de miet-
erkenning van de 'oude schulden en de groote veroveringen der pro
letarische Revolutie, nu de Sowjets niet geweken zijn voor het 
zware geschut uit vele monden, dat men te Genua op hen heeft 
gericht, nu zal althans de Britsche Regeering wel gedwongen zijn, 
toe te geven en afzonderlijk met Rusland verder 'te onderhandelen 
over het herstel der economische betrekkingen en het crediet, dat 
Rusland noodig heeft en van de kapitalistische staten verlangt. 

In hoeverre hier van va-banque-spel der Sowjet-Regeering 
mag worden gesproken,, daarover straks nog wel een enkel woord. 

Doch eerst willen wij nog de meening weergeven van den 
„Handelsb!ad"-man over de vraag, hoe vèr men dan nu, en <op 
welke wijize men, de Russen in Den Haag, op de zakelijke bijeen
komst, zal kunnen geven, wat men hun te Genua, te midden van den 
storm der hartstochten, nog niet kon toestaan. 

„Hoe ver men hierbij zal kunnen gaan, zal natuurlijk ten deele afhangen 
van de vraag, of ten slotte de Ver. Staten bereid worden gevonden, aan de 
nieuwe conferentie deel te nemen. Kredietverleening op ruime schaal aan de 
Sovjet-Republiek, onverschillig of deze hulp ten slotte den vorm zal aannemen 
van regeeringsleeningen, dan wel van particuliere geldverstrekking, zal in 
elk geval slechts doorvoerbaar zijn, wanneer de Amerikaansche geldmarkt 
voor dit doel wordt opengesteld. Indien er al Amerikaansche bankiers mochten 
zijn, die de kans op plaatsing van Russische leeningen groot genoeg achten, 
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c m zich aan het overnemen van een leening der Sovjet-Republiek te wagen, 
dan nog zou er van een emissie in de Unie niets kunnen komen zonder 
goedkeuring der regeering. 

Immers heeft het Amenikaanisehe Gouvernement onlangs den grooten 
bankiers verzacht, geen buitenlandsche fondsen meer te emitteeren, zonder 
dat de regeering hierover 'was geraadpleegd. Een bepaald voorschrift was 
dit weliswaar niet, maar d'e wenk was niettemin duidelijk genoeg. Wanneer 
zij niet ter harte mocht worden genomen, zou de regeering zeker niet 
nalaten, langs wetgevenden weg maatregelen te nemen, om hetzelfde doel 
te bereiken. Vandaar, dat voor liet welslagen der aanstaande conferentie in 
Den Haag Ihet al of niet meedoen der Ver. Staten van overwegende 
beteekenis zal zijn." 

T e r w i j l de , , H a n d e l s b l a d " - m a n moet erkennen, dat E n g e l a n d 
bereid is ten opzichte van R u s l a n d z é é r ver te gaan, z ó ó ver, dat 
het er z i c h ten slotte ook ibij heeft neergelegd, in D e n H a a g de 
kwest ie der Russ ische tegen-vorderingen door de deskundigen te 
doen onderzoeken, we lke Russ ische vorder ingen , zooals m e n weet, 
het bed rag der v ó ó r - o o r l o g s c h e en oorlogsc'he schulden overtreffen, 
een onderzoek, dat door de kapi ta l i s t i sche mogendheden eerst van 
h a n d was gewezen, w o r d t hij weer scept isch, wanneer hij aan de 
U n i e denkt, d i e te G e n u a , officieel al thans iziich ,zoo v o l k o m e n 
a fz i jd ig heeft gehouden. 

Inderdaad: - o p n i e u w is de v r a a g : wa t doet A m e r i k a , met 
G e n u a en iln het vooru i t z i ch t v a n D e n H a a g b randend geworden . 

Is het mogel i jk ze te bean twoorden? 
Sch i jnbaar is het nog alt i jd niet zoover , dat de A m e r i k a a n s c h e 

kapi ta l i s ten aan actieve dee lneming denken. Lees slechts de h o o f d 
punten, die de beroemde levensmiddelen-organisa tor Hoover , 'thans 
A m e r i k a a n s c h M i n i s t e r van H a n d e l , enkele dagen ge leden heeft 
opgesomd in 'een irade vooir! die K a m e r van K o o p h a n d e l te W a s h i n g 
ton. V i j f maatregelen zi jn het, die E u r o p a moet treffen, voo r en 
aleer het tot herstel k a n komen . Z o n d e r een p o g i n g daar toe , eou 
het be lache l i jk z i j n Voor de V e r . Sta ten om aan een Europeesche 
Conferent ie dee l te nemen. H i e r v o l g e n die 5 : 

le. Zóódanige politieke verhoudingen tusschen de Staten van Europa 
onderling, 'dat een atmosfeer van vrede .ontstaat en de atmosfeer van oorlog 
wordt vernietigd; 

2e. een vermindering in bewapening, niet alleen om de uitgaven der 
regeeringen te verminderen, doch om een vertrouwen in den vrede te geven; 

3e. de wederzijdsohe schulden tusschen de staten, met inbegrip van de 
Duitsche herstel-betalingen, moeten op zulk een definitieve basis gevestigd 
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worden, dat er een redelijk vertrouwen geschapen wordt, dat de betalingen 
ook zullen gedaan worden; 

4e. de staatsbegrootiingen moeten sluitend gemaakt worden, meer door 
een reductie der uitgaven, dan door een toenemen der belastingen,; en door 
het ophouden bijgevolg, van de inflatie in het muntstelsel en de obligaties 
op korten termijn;; 

5e. bet herstel van den goudstandaard, zoowel door middel van credieten, 
als goudleeningen en, waar noodig, het aanvaarden van een verminderd 

, goudallooi in menige oude betalingseenheid van het muntstelsel. 

Dat ziet er bar genoeg uit. 
Het beteekent niet meer of minder, letterlijk en strikt opgevat, 

dan, ten minste of ten eerste een herziening van alle bestaande 
vredesverdragen, die den toestand in Europa regelen, in de eerste 
plaats van, het beruchte Versailles-protocol. Het beteekent verder 
een regeling; der Europeesche aangelegenheden -op de baste van een 
soort federatief verbond. Het beteekent de controle van de Unie, 
respect, van de Amerikaansche financiers over de budgetten of het 
budget van dit Gefedereerde Europa. 

Maar geen podding, ook zelfs geen kapitalistische wordt zóó 
heet gegeten als 'hij wordt opgediend. En er zijn, behalve met den 
Hemel, ook met de kapitalisten nog wel „overeenkomsten" te slui
ten. Want wel verklaarde dezelfde Mr. Hoover in de eooeven 
genoemde rede, blijkbaar ter informatie van het Europeesche en 
geruststelling van het Amerikaansche publiek, dat de reis van den 
Opperste en Subliemste aller Dollarvorsten, den ouden Pierpont 
Morgan, naar Europa, toch vooral niet verkeerd moest worden uit
gelegd, want, zeide hij, vermoedelijk met een heel ernstig gezicht, 
men moet wel begrijpen, dat geen bank of syndicaat van banken in 
de Unie ook maar één stap zou doen jzondér consultatie met de 
regeering, de ministeries en de departementen van de schatkist. De 
oude heer Morgan ging dan ook niet als vertegenwoordiger der 
Regeering, maar uit naam van de banken, de kooplieden en de 
beleggers, als de grootste der Amerikaansche bankiers en'als een 
practisch financier. Maar wij zijn in onze verdorvenheid ge
neigd om ons van de verhouding tusschen den heer Morgan en de 
heeren Harding en Hughes b.v. een ietwat andere voorstelling te 
maken dan deze dat de heer Morgan hen beidien netjes giaatjconsul-

1 teeren eer hij een nieuwe zaak op touw zet, die hem nog grooter 
macht of nog grooter schatten belooft. En als in dit tijdsgewricht 

. een financier van Morgan's positie zich naar Europa 'begeeft, dan 
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nemen .wij aan, dat er iets meer achter steekt dan 's heeren 
Morgan's lust om eens wat informaties in 'te winnen. 

Wordt deze opvatting trouwens niet bevestigd door hetgeen 
de correspondent van de „Daily Telegraph" te Washington speciaal 
heeft gekakeld, namelijk, dat het op het nippertje af is geweest, 
dat d'e Amerikaansche regeering de invitatie voor de bijeenkomst 
in Den Haag wel zou hebben aangenomen? Dat president Harding 
er eigenlijk heelemaal niet tegen was, maar dat de zaak opnieuw 
is afgestuit op het verzet en geschreeuw der kleine groep 
„onverzoenlijke" senatoren, welke groep nu eenmaal van meening 
is, dat elke' afwijking van de republikeinsche politiek, zooals die tot 
cristallisatie kwam .gedurende de debatten over den Volkenbond, 
tot scheuring der Republikeinen aanleiding zou geven. En, men 
weet het, de najaarsverkiezingen staan in de Unie voor de deur. 
Hoover, de groote Europeesche en Russische specialiteit in het 
Amerikaansche kabinet, en de persoonlijke vriend zoowel van 
Harding als van Hughes, deelt de meening, dat het een te groot 
risico zou zijn geweest de republikeinsche partij !te wagen aan de 
openlijke deelneming van de Unie aan een Conferentie, waar d'e 
kwestie van voorschotten aan Rusland de hoofdschotel zal izijn. 
Hoover heeft bovendien voor deze houding nog een schoon zaken-
argument: in 1913 kocht Rusland slechts 1 pOt. van den export 
der Unie, wat men kan omzetten in den werktijdl van werklieden, 
landbouwers ensz. als zijnde de arbeid Van niet meer dan 30.000 
Amerikanen. Amerika is dus en kan nooit afhankelijk zijn van 
Rusland, voor het stoffelijk welvaren van het Amerikaansche volk. 
Tegenover de vraag, door de „New-York Wor ld" gesteld, of het 
Kabinet niet geloofde, dat Europa meetelde, behalve dat het op de 
Amerikaansche markt kan medeconeurreeren, verklaarde Mr . 
Hoover, d'at Amerika sinds den wapenstilstand aan regeeringsvoor-
schotten en particuliere leeningen niet mindere dan voor 4 milliard 
dollar heeft voorgeschoten en dat 1 milliard dollar door het volk 
van Amerika aan liefdadigheid werd geofferd. Zonder die hulp 
zou Europa reeds lang-in een verschrikkelijken chaos verzonken 
zijn ! 

Ziedaar het Amerikaansche standpunt aan den vooravond van 
de Haagsche en onmiddellijk na d|e Genueesche Conferentie weer 
eens om zoo te zeggen officieel in het licht gesteld. Weinig bemoe
digend inderdaad! Maar is 't ook het geheele Amerikaansche stand
punt? 
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Zijn e r geen ander factoren, die in dit spel een rol spelen? 
Men behoeft maar aan twee te denken: de petroleum en d e 

kwestie van een groote Amerikaansche leening aan Duitschland o m 
onmiddellijk te zien, dat de Unie «3 ich van dei Europeesche en 
Russische zaken niet z ó ó weinig kan aantrekken, als de officieele 
houding van den heer Hoover schijnt mee te brengen. O m d e petro
leum — ihet is te Genua al overvloedig gebleken door d e officieuze 
deelneming van Amerikaansche gedelegeerden — reeds kan d e 
Unie niet afzijdig blijven, waar het om de toekomstige regeling van 
„ c o n c e s s i e s " in Rusland gaat. En een groote leening a a n Duitsch
land zou — het spreekt van zelve — niet tot stand kunnen komen 
i-onaer inmenging der Unie in d e Europeesche aangelegenheden, 
n i t name in het verdrag van Versialles. 

Trouwens: met alle officieele afzijdigheid en afkeer v a n de 
Sowj ets, waar die Amerikaansche regeerders wel bisouder grooten 
nadruk op moeten blijven leggen, gelet op de verhouding tot h u n 
eigen arbeidersklasse, kan zeer goed gepaard gaan .en gaat zeer 
waarschijnlijk gepaard een soort van clandestien verkeer. Dreven 
onze brave voorouders, die de Spanjolen even hardgrondng verfoei
d e n als de Amerikaansche business-man de Bolsjewiki, ook niet een 
aardig handeltje met den aartsvijand? Aanwijzingen zijn er te over. 
M e n leze slechts dit eene citaat uit een van de bekende overzichten 
o v e r de graanmarkt der fiïima Gerhard Polak: 

In een resu l taa t der Geniua-conferent ie ge loofde m e n reeds niet meer in 
A m e r i k a e i n d A p r i l en toch i s n a d i e n t i jd , v a n a l le p r o d u c t e n d ie w i j h i e r 
b o v e n noemden , de mankt i n N o o r d - A m e r i k a vas t en h o o g e r . D a a r t e g e n o v e r 
is deze vas te m a r k t nie t g e v o l g d i n A r g e n t i n i ë en o o k niet i n A u s t r a l i ë w e l k e 
l a n d e n op het o o g e n b l i k het meest c o n c u r r e n t met t a r w e a a n de m a r k t z q n . 
V o o r een dee l moe t d i t w o r d e n toegeschreven a a n de e i g e n a a r d i g e pos i t i e , 
d ie N o o r d - A m e r i k a op de w e r e l d m a r k t gaa t innemen . T e r w i j l het of f ic iee le 
A m e r i k a a f z i j d i g bl i j f t , doen de A m e r i k a a n s c h e h a n d e l e n indus t r i e r e g e l 
m a t i g z a k e n met B o l s j e w i s t i s c h R u s l a n d . D e v e r s c h e p i n g e n d i e hebben p l aa t s 
g e h a d i n - r a n e n en m e e l z i j n o f f ic iee l m o e i l i j k te con t ro l ee ren , m a a r een feit 
is da t a l le g o e d k o o p e p r o d u c t e n z o o a l s g e b r o k e n r i js t en i n mee l s econc 
c l e a r s en f i r s t c l ea r s i n g roo t e k w a n t u m s d o o r N o o r d - A m e r i k a n a a r R u s l a n d 
z i jn e n w o r d e n v e r k o c h t . V e r m o e d e l i j k v i n d t h i e r v o o r b e t a l i n g p l a a t s met 
concess ies , w a a r v o o r op 't o o g e n b l i k s t r o o m a r m e n f igu ree ren en z a l het e inde 
v a n a l deze concess ies w e l s a m e n v a l l e n met het o o g e n b l i k w a a r o p de s t r o 
m a n n e n v e r v a n g e n w o r d e n d o o r w e r k e l i j k e con t r ac t an ten . H e t t r a n s p o r t d o o r 
de H A L v a n 6000 m i j n w e r k e r s met t o e b e h o o r e n u i t N . A m e r i k a naa r 
R u s l a n d geeft h i e r v a n n i e u w e i l l u s t r a t i e . Ind ien m e n dezen t oe s t and met a ls 
ju i s t a a n v a a r d t . d a n is de h u i d i g e w e r e l d m a r k t p o s i t i e v a n g r a n e n t o t a a l onbe -
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grijipelijk, omdat zonder dit stille afzetgebied naar Rusland en bij de alge
meene ongunstige economische positie in Europa, het huidige prijsniveau van 
tarwe onmogelijk te handhaven zou zijn. 

Mag men dien correspondent van „De Telegraaf" te New-York, 
een betrouwbaar waarnemer, gelooven, dan is trouwens onder de 
groote massa der „zakenlieden" gedurende de Genue;sciie Confe
rentie het Verlangen naar een bevredigende af'! ,>op zeer groot 
geweest. Hij schreef, dato 5 Mei : 

„Telkens hoort men „down town" weer zeggen, wanneer men nu eindelijk 
in Genua eens vrij uit gihg spreken; elkaar eens vrijmoedig de waarheid 
vertelde en dan probeerde het ingestorte huis weer op te bouwen. Zoodra 
men dien „good wi'H" hier zag, zou er ook een andere geest onder het 
Amerikaansche volk komen. Hier gelooft men slechts aan vergeten en ver
geven, aan samenwerking en aan onderling vertrouwen, om de kapotte 
samenleving weer op de been te helpen. Lukt het aan Lloyd George en 
Poincaré, om het vertrouwen in die samenwerking te Iherstellen en blijken 
alle crises ten slotte slechts overwinning van moeilijkheden, dan bestaat er 
kans dat de Ver. Staten spoedig mee zal doen. Eerst dan zal men van een 
verbetering van den algemeenèn toestand in de Ver. Staten kunnen gewagen. 
Al het andere zal blijken lapwerk te zijn. 

Mr . Anderson, de bekende economist van de Chase Nationai Bank te 
New-York, schrijft wat ieder groot zakenman en bankier hier denkt, n.1. dat 
het herstel van Europa noodzakelijk is voor de welvaart van de Ver. Staten. 
De demoralisatie van de Germaansohie financiën en industrie, plus de kwestie 
der schadeloosstelling behooren volgens hem (en duizenden anderen) tot de 
„most serious obstaeles" die den opbloei van Europa! ito den weg staan. 

Dezelfde correspondent, schrijvende over den economischen 
toestand der Unie, waarin naar ook hij Izegt, een langzame ver
betering niet valt te miskennen, wijst er'bovendien op, dat het feit 
van den kapitaalsovervloed der Unie, waardou'- de Unie zich in 
enkele jaren tot een schuldeischerspositie van den eersten rang ook 
ten opzichte van Europa heeft verheven — volkomen in tegenstelling 
tot wat grosso modo de positie was vóór den wereldoorlog — 
ten nauwste samenhangt met, ja' een direct gevolg is van den 
enormen export der laatste 7 jaar. 

Nog steedis zijn er menschen hier die volhouden dat „the United States 
a self contained natiicn" is, onafhankelijk va(n het buitenland. Maar waar 
moeten de fabrikanten dan blijven met hun over-productie? Waar moet de 
katoen, tabak, graan, koper, staal en ijzer heen, wanneer het buitenland die 
zaken niet koopt? 

Wat is er gebeurd gedurende de dertig jaar voor den oorlog? Mr. James 
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Alexander van de National Bank of Commerce schrijft: Tusschen de jaren 
1880 en 1913 verminderde ihet percentage van onzen totalen export van 
agricultuur en grondproducten van 61 tot 38. Gedurende diezelfde periode 
vermeerderde het percentage van gefabriceerde producten van 15 tot 49 
Eenzelfde verandering vond plaats in den Amerikaanschen importhandei; het 
percentage van den totalen import van fabrikaten verminderde van 46 tot 42 
en dat van grondproducten en voedingsstoffen vermeerderde van 35 tot 47. 
Deze vcschuivrng was het natuurlijke gevolg van de ontwikkeling der Hndustr.e 
en den export daarvan, 

Amerika kan niet langer zonder buitenlandsche markten blijven vooi zijn 
ontwikkelde industrie. Wordt het daartoe gedwongen, zoo als thans, dan 
ziet men onmiddellijk de gevolgen ais werkloosheid, sluiten van fabrieken, 
vermindering van spoorweg-ontvangsten en het stilliggen van een gansche 
koopvaardijvloot 

1 aïigzaam aan dringen deze waarheden tot het volk door, maar naar 
het schijnt niet diep genoeg. Zag het groote publiek in dat zijn welvaart 
wel degelijk afhankelijk is van de welvaart der gansche wereld, dan zou het 
veel nadrukkelijker opkomen tegen de verhooging van, de tarieven. 

Wij wezen de vorige maal, naar aanleiding van het artikel van 
den heer Andreae, ook reeds op deze kwestie, die in de Ameri
kaansche economie op den voorgrond staat. Hoe men ze moge 
oplossen, in de richting, dat de Unie in de eerste plaats m toe
nemende mate is aangewezen op export van industrie-artikelen, dan 
wel dat het overschot aan grondstoffen en landbouwproducten, de 
groote bron is en blijft voor de toenemende verrijking der Unie
kapitalisten ten opzichte van andere deelen der wereld, vast staat 
dit, dat de Unie nog steeds meer kapitaal bezig is m Europa te 

beleggen. _ , . 
Kan dit gepaard gaan met een blijvend: desinteresse ten 

opzichte van de Europeesche politieke problemen? 
De Engelsche „Economist", de resultaten van Genua onder

zoekend an aan de uitspraken van Hoover alsmede aan het bezoek 
van Morgan herinnerend, ziet de houding van Amerika als met 
onvriendelijk en acht op 'i oogenblik veel meer hoop op een gezonde 
samenwerking in Europa aanwezig dan een jaar geleden. De 
moraal d ie het blad uit de schijnbare mislukking der Genueesche 
Conferentie trekt is,.dat men maar niet moet wanhopen aan een 
rctioneele oplossing van de moeilijkheden, waaronder Europa 
gebukt gaat, maar dat men de te Genua gevolgde methoden moet 
wijzigen en daarna opnieuw moet beginnen. „De mislukking van 
Genua beteekent stellig niet", zegt het invloedrijke orgaan, „dat 
de Engelsche politiek erop gericht moet zijn om zich in een splendid 



330 

isolation terug te trekken en Europa aan zichzelf over te laten om 
een uitweg te vinden uit de moeilijkheden. Een derde van den Brit-
schen handel vóór den oorlog betrof het vaste land van Europa en 
Engeland kan er niet op hopen om ergens anders een compensatie 
te zullen vinden voor een diergelijk belangrijk afzetgebied". 

Ziedaar nog weer eens in 't kort de reden uiteengezet, waarom 
Engeland zich niet bij de mislukking van Genua kan neerleggen, 
waarom het met zijn pogingen voort móet gaan om tot een herstel 
van Europa's koopkracht — die van Rusland niet in de laatste 
plaats — te geraken. 

Wel zijn, de laatste weken de teekenen aan den economischen 
hemel van Brittannië iets minder dreigend: eenige groote zaken
lieden hebben zich lichtelijk optimistisch uitgelaten; het aantal 
werkloozen is afnemende. Maar Inderdaad: hoeveel maren 
staan hier tegenover. Maren, die te samen het psychologisch ver
schijnsel hebben veroorzaakt, dat de Britsche publieke opinie, 
ondanks alles wat zij te Genua van het starre vasthouden der 
Bolsjewiki aan hun beginselen heeft waargenomen, thans zoo 
gansch anders over het Russische vraagstuk en de Bolsjewiki 
denkt. 

De Londensche correspondent van „De Maasbode" vatte die 
denkwijze goed samen, op het moment toen de bijeenkomst in Den 
Haag aan den gezichteinder opdoemde. (Maasbode 18 M e i ) : 

Daar zijn maar twee wegen open om de uiting vain een menschelijken 
wil , een feitelijken staat van zaken ,te veranderen. Eerstens: door geweld'; 
tweedens: door overreding en compromis. Kent er iemand van hen, die 
„humbug"! roepen, een anderen weg?ln Gods naam, laat hij dien dan toonen. 

Alle Europeesche staatkundigen, de beste politieke leiders hebben, positief 
tenminste, geen ander redmiddel weten te bedenken: Het negatieve alternatief 
van „laat de Russen aan hun lot over", in de hoop, dat de „ontbinding van 
bolscbewisme" nu waarlijk nabij is, en het overige Europa met die ontbinding 
straks zijn. voordeel zaïl kunnen doen!, zonder er iets noemenswaardig voor 
behoeven te geven, houdt geen steek. Om niet te spreken van het monster
achtige cynisme, de onmensehelijke zielloosheid van zulk een speculatie! 

Het alternatief houdt geen steek — ik meen steeds de officieele Britsche 
opinie re vertolken — omdat bij de eventueele „ontbinding", waaromtrent nog 
volstrekt geen zekerheid bestaat, het openbarsten van het communistisch 
verzweringsgezwel de omliggende staten zóódanig zal besmetten — mij zijn 
uitvoerige inlichtingen gegeven omtrent den huldigen staat van volksgisting, 
zoowel in zekere deelen van den, Balkan, als van Roemenië en Oekraïne — 
cat het feitelijk gelijk zal staan met een ontzettende fcesmettingscampagne, 
vuor het teerste, meest ontvankelijke gedeelte van nieuw-Europa. 
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O m n o g niets te z e g g e n v a n de m i l l i o e n e n j o n g e R u s s e n , op een l a g e n 
t r ap v a n b e s c h a v i n g s taande, d ie uit de •hongersnood-geb ieden , a a n de W o l g a 
en e lders .voor het sov je t - leger v a n T r o t z k y w e r d e n „ g e r e d " , en n u het 
f ana t i eke d e n k b e e l d voeden , v o l g e n s de meest o n b e v o o r o o r d e e l d e en c o m p e 
tente B r i t s c h e en neut ra le t o e s c h o u w e r s , d a t het de „ g e o r g a n i s e e r d e h a n g e r -
b l o k k a d e v a n k a p i t a l i s t i s c h wes te l i jk E u r o p a is , d i e h u n famil iem, h u n v o l k 
tot h o n g e r d o o d heeft g e d o e m d . " ( A a n h a l i n g v a n S i r P h i l i p Gi fobs) . 

D a t is een perspect ief , dat geensz ins f ic t ie f k a n b l i j k e n , d a a r he t een 

s p i e g e l b e e l d z o u z i j n v a n d e h u i d i g e m a s s a - p s y c h o l o g i e , in, het r o o d e l ege r , 

i,n de off ic ieele s o v j e t - k r i n g e n v a n R u s l a n d , v a n de K a u k a s i s c h e en S i b e r i s c h e 

r e p u b l i e k e n . 

Inderdaad: mem is, zie het bovenstaande, in Engeland lang
zamerhand naar eenig begrip van het huidige Rusland op weg. 
Trotsky's redevoering op 1 Mei en, de wapenschouw over 200.000 
man roode troepen, die de Roode Republiek trouw zwoeren, zijn 
te Londen, -midden tusschen de onderhandelingen te Genua, niet 
onopgemerkt en niet zonder indruk gebleven. 

Dezelfde redacteur van h'te groote Katholieke blad citeert ook, 
met instemming len als bizonder objectief, de beschouwingen van de 
conservatie Outlook, die inderdaad buitengemeen interessant zijn 
als aanwijzing voor de Britsche opvattingen. De „Outlook" rede
neert over de positie der Russische Sowjet-regeering als volgt: 

D e b o l s c h e w i k i z i jn niet g e k ; zij z i jn vas t i n h u n m a c h t s p o s i t i e b e v e s t i g d . 
Z i j m o g e n d a n a l R u s l a n d ten g r a n d e g e r i c h t hebben, d o c h zij z i j n p e r s o o n l i j k 
pr heel <*oed bij geva ren . Z i j hebben een o n t z a g l i j k r o o d leger s lecht toegerus t 
en b e w a p e n d , 't is w a a r , d o c h g o e d bestand ' tegen de g e m e n g d e h u u r t r o e p e n 
v a n de grenss ta ten . O m de b e d r e i g i n g v a n het r o o d e l e g e r te w e e r s t a a n , 
moe ten F in l r j nd en L e t l a n d en L i t a u e n , P o l e n ten T s j e c h o - S l o w a k n e en 
R o e m e n i ë v o o r t d u r e n d g e m o b i l i s e e r d b l i j v e n . D i e m o b i l i s a t i e s h e b b e n 
n a t u u r l i j k h a a r o n v e r m i j d e l i j k g e v o l g i n het W e s t e n en het Z u i d e n ; b i j de 
andere k l e i n e s ta ten en o o k bij D u i t s c h l a n d en F r a n k r i j k . N u de t o e s t a n d 
z ó ó d a n i g is v i n d e n de b o l s c h e w i k i , despe raa t g e b r e k hebbende a a n h u l p 
v a n bu i t ena f dat er een b e t r e k k e l i j k r i j k e na t i e , G r o o t - B r i t t a n n i ë , is , w i e r 
b e s t a a n v a n ' . i n t e r n a t i o n a l e n h a n d e l a fhangt , en w e l k e d a a r o m n a a r o n t 
w a p e n i n g en v rede streeft. M a a r o n t w a p e n i n g is o n m o g e l i j k , v r ede o n w a a r 
sch i jn l i j k ' z o o l a n g het r o o d e leger een b e d r e i g i n g is v o o r de n a b u u r s t a t e n . 

H é é l « e e d " z e g g e n de sov je t -mannen , „ w i j z u l l e n o n t w a p e n e n . " W i j z u l l e n 
de s chu lden e rkennen , die ihet u zoo l a s t i g m a k e n , a l h o e w e l wi j ze met de 

C a l e n d a e G r a e c a e " zu l l en be t a l en ! M a a r , gij m o e t ons be ta len v o o r onze 
' i n sch ikke l i j khe id . G i j moet o n s „ e r k e n n e n " , en een p a a r h o n d e r d m i l l i o e n 
p o n d s t e r l i n g geven , i n con tan ten o f goede ren . " 

D a t i s ongevee r de w e r k e l i j k e pos i t i e , 't I s niet e r g p r e t t i g , o m g e v r a a g d 
te w o r d e n . chan tage" te b e t a l e n ! D o c h . . . het w a s niet: a l l é é n he t k e i z e r l i j k e 
R o m e dat j a a r l i j k s den b a r b a r e n s c h a t t i n g be t aa lde , v o o r he t respecteeren 
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z i jne r g renzen . O p di t o o g e n b l i k , i m m e r s , v o l g e n wi j het na , op de g r e n z e n 
v a n I n d i ë , i n A f g h a n i s t a n ! . . . W i j e rkennen , dat het .te bez i en staat , of de 
b o l s c h e w i k i , even w e i n i g a ls de s c h a t t i n g , l e ve rb in t en i s sen z u l l e n h o u d e n , 
w a a r d o o r zij die s c h a t t i n g v e r w i e r v e n . M a a r , — w a t zij vrajgen : is, v e r g e l e k e n 
met w a t zij aanb ieden — d e n v rede v a n E u r o p a — als é é n p a p i e r r o e b e l t egen 
een b a n k b i l j e t van £ 10! E n dan , het moet in het b e l a n g z i jn van M o s k o u , 
o m tot een v e r g e l i j k te k o m e n . H e t k a n n i e t p l e i z i e r i g z i j n , ze l fs niet v o o r een 
b o l s c h e w i e k , o m m a c h t te h e b b e n o v e r een w i l d e r n i s . . . v o l ske le t t en ! E n , 
Iaat hen, d ie bij v o o r b a a t z i c h ve rheugen i n di t v o o r u i z i c h t , z i c h h e r i n n e r e n , 
dat de doodis-s tuipen van R u s l a n d o n a a n g e n a a m v o o r hen-ze lve z o u d e n 
k u n e n z i j n . Z e l f s niet a l het w a t e r v a n de A t l a n t i s c h e en S t i l l e O c e a n e n , o m 
niet vanl het K a n a a l te sp reken , z o u d e n den ' schok kunnen v e r d r a g e n v a n z u l k 
een w e r e l d - s c h o k k e n d e o n h e i l r a m p ! ! ! 

Dit moge conservatieve, d.w.z. Tory-taal izijn, de taal der 
eeuwenoude machtigste klasse van een land, dat tot nog toe de 
Revolutie altijd veilig van zijn insulaire posiiie als een vreemd ge
beuren heeft kunnnen gadeslaan, het is tevens taal, die bewijst, hoe 
men in de milieux der werkelijke Britsche machthebbers, dlie verder 
kijken dan Europa, vast besloten is, het koste wat het wil , tot een 
dragelijke verhouding te komen met de onheilspellende macht, 
welke in 1918 te midden van het statensysteem der wereld is 
uitgebarsten. 

Hetzelfde blad juicht het ji'n dit verband zelfs toe, dat 'de Ver. 
Staten niet officieel noch te Genua noch te Den Haag tegenwoordig 
waren of zulen zijn, omdat de afwezigheid het sluiten ,van een 
compromis gemakkelijker zal maken. De reden, schrijft de „Out
l o o k " , vreemd als diermogen schijnen, is, dat minstens de officieele 
interventie van Amerika de reactionaire en obscurante machten van 
Europa zou sterken. In den Haag zou Amerika een onbuigzame 
oppositie moeten 'wezen tegen zelfs de meest losse overeenkomst 
met Moskou. Franschen en Belgen zouden machtige bondgenooten 
gewonnen hebben, waartegen Engeland niets zou vermogen. Doch 

ter celfder tijd zouden de Ver. Staten onvermijdelijk naast 
ons jStaan voor het bevorderen van den vred'e, de ontwapening, 
herleving van den handel en Amerika zou toestemmen in een poging 
om door middel van het ontleedmes de herstel-kanker te genezen, 
die nu in de vitale deelen van Europa voortvreet en doorkankert...!" 
Dit is inderdaad duidelijk! 

Van Britsche zijde ziet men de Unie liever niet dan, wel offici
eel in Den Haag vertegenwoordigd. Officieel daar aanwezig zou de 
Washintonsche Regeering, terwille van de verkiezingdemagogie en 
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onder de zweep van haar Die-hards, het werk maar belemmeren en 
dat Brittannië koste wat 't wil , wenschtdoor te zetten. Niet-officieel, 
doch slechts achter de schermen werkend, kan de Urne voortgaan 
haar machtige pressie op geheel Europa uit te oefenen ten « d e 
van de oorlogneurose af te komen. En bovendien: het Britsche kijk 
en de Unie dienen nauwe vriendschap te onderhouden ten e.ndie 
met op d!e klip der rivaliteit over Oost-Aziatische en petroleum-
aangelegenheden te verzeilen, waar Balfour's kunst te Washington 
zoo fraai is omheen gestevend. Om geen gevoeligheden te wekken 
is het beter dlat de Unie in Den Haag Brittannië alléén laat met 
Frankrijken Frankrijk's vazallen. Brittannië is dan vrijer haar eigen 
weg te gaan en... Frankrijk desnoods definitief in het isolement 
te laten, waar het steeds meer in geraakt. 

Wij zijn daarmee meteen in het gewichtigste verzeild, dat de 
langdurige bijeenkomst van Genua heeft opgeleverd, De Conf erentie, 
bijeengeroepen als economische om economische problemen te 
regelen en zoo mogelijk op te lossen, heeft, op dat stuk, ondanks 
de aanwezigheid van heel een legioen der beste zakenkoppen, niets 
gepresteerd Op politiek terrein daarentegen izijn haar werkin
gen geweldig. Niet minder dan een keerpunt in de wereldpolitieke 
verhoudingen der .groote volken schijrit ze te hebben ingeluid. Sinds 
den Wereldoorlog — wij wezen er al zoo vaak op — ls de krachts
verhouding, die vóór 1914 op wereldpolitiek gebied bestond bezig 
zich t;e wijzigen, te verschuiven zooals de diepe wijzigingen, die de 
aardkorst ondergaat, in den loop der geologische perioden. Genua 
schijnt in dit opzicht als een definitief keerpunt te kunnen worden 
beschouwd. Het verdrag van Rapallo, de toenadering tusschen 
Rusland en Duitschland, is de eene, de steeds grooter wordende 
verwijdering tusschen Brittannië en Frankrijk de andere kant van 
deze verschuiving. De Wereldoorlog blijkt ook in dit opzicht zijn 
revolutiomeeren.de werking nog steeds voort zetten. 

Hoè het Britsche oordeel over de Fransche politiek, izooals die 
te Genua aan den dag trad en, naar alle waarschijnlijkheid ook 
weer in 'Dan Haag zal izijn, luidt, is ons den laatster ujd van ce 
meest verschillende zijden kenbaar gemaakt. Het oordbei van een 
conservatief blad als het zooeven geciteerde mag m dat opz.ch 
als kenmerkend gelden. De „Outlook" schreef in het zelfde artikel: 

Nu de Fransche houding is consequent. Frankrijk rs voor 
Frankrijk eerst, voor Franschen handel, Fransche financ.eele 
stabiliteit, Fransche militaire suzereimiiteit. En dit alles kan slechts 



334 

verkregen wonden door maatregeniën, welke de rest van het Vaste
land tot een chaos moeten brengen. Dat gezichtspunt is logisch. 
De Engelsche positie is precies tegenovergesteld. Wij meenen dat 
vrede, noodzakelijk voor het leven van Europa, onmogelijk is, terwijl 
Europa een kamp lijkt van overwonnen lijfeigenen, tot werken 
gedlreven door de overwinnaars, imet behulp van bajonetten 
En verder: „Frankrijk is daarom logisch, wanneer het vrede met 
Rusland tegenwerkt, omdat een sterk Rusland een gevaar voor 
Frankrijk kan beteekenen, en een-in-puin liggend Rusland veel 
grootere kansen, op elk gebied, aan Frankrijk biedt. Engeland is 
eveneens logisch, wanneer het zegt, dat er geen vrede kan komen, 
zoolang de grootste staat der wereld ter neer ligt als een .pariah' 
zijn hand gekeerd tegen iedereen, en iedereen's hand'tegen hem!'' 

Men moet toegeven, dat de beide standpunten hier scherp, 
eenvoudig maar ook onverzoenlijk tegenover elkaar staan geformu
leerd. De diepere oorzaken van Frankrijk's houding moet men 
nader aantoonen, Maar waar er in die houding geen groote wijzi
ging denkbaar is, izooals nog nader valt aan te toonen, voor' en 
aleer er een revolutie in het Franschef,Imperium plaats vindt 1) ter
wijl de Britsche houding het gevolg is van een kracht, die gemeen
schappelijk werkt 'op alle klassen en de geheele publieke opinie, 
van Communist tot Tory, en,die door de positie, waarin het 
Empire verkeert, wel sterker maar niet zwakker wordt, daar is het 
duidelijk, dat de politiek der beide Rijken in de naaste toekomst 
nog meer moet gaan divergeeren. Alle Conferenties, die aan Wash
ington zijn voorafgegaan, Washington zelf en Genua hebben die 
divergentie scherper in 't licht gesteld. 

Scherp toonde ook b.v. de bekwame correspondent van de 
N . R. Ct. aan, hoezeer de overgroo-te meerderheid van de Engelschen 
achter Lloyd George staat in diens verzet tegen de Fransche 
politiek. In een artikel van 14 Mei ( N . R. Ct. van 16 Mei) , dat den 
titel draagt: Na den terugkeer, maar dat men eerder geneigd izou 
zijn te bestelen met den omineuzen 'titel: Op weg naar Britsch-
Fransche vijandschap?, schreef hij — het was vóór bekend was, dat 
Lloyd George de concessie van Frankrijk verkreeg, dat het in' een 
voortzetting van de Conferentie in Den Haag toestemde — : 

Op dit punt staan wij dus nu. 'Northcliffe en de Die Hards zijn de 
exacte vertolkers der Fransche politiek. Alleen zijn zij poincaristischer dan 

1) Ook al wijzen de jongste verkiezingen voor de Departementale raden 
op een verseh::ivine naar ..links". 
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Poincaré als dlat mogelijk is. Northcliffe strijdt voor een afloop der confe-
cmtle Se een nederlaag van Lloyd George beteekent. Maar een nederlaag 

van Lloyd George is niet alleen een nederlaag van een regeenngshoofd, maai 
van de Engelsche politiek tour court. Men moge weten, dat zijn gezag 

ondermijnd was, toen hij naar Genua ging, wat men "T^"*™^ 
dat al wat liberaal, al wat arbeid voor zijn üenueesche ppihtek stemt, z.cn 

a l e Entente b na of geheel los voelt. Dat wil zeggen, dat ten minste 
drie-vijfden van het Engelsche valk de Genueesche poüüek van Lloyd George 
voor de eenig mogelijke politiek aanzien, die ook na den val van den eerste 
Z i l r doo f ztjn opvolger overgenomen moet worden. Men tart m Frankrijk 
de economische situatie van Engeland niet. Men begrijpt er ^ bestaans
voorwaarden van zijn w e l v a a r t e n zijn gansche leven met. Frankrijk pnkkelt 
Engeland tot een strijd op leven en dood; het heeft het eigenaardige geduld 
L t compromislievend opportunisme van den ^ ^ ^ Z e Z e 
iets anders aangezien dan het is. Drie-vijfden ten nunste van het Engelsche 
volk zal het fiasco van Lloyd George beschouwen en als een rechtstreeksdien 
aanval te Jzijn volksbestaan èn als een smadelijke, dus kwetsende nederlaag 
van d Engelsche politiek tegenover de Fransche. En bij die driegden 
voegen zich een groot deel diergenen, die nu de middenstof der coalitie uit
maken met hun politieke leiders. Daarom zeilde ik k> het begin van dezen 
b f f schertsend, wat ik nu in ernst herhaal. Als Poincaré Lloyd Georges 
laatste voorstellen affwijst, bezorgt hij dezen een verkiezingsleus, ^co s erk 
dat hij er nooit op had kunnen rekenen. Wat tot nu toe een fout leek: dat de 
eerstelminister niet voor de Conferentie de verkiezing gehouden heeft, zou 
dan en gunstige bestiering van her lot blijken. Bijna alles wijst er op, dat 
U o y d George, of een opvolger van, Lloyd George, eerst dan de meerderheid 
zou krijgen die zijn buitenlandsche internationale politiek onmiskenbaar tot 
L p o S e k van het Engelsche volk zou S p e l e n . Porncare h e e f t ^ r n r e s 
bii te winnen. Zelfs zoo'n hartstochtelijke vriend van L loyd George als 
GarvL er een ris, spreekt van diens haast immoreel geduld tegenover de 
l i X d e n van d e Q u a y d'Orsay. En Lord George's optreden, en * knbok 
de* Northcliffe-pers, hebben Poincaré misschien verhinderd, tot. een juist 
begrip der Engelsche werkelijkheid te komen. De kans dat bet p u » van 
Genua het graf van zijn politiek zal worden, is van -u.it Britsche toestanden 
bekeken, waarlijk niet gering. 

In denzelfden brief kan inen vinden, hoe in de leidende 
Britsche organen - als de Observer onder Garvin - voor ' t eerst 
sinds den oorlog de aandacht wordt gevestigd op de lijn, die de 
Belgische bevolking hoe langer hoe dieper gaat verdeden, die 
tusschen die Vlamingen en het officieele België, dat volkomen in 
Fiankrijk's kielzog vaart, en gewezen wordt op de mogelijkheid 
om in, de Vlamingen een steunpunt te vinden tegen de tegen 
Engelands politiek indruischende Belgische. De heer v. Eyck voegt 
hieraan toe: Vooral als de verhouding tusschen Frankrijk en 
Engeland scherper mocht worden, dan zij nu al is, izou het zeer 
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goed mogel i jk wonden, dat E n g e l a n d ten behoeve van eigen inter
nat ionale pos i t ie , de actieve aandacht g i n g schenken, die dezen 
ongetwi j fe ld gaarne zouden aanvaarden . " 

M . a. w. de teekenen z i jn er, -dat E n g e l a n d reeds, ook onder de 
kle ine vo lken , naar actiever k r ach t en hu lp uitziet, met het o o g op 
een mogel i jke, j a waarschi jn l i jke verscherp ing der v e r h o u d i : n ° & tot 
F r a n k r i j k ! 

Hoever zi jn wij reeds van de dagen der Entente! D e zeer 
behoudende correspondent van het „ H a n d e l s b l a d " te Londen , 
waa r l i j k geen onverdeeld bewonderaar van L l o y d George , d o c h die 
den Enge l schen P remie r veel te opper tunis t i sch , veel te toegeeflijk 
voor al ler le i onafhankel i jkheidsbes t revingen acht, iheeft mede i n 
den laatsten ti jd telkens 'moeten constateeren, dat . L l o y d George 
met zi jn Ü e n u e e s c h e pol i t iek, u i t d r u k k i n g gaf aan de meening 
eener overweld igende meerderheid in E n g e l a n d , dat Nor thc l i f f e 
met z i jn pers door z i j n onders teuning der F ransche pol i t iek slechts 
tot de popular i te i t d i e r pol i t iek heeft b i jgedragen en dat irje Entente 
gel i jk is geworden aan een hol le noot. N ie t s meer. D e s te gewi 
t iger word t in dit s tadium de h o u d i n g door de V e r . Staten a a n 
genomen. E n die h o u d i n g 'wordt, door liet O u t l o o k - a r t i k e l als vo lg t 
g e q ü a l i f i c e e r d : 

Maar welke is nu wel de Amerikaansche positie? Het schijnt wei, dat zij-
een soort compromis is tusschen het Fransche standpunt en het Engelsohe 
Amerika wenscht Oen vrede; gelijkheid tusschen de naties, reconstructie" 
regeling; en daardoor handel met Europa, maar zijn aspiraties gaan niet 
heelemaal uit naar Moskou! Vicor Amerika is een vrede met Rusland niet de 
hoeksteen van een nieuw Europa, en Amerika, voor zoover het dat land 
aangaat, zou liefst „Rusland in zijn sop laten galar koken". En dlat is een 
logische absurditeit! 

Er zijn teekenen genoeg, die er op wijzen, dat Amerikaansche financieele 
en zakenmenschen beginnen in te zien, dat hun ministerie van buitenlandsche 
zaken zich ongeveer draagt als een roulette-speler, die vijf francs op „rototf', 
en vijf francs op „zwar t" zet, .in de hoop dat „zero", — in den vorm van 
een algemeene Europeesche debacle, — niet winnen zal. Dat zal ook waar
schijnlijk niiet het geval zijn. Maar dan, zal het wedden van vijf francs op de 
Fransche politiek en vijf francs op die Engelsche, niet veel voordeel brengen 
aan den speler, of het spel dan al r-cpd, of zwart zal uitvallen. De vergissing 
der Amerikaansche regeering kwam bijzonder naar voren in de kranige 
redevoering, v erleden week, vaar minister Hoover. Deze scheen de verklaringen 
van Lloyd George volgens hare nominale waarde te rekenen: dat een overeen
komst roer' Rusland den handel zal stimuleeren en de werkloosheid zal ver
minderen, door het hervatten van den handel met Rusland. 
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Hier wordt de Amerikaansche politiek met een speel-politiek 
vergeleken. Is het dan al geen vanbanque-politiek dan toch eene 
die er verduiveld veel op gelijkt. 

Maar vergeten wij niet, dat wij ook hier weer te maken 
hebben met een Europeesch, zij 't ook een Britseh oordeel. En wij 
moeten — wij legden er den nadruk op, toen wij over Wells' 
opstellen spraken — ons in den Amerikaanschen gedaChtengang 
verplaatsen, om den juisten kijk te krijgen op wat er van Amerika 
ten opzichte van de „reconstructie" feitelijk is te verwachten. 

Kenmerkend nu is takfit opzicht hetgeen de beroemde financier 
Frank A. Vanderlip, een van de meest vooraanstaanden in de 
fmancieele wereld der Unie, als zijn meening geeft na een uitge
breid onderzoek in Europa, waarbij hij met honderden politici, 
economen, bankdirecteuren, arbeidersleiders enz.heeft gesproken. 1) 
Deze ongetwijfeld- tot de verstr ikkende groote kapitalisten dei-
Unie behoorende man behandelt in het slot-hoofdstuk van zijn 
boek: America's responsibilities (Amerika's verantwoordelijkheid) 
de vraag the ook Wells op den voorgrond stelde, of die Unie ver
antwoord is, izich van Europa's lot zoo min mogelijk aan te trekken. 
Hij gaat het pro en het contra na van de politiek der zoogen. Little 
American's, d.w.z. van hen, die meenen, dat Amerika in zichzelve de 
krachten bezit om alleen te bestaan en dat het Europa desnoods zou 
kunnen zien te gronde gaan. Want dat Amerika Europa niet noodiig 
heeft — .zij 't ook dat dit in den aanvang moeilijkheden met zich zou 
brengen — als afnemer en kooper. 

De financier Vanderlip, wiens standpunt nog. nader is i,toe te 
lichten, is intusschen van meening dat het Klein-Amerikaansch 
gezichtspunt foutief is, schoon het niet gemakkelijk is, zegt hij, om 
aan een materialistisch gezind persoon ;aan te toonen, waarom 
verkeerd is. 

Dit weten wij in ieder geval al aan den vooravond van cie 
Conferentie van den Haag: zonder Amerikaansche medöwerkir 
't ook achter de schermen en niet-officieel, aal ook Brittannië -
Rusland geen creidiiet verleenen en zonder Amerika, zonder Morgan, 
krijgt Duitschland 'geen voorschot 

1) W.hat next intEurope? George Allen and Union Std. 19E2. 



De tragedie van de Tweede Internationale 
inzake Georgië. 

I- door 

j . W. KRUIJT . 

Van die bezorgdheid hebben wij in begin van dit opstel 
eenige aanhalingen gegeven, die thans iets meer van nabij dienen te 
worden bezien. 

De Duitsche voorlichting over Georgië, van Paul Olberg, ver
taald in de Socialistische Gids van Mei 1921, geschreven dus vlak 
na den val van de sociaal-democratische republiek, is al aanstonds 
een type van feitten-camouflage. Wat de geschiedenis van Georgië 
betreft, bepaalt het feiten-relaas zich tot de grijze oudheid; volgt 
een verheerlijking van de schitterende eenheid van heel het Georgi
sche volk met zijn Menschewistische regeerders, hun sublieme her
vormingsplannen (zie pag. 297, 3e alinea) en de overrompeling van 
de Russische Roode Legers, te trouweloozer — omdat Sowjet-Rus
land in Mei 1920 met Georgië een vredesverdrag had afgesloten. 
Tot slot, natuurlijk, een oproep-tot-protest aan het weldenkende 
wereldproletariaat. 1) 

De lezer heeft uit al het voorgaande, in 't bijzonder uit ons 
historisch overzicht, reeds geleerd, aan welke zijde d'e trouwbreuk 
heeft gelegen. Dit betrof echter nog maar Georgië's houding naar 
buiten, tegenover Sowjet-Staten, met welke het gazamelijk beraad
slaagde plannen had te verwezenlijken. Over Georgië's naleving 
in 't eigen land van gemaakte overeenkomsten,, in casu het vredes
verdrag van Mei 1920 met Sowjet-Rusland, spreekt de geschiedenis 
van de Georgische proletarische Jeugdbeweging boekdeelen. Hoe
wel dit hier slechts beknopt vermeld kan worden, zal uit dit korte 

1) Bij gebrek aan dergelijk sensatiemateriaal over Georgië wordt 
een groot deel van bet opstel ingenomen door een gruwelverhaal van de 
Kussen in Azerbeidshan, dat ondanks een citaat-vainwbolsjewistische-zijde 
mets om t lijf heeft en dat hier veilig buiten beschouwing gelaten kan 
worden. 
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stukje geschiedenis 2) wederom blijken, hoe een soc.-democratische 
republiek, die het kapitalisme naar de oogen eiet, verdragen als 
scheurpapier behandelt. 

Vóór de Februari-revolutie van 1917 bestond in Georgië, 
gelijk" in het overige onderdrukte Czarenrijk, geen proletarische 
jeugdbeweging als zoodanig. Alleen onder de studeerende jeugd 
bestonden ontwikkelingskringen, die een politiek karakter droegen. 
Fers't enkele maanden na het begin der zomer-revolutie 1917 ont
stonden in verschillende deelen van Georgië, evenals in 't overige 
Rusland, eenige organisaties der proletarische jeugd — de kernen 
der latere kommunistische jeugdorganisatie. Een karakteristiek ken
merk van deze beweging was, dat zij zich aanstonds geheel zelf
standig voor de diktatuur van het proletariaat en voor de Bolsjewiki 
uitsprak. 

N a de Octoberrevolutie verklaarde Transkaukasië, dat toen m 
menschewistische handen was, zich zelfstandig en scheidde zich van 
Rusland af. Tusschen Soviet-Rusland en Transkaukasië schoven 
zich als een wig de troepen van Denikin in, die aldus de republieken 
van Transkaukasië van ieder contact met het centrum der wereld
revolutie, Rusland, afsloten. Hierdoor was de Communistische 
Jeugdbeweging in deze landen uitsluitend op zichzelf aangewezen. 
Niettemin zette de communistische jeugd, door d'e menschewistische 
en contra-revolutionaire regeeringen tot illegaal bestaan gedwon
gen,, baar arbeid voort. In 1919 gelukte het haar de eerste illegale 
conferentie te Baku bijeen te roepen, waar de vertegenwoordigers 
van verschillende organisaties samenkwamen. Deze conferentie ver
eenigde alle afzonderlijke organisaties tot één geheel onder den 
naam van: Transkaukasische Organisatie van het Communistische 
Jeugdverbond van Rusland. Zij koos een Trans-Kaukasisch lande
lijk comité en legde daarmee dus den grondslag voor de massa
beweging in Transkaukasië, speciaal in Georgië. 

In Georgië heerschte toen cie kleinburgerlijke „democratische" 
regeering der sociaal-konkelaars, de menschewiki. De communisti
sche jeugd moest alle zegeningen van die democratie aan eigen lijf 
ervaren. De menschewistische regeering, die de communistische 
beweging met alle middelen onderdrukte, richtte haar toorn vooral 
tegen de arbeidersjeugd, als het actiefste deel der communistische 
strijders, en vervolgde haar op elke denkbare wijize. 

2) Meegedeeld door Raffi Chitaroff in „De Menschewistische Terreur". 
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Tegen November 1919, ter eere van den tweeden jaardag der 
October-reyolutie, bereidde de communistische partij een omwen
teling voor, die den val der menschewistische regeering en ide stich
ting der Sowjet-regeering beoogde. 

In de voorbereiding dezer actie nam de communistische jeugd 
het leeuwenaandeel. Hoewel de beweging zich over geheel Georgië 
uitbreidde en de actie, die op verscheidene plaatsen opvlamde, 
verbitterde gevechten met de menschewistische troepen meebracht, 
gelukte de omwenteling niet, doordat de beweging onvoldoende 
georganiseerd was j; samenwerking ontbrak tusschen de plaatselijke 
acties. Met de onderdrukking dezer beweging begon een nieuw re-
pressaille- en vervolgingstijdperk. De menschwistische gevangenis
sen werden met deelnemers aan; de beweging gevuld en onder ihen in 
de eerste plaats de vertegenwoordigers der communistische jeugd. 

Ondanks het verlies van honderden zijner beste leden, zette het 
Communistische Jeugdverbond zijn arbeid voort. Ondanks de moei
lijkheden van den illegalen arbeid, nam het ledental gestadig toe en 
ging in 1920 de 7000 te boven. 

De volgende vuurdoop werd zijn deelname aan de 1 Me i 
demonstratie 1920. Hoewel de menschewistische regeering vooruit 
gedreigd had de demonstranten met wapengeweld uiteen te jagen, 
verzamelde zich op 1 Mei, vroeg in den morgen, een menigte van 
vele duizenden voor (het Vakvereenigingsgebouw te Titlis. Boven 
de menigte wapperden vlaggen met opschrift: „Leve de Sowjet-
regeering van Georgië". „Weg met de regeering der verraders, de 
menschwiki", enz. Vanuit auto's hielden de sprekers van het Jeugd
verbond vurige redevoeringen, die enthousiast werden begroet, 
terwijl vuisten werden opgestoken in de richting der regeerings-
gebouwen. De algemeene stemming was van dien aard, dat het leek 
of men zonder wapenen in de hand de menschewistische regeering 
ten val kon brengen. Deze was echter voorbereid. Gebruikmakende 
van het rumoer en geschreeuw, slopen soldaten en een afdeeling 
Narodni Gyardia (burgerwacht) aan en hakten op de demonstran
ten in; de voormannen werden uit de auto's gesleurd en bloedig 
mishandeld. De haut-inteliigence en het chauvinistisch kleinburger
dom op de trottoirs bijeen, juichten dit bedrijf hartelijk toe en leen
den daarop een hand bij de mishandeling der demonstranten en de 
vernieling van hun vlaggen. Bijzonderlijk onderscheidden tzich 
hierbij de „brave burgers" van het jeugdverbond der „marxistische 
menschewiki. De demonstranten werden uiteengejaagd en velen der 
mishandelden en bloedig-verminkten in de gevangenis geworpen.. 
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Lang hebben zij daar niet behoeven te zitten. In diezelfde Mei 
maand kwam tot stand het vredesverdrag Sowjet-Rusland-Georgie, 
waarbij het bestaan van het zelfstandig, onafhankelijk Georgië 

e r k e C r e e e n k o m s t i g dit verdrag verbond de Georgische regeering 
zich alle communisten, die in 'de gevangenis zaten, m vrijheid te 
stellen en hun legaien arbeid niet te verhinderen voorzoover de om-
munistende onafhankelijkheid van Georg.e ^ f ^ ^ p ~ ï ™ ^ 
nisten erkenden die; zij noemden zich „Communistische Pa t j van 
Georgië" en hiermee begon het tijdperk van zoogenaamd legale 
arbeid der partij en tevens van het Communistische JeugdveAond. 
Na een energiek ondernomen voorbereiding gelukte het t Centraal 
comité „Het eerste Al-Georgische Congres van het Communistische 
leugdverbond" tot stand te brengen. 

Het congres werd in den avond van 25 Augustus 1920 geopend 
Reeds den volgenden morgen waren de comitéleden van't Verbond 
afzonderlijk of tezamen in hechtenis genomen. Des avonds versche
nen beambten der zoogenaamde „bijzondere afdeehng der Men
schewistische gendarmerie en eischten toegang tot het Congres. 

Het congres verklaarde echter categorisch in geen geval te 
kunnen toelaten, dat politieagenten zijn zittingen zouden bijwonen 
en drong er op aan, dat zij de zaal zouden verlaten. Onder bedrei
ging het congres uiteen te zullen jagen ging de politie heen. In 
allerijl kozen de deelnemers het. centraal-comité en namen een reso
lutie aan, waarin tegen dit machtsmisbruik geprotesteerd werd. 

' Vóór de menschewistische gendarmerie aan haar overval toe was 
had het congres zich opgelost. Den volgenden dag begonnen de 
arrestaties der actieve partijarbeiders en leden van het Jeugdver-^ 
bond Van toen aan moest het Verbond weer illegaal arbeiden. Heel 
zijn verdere arbeidstijd, winter 1920 en voorjaar 1921 to de 
grondvesting van Sowjet-Georgië werd gekenmerkt door schrikke
lijke vervolgingen van de zijde der menschewistische regeering, die 
alle communistische organisaties vertrapte. 1) 

In de soberste bewoordingen heet het in „Die Jugend der 
Revolution, Drei Jahre proletarische jugendbewegung 1918-1920": 
In Georgië gelukte het na de onderteekening van het vredesverdrag 
niet legaal te arbeiden. Wij hadden 5 nummers van het tijdschrift 

1t Men lette wek toen, in Sept. 1920 brachten de heeren MacDonald 
VaniirveTdie" Renaudei, Debr'ouckère, Kautsky hun bezoek aan de bevnende 
re»eering der Georgische Republiek. 
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„De jonge proletariër" uitgegeven, nauwelijks opnieuw onze leder, 
geregistreerd, nauwelijks het congres bijeengeroepen, toen de ver
volgingen weer begonnen en wij ons andermaal tot illegalen arbeid 
gedwongen zagen." 

Wanneer Mr. Troelstra 22 April 1921 in de Tweede Kamer 
kiaagt over „de treurige overweldiging van die kleine sociaal-demo
cratische republiek door de Sowjet-republiek" dan moet men bijna 
gelooven, dat hem heel de voorgeschiedenis van Sowjefr-Georgië 
onbekend was. Wat des te merkwaardiger is omdat Mr . Troelstra 
deel uitmaakt van de Executieve der Labour and Socialist Interna
tional, tezamen o.m. met Mac Donald en Vandervelde, twee der 
hooge bezoekers aan Georgië van September 1920, die hem blijk
baar van wat zij daar gehoord en gezien hadden slecht hebben inge
licht. Het kan óók izijn, dat de heeren te Londen „en comité" beslo
ten hebben van al het gebeurde niets af te weten. 

In elk geval heeft mr. Troelstra, noch iemand anders, zijn licht 
omtrent het gebeurde kunnen opsteken daar, waar dat in de eerste 
piaats mocht worden verwacht, n.1. bij de mannen, die in Maart 
1921 als ex-regeerders Georgië vaarwel zegden en naar Europa 
kwamen om hun pogingen-tot-herstel te ondernemen, aan de diverse 
hoven, bij den Volkenbond en laatstelijk zelfs te Genua. Gelijk men 
weet zonder succes. 

Een der voormannen, Tcheidze, ex-voorzitter van het ex-parle
ment van de ex-Georgi<sche Republiek heeft destijds een interview 
„toegestaan" aan den heer Maurice Bertre, dat te vinden is in de 
Belgische „Peuple" van 13 April 1921, dus vlak na zijn aankomst in 
Europa (te Parijs). 

Deze Tcheidze, in Georgië bekend als een der vaardigsten om 
zijn landgenooten voor de wassende macht van het communisme 
blind te maken, durft (natuurlijk met absolute verzwijging van alle 
voorafgegane feiten) brutaalweg te zeggen: „Georgië ondergaat 
daadwerkelijk het lot van België in 1914"! Zoo spreekt de man, die, 
erger dan eenige Duitsche imperialist, verdragen behandelde als 
vodjes papier en onderdaniger dan eenige hoveling voor Europee
sche generaals en diplomaten zich in 't stof boog. 

Maar waar hij feiten meedeelt gaat de brutaalheid van waar
heid-verzwijgen alles te boven.Zoo vertelt hij de allerlaatste gebeur
tenissen: „Het (Russische) overrompelingsleger was samengesteld 
uit de Elfde Armee en eenheden van drie andere armeeën, het 7e, 9e 
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en 13e ongerekend de detachementen van Boudenny en Yloba. 
Bovendien hadden de bolsjewiki medewerking van die Turken. De 
regeering van Angora eischte, dat wij onze troepen uit de steden 
\rdahan en Artvin zouden terugtrekken, maar bood aan de pro

vincie Batum te beschermen tegen de bolsjewistische troepen. Niet 
zoodra echter hadden de Turken de stad, om haar te bewaken, 
bezet of zij leverden haar aan de bolsjewiki over, met wie zij eens
gezind waren. Deze laatste valsehheid (perfidie) maakte het ons 
onmogelijk den strijd voort te zetten en 17 Maart besloot de Georgi
sche regeering het leger te ontbinden." 

Zoo spreekt Tcheidze over perfidie van Russen en Turken. Zoo 
zwijgt Tcheidze over de perfidie van zijn vriend Gegetschkori, die 
tegelijk Russen en Turken naar Batum uitnoodigde (zie bladz. 306) 
in de hoop dat hij Baron von Munchhausen zou zijn, die de leeuw 
in de muil van den krokodil laat loopen en zelf den dans ontspringt. 

De uitlatingen van De Broucquère en Mac Donald, in den aan
vang genoemd, behoeven hier geen afzonderlijke behandeling. Zij 
worclen ruimschoots geoordeeld door de houding van de Leiding der 
II Internationale. 

Wij dienen thans plaats te geven aan een correspondentie tus
schen deze Labour and Socialist International en, laat ons voorloo-
pig zeggen, Rusland-Georgië. 

Den 4en Juli 1921 zond de Executieve te Londen aan „de Re
geering te Moscou' 'het volgend bericht: 

Het Uitvoerend Comité der Tweede Internationale, de vorige 
week te Londen bijeen, heeft de berichten over den stand van zaken 
Georgië betreffende ontvangen en besproken; in 't bijzonder kwam 
ter sprake een resolutie van de sociaal-democratische Partij te Tiflis, 
waarin de Sowjet-regeering gevraagd wordt om haar toestemming 
voor het houden van een referendum onder de Georgische bevolking 
teneinde te zien welke regeering dit land behoort te hebben. Dit 
referendum worde gesteld onder het toezicht van een gemengde 
commissie samengesteld uit communisten en socialisten tot andere 
naties dan Georgië behoorende. Te dezer zake doet het Uitvoerend 
Comité het volgend voorstel: 

„Het Uitvoerend Comité der Tweede Internationale heeft ken
nis genomen van een verzoek der Sociaal-democratische Partij van 
Tiflfs, dat door de Arbeiderspartij van Groot-Brittannië, de Fran
sche socialistische Partij, de Belgische Arbeiderspartij, enz. wordt 
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ondersteund en vraagt om een „gemengde commissie van buiten
landsche socialisten der geheele wereld", die zal toezien op een vrije 
keuze van alle Georgische kiesbevoegden, opdat het volk overeen
komstig zijn wensch die Regeering erlange waarvoor 'het zich in 
meerderheid zal uitspreken. 

Het Uitvoerend Comité ondersteunt dit voorstel en besluit met 
de Sowjet-Regeering in verbinding te treden teneinde tot het doel 
van deze resolutie te geraken." 

De lezer, die -het tot hiertoe meegedeelde gevolgd heeft, vraagt 
allicht met eenige verbazing: wat is onnoozeler, zulk -een briefje 
naar Moscou te sturen of te verwachten dat daar een dergelijk voor
stel als ernstig (wij zeggen nog niet eens eerlijk) bedoeld izal wor
den opgevat. De eenige oplossing lijkt wel te gelooven, dat die 
Londensche vergadering op 4 Juli 1921 werkelijk niet wist wat er 
al te maal door hun partijgenootèn te Tiflis was uitgehaald. Wat 
echter moeilijk gaat, aangezien, wat ook Tcheidze, Jordan 
Gegetschkori hun verteld èn verzwegen hebben, Mac Donald en 
Vandervelde in hoogsteigen personen tien maanden tevoren in het 
land zelf geweest waren. Schrijver dezes had het voorrecht in 
Augustus 1921 eenige weken in Tiflis en op het land van Georgië 
(bovendien in Azerbeidshan) door te brengen. De historische gege
vens izijn hem niet uit eenige ,bijzondere bron" ter kennis gekomen, 
maar lagen evenzeer voor het grijpen als bijvoorbeeld het vertrek 
van Jhr. Karnebeek naar Genua, de voetbal-match België-Holland 
of een uitslaande brand op Kattenburg algemeen hier te lande 
bekende, (zij 't minder belangwekkende, historische data zijn. 

Zoo heeft men dan ook in Moscou en Tiflis aan die onwetend
heid in Londen waarschijnlijk getwijfeld, maar het niettemin dienstig 
gevonden een frisch, d.i. een geweten en geheugen opfrisschend, 
antwoord te geven. 

Als samenvatting van wat wij tot hiertoe schreven en citeerden 
volgt het hier onverkort: 

Antwoord (daio 13 Sept. 1921) van <het Revolutionair 
Comité en de Executieve der Communistische Partij van 
Georgië aan het Uitvoerend Comité der Tweede inter
nationale. 

Door tusschenkomst van kameraad Krassin, voorzitter van de 
Handelsdelegatie te Londen heeft de heer Ramsay Mac Donald aa;; 
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de Regeering van Georgië de resolutie van den Uitvoerenden Raad 
tl d f Tweede Internationale gezonden; deze resolute ondersteun 
het verzoek van de Menschewistische Partij (afdeehng Tiflis) tot 
m tel i n " V an een gemengd comité, samengesteld door de Soctahs-
Ï h en Communistisch! partijen der geheele wereld ten einde d 
rtnrtische kiezers de vrije keus van hun Regeering te laten bepalen. 
U e ° r SCnaamevaenr het Uitvoerend Comité der Tweede. I n t — e 
verzoekt de heer Macdonald de Sowjet-Regeering ten spoedigste e 

aangezien de socialistische b e w e g ^ d e r j n j ^ -
lende landen waarschijnlijk voor de zaken van Georgië een steeds 
levendiger belangstelling hebben. 

Het Revolutionair Comité van het socialistisch Sowjet Georgië 
en he" Cen raai Comité van de Communistische Partij van Georgië 
verÏlaren dat zij onder de gegeven omstandigheden liever recht-
Itr met den Meester, d.i. het Entente Imperialisme te doen had
den en dezen te antwoorden dan deszelfs lakeien en spreekbuien, 
t zich aan de spits stellen van een organisatie, die zich Arbeiders 
er Socialisten Internationale noemt. . 

D weerzinwekkende, verraderlijke rol, die de leiders der Gele 
Internationale gespeeld hebben, is den arbeiders van den Ka ïuasus 
SS geworfffl door het bezoek aan Mensjewis isch Georg-e 
1 le en najaar, van de Delegatie der Tweede 
toe o,m. de heeren MacDonald, Vandervelde, Renaudel, Debrou 
ckère Kautsky behoorden. . 

Deze allen kwamen in Georgië als de onmiskenbare commissio
nairs van kapitalisme en imperialisme. Zoo yona de heer Mac Do
nald de leider der Arbeiders en Socialisten Internationale, het 
naia, ue ï c m c gewezen socia-
ibijvoorbeeld voor een socialist - zij t dan ooK een g _ 
Hst - p a s s e n d en nuttig terstond na aankomst te Tiflis een bezoek 

te leggen bij den Volkscommissaris voor Bu i t en l andse Zaken 
an Sowfet-Az rbeidshan, die toen juist in die stad was beneven 

b i -den gevolmachtigde -der Russische Sowj et-Republiek, teneinde 
d'mgend om de invrijheidstelling te smeeken van eenige officie en 

n f e Britsch-imperialistische leger, die "aar Azerbeidshan g e l , 
overal elders, gekomen waren met geesel en brandstapel voor de 
Z^l en loeren, en die te Baku waren gevangen genomen 
G e n l d e heer Mac Donald informeerde niet naar et lot de 
honderden .en duizenden Georgische communisten, die üe sociaal 
S o c r a t i s c h e Regeering in de gevangenis had geworpen h , 
voorts -geen inlichtingen waarom politie en burgerwac.it van dezen 
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democratischen Staat de communisten als wild opjoeg, de gevange
nissen er mee vulde of ze in veewagens wegwerkte uit de „democra
tische oase", zooals menschewistisch-Georgië in den mond der gele 
meesters en der gele gasten heette. 

Dezelfde heer MacDonald beweerde in toespraken tot vergade
ringen, waarin niemand werd toegelaten die van communistische 
gezindheid verdacht werd, dat Menschewiek-Georgië bewezen had 
rijp te zijn voor recht op onafhankelijkheid en daarmee drukte hij 
het stempel der Tweede Internationale op de selectie-theorie van het 
Imperialisme die de naties onderscheidt in die, welke onafhankelijk
heid waardig en onwaardig, zijn. 

Bij hun terugkomst uit Georgië naar Europa schreven de 
gezanten der Tweede Internationale, en onder hen zeer in 't bijzon
der genoemde heer MacDonald, dat Groot-Brittannië, Frankrijk, in 
't algemeen de Entente, de handen ineen moesten slaan tot stichting 
van een federatie der drie Kaukasische republieken; in dit tijdsge
wricht beteekende dat een uitnoodiging aan de imperialisten der 
Entente om de Arbeiders- en Boeren-Regeering van Sowjet-Ateer-
beidshan te vernietigen, de communisten uit Baku te verdrijven en 
een federatie van Menschewiek-Georgië, Azerbeidshan en Dashnak-
Armenië te spannen aan den bloedigen triomfwagen der Entente. 
Thans achten de heeren MacDonald en zijn collegas der Gele Inter
nationale de tijd gekomen hun offensief tegen de Arbeiders- en 
Boeren-Regeering van Georgië met intrige en ophitsing te openen 
en wel door stichting van een Commissie tot controle over de demo
cratie van Georgië. Zij zullen het advies van alle kiezers gaan 
inwinnen om te constateeren welken regeeringsvorm men verkiest 
en dit zonder terzijdestelling der uitbuiters, speculanten, grondbezit
ters en andere parasieten, die onder het Menchewistisch regime heer 
en meester waren, die nu in politieken en economischen izin) door de 
dictatuur van het proletariaat en de armste boerenklasse onteigend 
zijn, de naneven van een voorgeslacht, dat koningen om 't leven 
bracht zónder 't advies van het kiezerscorps, toeschouwers en deel
nemers bij de gruwelijkste onderdrukking van groote en kleine 
naties door het Entente Imperialisme; deze heeren der Tweede 
Internationale, die de democratie om de hals vallen en haar voor 
Sowj et Georgië aanbevelen, moesten zich schamen, dat zij het aller
oudste Volkenrecht, het recht op revolutie, miskennen. Deze demo
cratie behoorde in heel wat ruimeren zin verwerkelijkt te worden. 
Tot eiken prijs moesten Commissies geëischt worden om wil en stre-
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ven der volksmassaas in Ierland, Indië, Afrika en andere kolomen 
aan 't licht te doen komen. Wanneer echter de heer MacDonald en 
2iin collegas liefde opvatten voorde democratie in Georgië, waar de 
dictatuur van het proletariaat gegrondvest is, om die liefde terstond 
weer te verliezen doordat zij meer oog hebben voor de geldzakken 
in het eigen vaderland, dan bewijzen zij daardoor voor de zoo-
veelste maal weer, hoe diep de afgrond is waarin zij met hun steun 
aan de Georgische menschewisten gevallen zijn, met slechts als 
socialisten, maar ook als gewone eerlijk^politieke democraten. / 
ondersteunen de doelmerken der Entente imperialisten, die hun met 
bloed bevlekte handen uitstekend naar het erts en het hout van 
Georgië, naar de olie van Baku en de andere rijkdommen van der. 
Kaukausus, thans in 't bezit van de arbeiders en boeren. Dit alleen 
kan de reden zijn waarom zij de Georgische menschewisten onder
steunen in hun zonderling verlangen en hun duistere begeerte om 
het Georgisch vraagstuk op de agenda der Entente-conferentie te 

brengen. . 
Terwijl zij bijzondere belangstelling in de socialistische bewe

ging der verschillende landen voorwenden spelen de heeren Mac
Donald c s de rol van helpers van het imperialisme, dat zich gereed 
maakt voor een nieuwen aanval op de Sowjet-repubheken. 

Waren het niet deze zelfde Georgische menschewisten, die in 
1918 de Keizerlijke Duitsche troepen voor de bezetting van Georgië 
te hulp riepen; die met behulp van Wilhelm's troepen, bajonetten en 
kanonnen de heerschappij aan zich trokken en handhaafden; die 
zich van Duitsche generaals bedienden om revolteerende streken, 
die izich van het Arbeiders- en Bóeren-Rusland niet wilden laten 
afscheuren, onder't juk te brengen? 

Toen wierpen noch MacDonald noch de Menschewisten de 
gedachte op het oordeel der bevolking te vragen, evenmin werd iets 
vernomen van een democratische controle om de Volkswil te leeren 

kennen. - ' ., . , . 
Toen Britsche generaals de plaats der Duitsche kwamen inn« 

men stonden dei Georgische menschewisten klaar voor hen te buigen 
en als redders voor de revolutie hen te verwelkomen. Zl] zouden den 
Britschen koning per telegram een „alleronderdanigst" verzoek, op 
de knieën hem smeekend de Britsche troepen in Georg.e te laten 
In die dagen toen de massa des volks met de wapenen in de hand 
opstonden en riepen om een referendum, om een openlijke wils
uiting werden honderden en duizenden Georgische boeren en arbei-
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ders door de menschewisten van Georgië gegrepen, in de gevange
nis geworpen, door een krijgsraad gevonnisd en terecht gesteld. 
Ziedaar wat in de Menschewiek-Georgische „Model-democratie", 
zooals de menschewisten en hun gele beschermers het noemde, 
plaats vond. 

Thans, nu de geweldsrnacht der Georgische menschewisten ten 
einde is, nu zij door den opstand der arbeidende klasse in de armen 
van hun Westersche beschermers teruggeworpen zijn, worden zij 
bezorgd over de democratie in het Arbeiders- en Boeren-Georgië 
en verlangen zij met de onbeschaamdheid, den 'kleinburger eigen, 
dat de revolutionaire regeering het oordeel der kiezers zal vragen. 

Met verachting dit stuk politieke zwendel afwijzend richt het 
Revolutionair Comité en de Communistische Partij van Georgië, 
over de hoofden der schijnheilige leiding der Gele Internationale en 
van hun bankroete agenten heen, de volgende oproep tot de Arbei
ders en Boeren van Europa: 

Kameraden! Schenkt dezen leugenaars en [zaakgelastigden van 
het imperialistisch burgerdom geen geloof. Gelooft niet aan hun 
verzekeringen omtrent democratie. Eischt, dat ze hun democratie in 
practijk brengen door daadwerkelijken strijd voor de bevrijding der 
onderdrukte volken in Ierland, Indië, Afrika en elders uit den greep 
van het roofzuchtig Imperialisme. 

Wat de werkelijke wil is van de arbeidersklasse van Georgië, 
die is voldoende hieruit gebleken, dat zich gedurende het bijna half
jarig bestaan der Sowjet-Regeering in Georgië ook niet het 
geringste teeken van ontevredenheid van die zijde der arbeiders en 
boeren, zelfs niet in het verstverwijderde hoekje des lands, tegen 
het Sowjet-bewind heeft voorgedaan, — in een maatschappij waarin 
geen uitbuiting is, noch in de stad noch op het land. Waar de 
fabrieken en werkplaatsen aan den Arbeid toebehooren en het land 
aan de boeren, waar de macht bij de werkers berust. Zulk een maat
schappelijke orde kan geen voorwerp van haat en aanval van de 
zijde der arbeidende bevolking zijn. 

Ondanks hun wijd-yermaarde, burgerlijke Democratie heeft 
het twee jaar geduurd aleer de Georgische Menschewisten een 
Nationale Vergadering in 't leven riepen en toen nog stelden zij dit 
wangedrocht niet eens in werking om ook maar één zaak van levens
belang voor de arbeiders te regelen, doordat zij de machine van hun 
Dictatuur der Bourgeoisie gebruikte om over al zulke vraagstukken 
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reeds bij voorbaat ten gunste van speculanten, kapitalisten en 
grondwoekeraars te laten beslissen. 

De Sowjet-Regeering van Georgië, die aan de spits van het 
stadsp oletariaat en'van het ha,f-Proletariaat der dorpen̂  staa om 
de sociale werkzaamheid op socialistische grondslagen te herbou
w e n - n dat, de heer MacDonald vergete het niet, onder een voort
durende Entente-blokkade - organiseert thans verkiezingen voor 
eeTcongVe van Raden van arbeiders, boeren en soldaten, alwaar 
dë wil der werkers tot volledige uitdrukking zal komen, gesteund 
door de ervaring van de practijk. 

Het giftige ,zaad van intrige en ophitsing, dat door de verra 
ders der arbeidersklasse, die in het comité der Tweede In erna ho

le zitten, wordt uitgestrooid zal den grondslag dei 
tatuur in Georgië niet ondermijnen maar veeleer de haat en verach 
ting tegen de lakeien van het imperialisme en hun meesters doen 

WaTnu de vraag inzake de controle der Staatszaken in Georgië 
"aansaat het Revolutionaire Comité en de Communistische Part ] 
van Georgië zijn te allen tijde bereid ,zich te stellen onder controle 
In toezie?t de revolutionaire arbeiders aller landen, die onder de 
ZnTZ Derde Internationale en der Roode Vak-Internationale 
vereenigd zijn. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ d g 

oogen te openen van de arbeiders van Europa en Amerika die door 
de Gele Internationale bedrogen zijn; om hun den waren stand van 
zaken in Georgië klaar voor oogen te stellen; om zoo noodig hun 
efgen proletarische controle over het Georgië der Arbeiders- en 
Boeren Raden uit te oefenen. 

Voor het Revolutionair Comité en het Centraal Comité 
der Communistische Partij van Georgië, 

. CRAKHELASHVILI, 
Secretaris. 

Ziehier een antwoord aan de Tweede Internationale, een predi-
king-van-dendaken tevens, die aan duidelijkheid niets te wenschen 

^ ^ ' V o o r de Londensche resolutiemakers zóó duidelijk, dat het 
Bulletin of the (second) International er in November, niet anders 
dan dit stotterantwoord op wist te geven: 
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„Dit is wat Georgische Dictatuur van /zich afgeef!. De wijze 
waarop zij de tegen haar gerichte aanklachten, de vrijheid des volks 
te onderdrukken en het volk gewapender hand er onder le houden, 
vermijdt is zoo duidelijk, dat verdere opmerkingen overbodig (zijn en 
antwoord op persoonlijke aantijgingen kan uitblijven daar zij geheel 
onwaar en verdraaid zijn. Mr. MacDonald handelde niet zcoals hier 
bericht wordt. Toen hij te Tiflis was werd de vrijlating der gevan
genen tot voorwaarde gesteld voor hervatting van den handel tus
schen Groot-Brittannië en Rusland en hij bezocht de vertegenwoor
digers van Moskou en Azerbeidshan om zulk een oplossing en daar
mee vriendschappelijke, politieke betrekkingen tusschen de beide 
landen te bevorderen. De socialistische beweging der gansche 
wereld moet voortgaan het zelfbestemmingsrecht voor alle volken 
te verlangen, om 't even of zij door het Imperialisme van het com
munisme of van het kapitalisme onderdrukt worden." 

Dat is al wat Londen te zeggen heeft. Natuurlijk is er „ m a r 
buiten" in de bladen, die de arbeiders plegen te lezen, over een 
ander zoo snel mogelijk gezwegen. 

Maar dat is het dan. Die vier zinnen stamelt de Tweede Interna
tionale, die tevoren geen adem genoeg had om al haar verontwaar
diging uit te schreeuwen, na de frissche oorwassching uit Georgië. 

Het is niet veel, maar toch genoeg — na een stevige rammeling 
komt er stotterend vaak waarheid voor den dag — om nu te weten, 
dat inderdaad MacDonald uit Engeland naar Georgië toog om 
vriendschap, handel en politiek met Sowjet-Rusland en Sowjet-
Azerbeidshan te helpen stichten. Zoo niet uit Sowj et-gezindheid — 
wie zou hem daarvan verdenken — dan zeker uit verwantschap met 
Engelsch imperialisme, die hij, om zijn reisgenoot Kautsky niet te 
kwetsen, als liefde voor zijn vaderland zal hebben voorgedragen. En 
aangezien elk der heeren van elks vaderlandsliefde gepastelijk ver
vuld was, werd deze arbeid des heeren MacDonald geen storende 
noot in het hooge reisgezelschap. 

Zeggen wij hiervan, met een variant op Trotzky's uitspraak: 
de Socialist, die van deze verachtelijke vertooning der Tweede 
Internationale niet walgt, moet smadelijk eens voor goed buiten de 
arbeidersbeweging gesloten worden. 



Een 25-jarig jubileum 
door 

O P M E R K E R . 

Het was in ihet voorjaar van 1897, met of zoo omstreeks het 
paaschoongres, dat partijgenoote H . Roland Holst ongeveer 
terzelfder tijd ais Herman Gorter, zich aansloot bij die sociaal
democratische arbeiderspartij. 

Het feilt dat zij thans een kwart-eeuw lang haar groote geeste
lijke kracht heeft gegeven aan de arbeidersbeweging, .zoowel natio
naal als internationaal, moeten wij memoreeren. 

Dit is onze plicht, ook afzoude dit geschieden tegen haar eigen 
wensch. Want het ware een beschamende getuigenis van phcht-

• , • .-: — . - o m a n / r t m « t ,Rpn zoodaniieen staat van v e r z a k i n g , incuieu w.j aan ^ . . « ^ i — - -
dienst in de arbeidersbeweging, op deze plaats verzuimden opemijK 
te erkennen wat de arbeiders haar schuldig izijn. 

Het behoort tot de moeilijkste taak van een moderne arbeiders
partij zich van een wetenschappelijke literatuur te voorzien, die zij 
nu eenmaal onmogelijk kan missen,. Groeit de proletarische klasse 
niet ook geestelijk uit boven de burgerlijke beschaving, dite toch m 
haar verval-periode nog altijd een geweldige macht vertegenwoor
digt dan moge zij zich op den bodem der kapitalistische maat
schappij tijdelijk en plaatselijk betere levensvoorwaaridlen door strijd 
veroveren, maar nog niet zou ihet haar gelukken de hoekstenen 
van een hoogere maatschappelijke orde te leggen, de communisti
sche maatschappij op 'te bouwen. 

Van deze waarheid was gedurende haar geheele loopbaan 
niemand dieper doordrongen dan partijgenoote Holst en z,ij heeft 
daarvoor, ondanks stormen en tegenspoeden in de beweging, steeds 
op de bres gestaan. 

Hoe kwam het dat in het laatst der negentiger jaren zij, Gorter 
en nog verschillende andere intellectueelen de burgerlijke civilisatie, 
waarin zij allen waren opgegroeid, als veel te leeg van ideaal den 
rug toedraaiden? Verplaatsen wij ons in de politieke en geestelijke 
atmosfeer van 1897 hier te lande. 
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Er heerschte in den winter van 1896/ 97 groote werkloosheid. 
De onvergetelijke Tak, de man die toenmaals den stoot heeft gege
ven dat velen onzer,-toen nog jonge intellectueelen, zich'hebben ge
schaard aan de zlijde van 'den strijd der arbeiders, schreef in het 
nummer van „De Kroniek" van 27 Dec. 1896 over de werkeloosheid: 
„Er is geen werk meer voor u." De arbeider gaat met wat voor-
loopig zijn laatste loon is naar huis. Dat kan vier weken, zes, ja 
tien weken duren. Bij andere bazen is het geval hetzelfde, ook daar 
is geen werk meer te krijgen; soms is-er een kleinigheid over voor 
een paar weken, veelal — en zeker in de grootste gezinnen — is 
er niets. Zonder in gevoeligheden te 'vervallen, waartoe de zaak 
anders wel aanleiding geeft, vraagt hij: waar ligt de genezing? Niet 
in de liefdadigheid, die veel te gering is bovendien, doch in de 
erkentenis van de verplichting, om uit hetgeen wij samen hebben en 
voortbrengen, aan de arbeiders 'het 'levensonderhoud voor een vol 
jaar uit te keeren. 

Ongeveer terzelfder tijd kwam Fr. van Eeden op (die volgende 
wijze de. „Gids"-lezers, de keur der brave hollandsche burgers, ver
schrikken: „Van elke tien menschen werken er negen'hard om de 
tiende te onderhouden."... Laat toch niet uw rechtsgevoel verdooveri 
door (deskundigen, houdt vast aan de eenvoudige feiten." Wie ze 
bemantelt fiegt."... „Ieder moet zien dat de machine kapot is en niet 
meer mee kan." Dilt kon men dagelijks hooren op die volksmeetings, 
die de brave „Gids"-lezers natuurlijk niet bijwoonden. 

Van Eeden geeft dan het middel aan om aan.den ondergang te 
ontkomen. „Er moeten rijkslandbouwhoeven beschikbaar zijn voor 
ieder die werk zoekt. Het is de dringende, .duidelijke, onontkoombare 
plicht der regeering te izorgen dat wie werk zoekt het land te bebou
wen. Hiermede doen wij niets dan waken voor de persoonlijke vrij
heid en voor de veiligheid van het Rijk" 

In zijn Nieuwjaars-artikel van „De Kron'ek" schrijft Tak: „Het 
jaar 1897 blijft in de geschiedenis van Nederland van historische 
beteekenis omdat toen voor het eerst een deel der onterfden van de 
samenleving, rechtstreeks hun invloed zullen doen gelden op de 
wetten, waardoor het samenleven, zoover het niet .zuiver geestelijk 
is, wordt beheerscht... Wij staan 'hier nog maar aan het begin van 
een langen weg, waarop wij zullen struikelen en vallen. De betee
kenis van dit moment is alleen dat het-hek is geopend. Een beteeke
nis niet gering te schatten door hem die beseft dat de opdringende 
menigte het anders zou hebben 'stuk geslagen. 
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Want er komt een wil imde massa des volks en dit is een der 
verheffingen van'dezen tijd". . . 

„Het socialisme, zooals het thans zich voordoet als beweging 
van groote groepen arbeiders in de landen van imeer lof 'minder 
intense productie en zich door »het kiesrecht en andere indirecte 
invloeden overplant in het politieke leven der staten, dit socialisme 
is .zonder een nauwkeurig onderzoek van de groote lijnen van het 
kapitalistisch prodluktie-proces niet te kennen. En weinig nut nee., 
het als hij, die zich zulke kennis heeft trachten te veroveren, het 
leven der materie niet nauwkeurig heeft bespied"... 

„De aanspraken van broederlijkheid en humaniteit, die zeker 
op ons handelen invloed hebben, zijn niet cle grondslagen van het 
socialisme. Het socialisme is een begrip, verstandelijk afgeleid uit 
de noodzakelijkheid van het samenleven in dien engeren zin van het 
woord. Socialisme te vereenzelvigen met humaniteit en broederschap 
is het debat ontwijken. De massa voelt het als de gerechtigheid, 
waarvan het een deel is. Niet alleen om stoffelijke eischen te bevre
digen, maar ook wel degelijk omdat haar levensvoorwaarden aan 
haar geestelijk leven alle bloed onttrekken. Elk van haar vergade
ringen is een kreet om recht, te eerbiedigen door ieder wiens 
gemoedshouding mede door overwegingen van recht wordt 'be
paald." 

Tak, die een fijnproever was van de mentaliteit van ons volk, 
teekent hier op .zeer juiste wijze den toenmaligen geestestoestand 
der'jonge intellectueelen. 

Tegelijkertijd was er onder de literaire beweging van '80, 
onder 'de dichters, roering. 

Tot dusverre hadden zij altijd maar over zich zelf gedacht, 
over hun ziel, hun hart, hun lichaam. De dichters van '80 spraken 
altijd door over hun persoonlijke aandoeningen. Van de buiten
wereld, van de bourgeoisie, die zij haatten, trokken zij zich terug. 
Zij voelden, dat het burgerlijk ideaal leeg was, dat er een andere, 
een betere gedachte in de wereld moet zijn. Zij die de burger-maat
schappij het meest haatten in hun gevoel, begonnen haar te door-
vorschen en Marx wees hen den weg. Van hem leerden zij, dat die 
maarschappelijke omstandigheden den mensch beheerschen. Vijftig 
jaar geleden reeds had hij een nieuwe methode om de maatschappij 
en de geschiedenis te bestudeeren en te begrijpen gevonden. 

Wanneer men een bepaalden tijd, bepaalde maatschappij-toe
standen, personen en daden wil begrijpen, onderzoeke men eerst 
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de praduktie-wijze, dan vindt men de verhoudingen waarm de 
menschen gedwongen zijn tot elkaar te staan, dan vindt men hun 
klassen, hun partijen. Dan heeft men den materkelen bocem, 
waarop zij zich met hun daden en gedachten verheffen. 

Dat bracht licht in de duisternis. 
Gorter, Mevr. Holst — die spoedig door andere jonge afval

ligen uit de burgerlijk-inteMectueele kringen zijn gevolgd — sloten 
zich aan (bij de opkomende arbeidersbeweging van dien tijd in ons 
land, bij de S. D. A. P. 

Teekenend is, dat de signatuur der verkiezingen, die in Juni 
1897 voor het eerst onder het uitgebreid kiesrecht plaats hadlden, 
de val der liberale partij is geweest, en het begin van haar voort
durend verval. 

Het jonge en nog slecht georganiseerde arbeiderskiesrecht 
weerde zich moedig en bracht voor liet eerst drie socialisten in de 
Kamer, Troelstra,Van dier Zwaag en Van Kol , waarbij als vierde, 
tot op zekere hoogte, nog Stoffel kon gerekend wotid(en. 

Er braken andere tijden aan. 
Op 1 Januari 1898 verscheen het eerste nummer van „De 

Nieuwe Ti jd" , het sociaal-democratisch maandschrift, onder redac
tie van F. v. d. Goes, Mevr. H . Roland Holst en Dr. H . Gorter. 

Het bevatte van alle drie redacteuren een artikel, en daaren
boven een van J. Saks. Alles, zeide Tak in „De Kroniek", is in deze 
aflevering belangrijk, maar vooral is zij een evenement door de 

kritiek op de literaire beweging van '80 in Holland", van Gorter, 
die streeft naar-een verklaring van die beweging en naar haar 
verloop, volgens streng marxistisch beginsel en methode, een 
kwestie' van ongemeen belang voor het geestelijk leven in Neder-' 
land. 

Mevr Holst heeft zich van den beginne af op denzelfden mate-
neelen boden geplaatst. Maeterlinck, schrijft zij in haar mooie feuil
leton over Mauriee Maeterlinck in den zomer van 1902 in „die Neue 
Zeit" is eendevend bewijs voor de waarheid van onze leer, dat de 
mensch in geen enkele zijner gedachten, voor zoover zij jmet hun 
gevoel samenhangen, — hoe hoog deze ook boven de maatschappij 
mogen zweven — van de maatschappij onafhankelijk rs. Zelfs dte 
soort zijner gedachten'over de natuur bepaald zijn maatschappe-
lijken toestand. „Wij leven thans," zoo gaat zij voort, „in„een over
gangstijd, van het privaat naar het gemeenschappelijk bezit. Een 
oude wereld gaat onder. De tijd voor de onderdrukten der wereld 
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komt nu en dat weten zij. De bourgeoisie, die in'haar jeugd onge-
loovig, anti-kerksch en nationalistisch was, is nu vroom en mystiek 
geworden als een afgeleefde schoone. De arbeiders zoeken niet 
meer naar troost buiten de wereld, niet naar zekerheid buiten bun 
bewustzijn. Onze troost is in deze wereld, onze zekerheid berust in 
ons bewustzijn en het nieuwe dat komlt is voor ons het goede. Wij 
strijden opdat het sneller kome". 

. . .„Is de poëzie van Materlinck als beeld van ondergang van 
zijn klasse schoon? Voor onze oogen niet. Alle sterven is aangrij-. 
pend-, ook dat eener klasse. Het aandoenlijke van den dood zweeft 
over de poëzie van Maeterlinck. Hij heeft als alle moderne dichters 
een diep kiizich/t in de smart. Maar aandoening wekken is nog geen 
schoonheid. 

Om schoon te zijn ontbreekt aan deze poëzie alle kracht, het 
leven, dat nergens anders te vinden is dan in 'de werkelijkheid. 

...Maeterlinck is de dichter der stervende bourgeoisie, van het 
ondergaand kapitalisme. Hij isprak haar uit de ziel. Politiek uit 
het ondergaand kapitalisme zich in reactie, (religieus in terugkeer 
tot katholicisme en in het ontstaan of weer opleven van vele oude 
ot nieuwe secten, maatschappelijk in levensziatheildl en pessimisme." 

Men begrijpt;thams waarom mevr. Holst in de rijen der strij
dende arbeidersklasse heeft plaats genomen. Haar geheele levens
beschouwing legde haar die plicht op en, het zij tot haar eere 
gezegd, de | rijpe re leeftijd heeft voltooid wat zij in haar jongere 
jaren beloofd heeft. 

Nimmer is zij haar marxistische levensbeschouwing ontrouw 
geworden-, altijd! weer heeft zij haar plaats gevonden, waar zij 
moest staan, ondanks de fatale reformistische dwaalwegen, waarop 
de arbeidersbeweging is terecht gekomen en waardoor de srijd 
zooveel moeilijker en langduriger is geworden. 

Haar aansluiting bij de S. D. A. P. is het grootste geluk, maar 
ook het geheime leed van haar leven- geweest. Zij is de laatste der 
marxistisch-denkend-e leiders geweest die -dè langzamerhand- geheel 
reformistisch, klein-burgerlijk geworden S. D . A. P. heeft moeten 
verlaten, omdat het haar zoo treffend1 (zwaar viel in die beweging, 
die toch altijdl nog een arbeidersbeweging bleeff niet meer te kunnen 
strijden. Maar het'kon niet anders, zonder renegaat te worden. 

E n mevr. Holst, een renegate van het-marxisme, is onmogelijk, 
als in strijd-met haar heele levensopvatting, met haar karakter. 

Helaas, van Gorter kunnen wij dit thans niet meer zeggen. 
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Door te trachten cte arbeidersbeweging op tmpossibilistische zijwe
gen te leiden, even fataal als de reformistische, is ook hij ten slotte 
een afvallige van het marxisme geworden. 

Het ligt natuurlijk niet op onzen weg, 'dien geheelen lijdensweg 
van de nödleriandsche arbeidersbeweging in de laatste 25 jaren, die, 
door den bewusten wil van haar leiders, de marxistische taktiek als 
ballast overboord wierp, en daardfoor in steeds toenemende mate 
rekening is moeten houden met niet-proletarische 'elementen, re 
volgen. 

Doch partijgenoote Holst beeft de eerste kiem van haar ont
binding reeds heel vroeg ontdekt. 

Het was in verband met de mislukte, zoogenaamde algemeene 
werkstaking in April 1903, dat zij olm. in'de „Neue Zeit" de vraag 
steldle: „Welke rol beeft onze partij (de S. D. A. P.) in deze 
geschiedenis gespeeld en of zij niet beter had gedaan zich verre van 
die beweging te houden, zooals een deel der partij-pers bij monde 
der latere reformistische leiders, reeds ,te kennen gaf. 

De juiste soc.-dem. >taktiek in deze aangelegenheid!, meende 
zij, was-waarschijnlijk deze geweest: „eerst algemeene agitatie en 
dreiging met een spoorwegstaking. Later, toen duidelijk werd, dat 
de spoorwegmannen niet sterk genoeg meer waren de dreiging terug 
nemen, de agitatie voortzetten en de opmerkzaamheid op het parle
ment richten," 

Deze taktiek was echter eenvoudig niet mogelijk. Om 'haar te 
volgen had de partij zich niet moeten aansluiten bij het afweer-
comité of zich later daarvan moeten afscheiden. 

in dat geval ware echter de volksbeweging zonder haar voort
gegaan. Dan hadden de vakvereenigingen wellicht met de vrije 
socialisten, misschien ook zonder hen, de agitatie tegen de knevel-
wetten gevoerd! en was/onze partij afzijdig blijven staan. 

De massa der nederlandsche arbeiders had zich nog niet ,z:oo-
ver ontwikkeld een zuivere sociaal-democratische taktiek te kunnen 
volgen en was dus de partij nood-gedwongen te zwenken, hetzij 
naar.rechts of naar,links. Zij deed het laatste. Gelukkig naar het mij 
toeschijnt. Ware zij buiten het comité gebleven of 'er uit gegaan, 
dan had zij buiten de groote volksbeweging gestaan, Zeker, wij 
droegen dan thans niet ons deel van de smart en de ellende van de 
nederlaag, maar wij zonden geen arbeiderspartij geweest zijn. 

En dat ware een ongeluk geweest, veel grooter en verderfe
lijker in zijn.gevolgen dan de vernieling der spoorwegorganisatie en 
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van al het andere. Wij waren dan naar de vrijzinnig-democraten 
gedrongen geworden, wij hadden de grenslijn tusschen ons en de 
burgerlijke democratie uitgewischt. Wij zouden 'later gedwongen 
ziin&geweest onzen steunjte zoeken in de kleine'burgerij, wij hadden 
het vertrouwen der arbeiders verspeeld op een oogenblik, waarop 
het beslissend was het voor lange jaren in de toekomst der arbei
dersbeweging te winnen. 

Neen, in de organisaties, die zich bij het comité hadden aange
sloten, in 'de organisaties der spoorwegarbeiders en 'der bootwer
kers bovendien, daar streed het onwetende, verbitterde, dappere 
proletariaat en daar hoorden wij, sociaal-democraten. 

Het was onzen plicht het proletariaat te waarschuwen en dat 
hebben wij gedaan, misschien niet nadrukkelijk, niet vaak genoeg. 
W anneer het desniettemin strijden wilde, dan was het onze plicht, 
het in den strijd te ondersteunen, te leiden, aan te vuren en in zijn 
nederlaag te troosten. 

En het is mij een vreugde, te kunnen getuigen, dat wij het 
gedaan hebben". 

. . .„ jaren en jaren lang was over het maatschappelijk leven in 
Nederland een nevel verspreid en als wij 'de klare waarheden welke 
het socialisme over menschen en dingen leert, verkondigden, dan 
noemden onze tegenstanders deze begrippen dogmatisch en onze 
eischen ^overdreven. 1 

E n ook de arbeiders twijfelden! Door dit plotseling opvlammen 
van den klassenstrijd is alles wat jaren lang half verborgen had 
gelegen aan het licht gekomen en duidelijk en scherp omlijnd rezen 
de silhouetten der arbeidersklasse en der bourgeoisie'thans, op voor
de vlammen, die een deel der nederlandsche vakbeweging hebben 
vernietigd". ! 

Dit waren gulden en moedige woorden in dien tijd ,izij feekenen 
geheel partijgenoote Holst, zooals zij toen was en zooals zij geble
ven is tof. op den huidigen dag. 

Helaas, de onmarxistische taktiek kreeg ook de overhand in 
de S. D . fA. P., de verderfelijke gevolgen zijn niet uitgebleven, de 
grenslijn tusschen de partij en de burgerlijke democratie werd lang
zamerhand uitgewischt. 

Hier volgen heel in 't kort de consequenties. 
Den 19en Oetober 1907 verscheen het eerste nummer der 

„ ï r i b u n e " , een weekblad, dat geen andere bedoeling had dan te 
trachten het inzicht in de sociaal-democratie te verhelderen, te ver-
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breeden en te verruimen. In Februari 1909: Deventer; op Zondag 
21 Februari 1909 werd in „ P l a n d u s " de nieuwe partij, de S. D. P., 
opgericht. 

Mevr. Holst is natuurlijk terecht gekomen waar jzaj behoort en 
moest komen1, bij de partij, die steeds de brandende fakkel van het 
strijdend Marxisme, van het Communisme, is blijven hoog houden. 

De reformistische stroom, geen .speciaal nederlandsch, maar 
een internationaal verschijnsel in de arbeidersgeweging, was niet te 
keeren, ondanks het moedig clubje marxisten, dat hier en overal 
stand! hield. 

De internationale arbeidersbeweging schijnt een veel langeren 
en veel bloediger kruisweg naar haar bevrijding te moeten afleggen 
dan bij het volgen dier marxistische taktiek noodig'ware geweest. 

Engels heeft reeds bij den dood van Marx de vrees uitgespro
ken, dat de kans thans grooter was dan ooit, nu de machtige cen-
tralen leider er niet meer was, dat de arbeidersbeweging den rech
ten en kortsten weg niet meer zoude volgen. 

Millioenen proletariërs zijn vermoord in den grooten oorlog, 
in dienst en tot 'behoud van het kapitalisme. Wij zijn é r van over
tuigd, dat als het reformisme zijn zegevierenden, tocht, van den aan
vang van deze eeuw af, niet in d'e internationale arbeidersbeweging 
had kunnen maken met haar verderfelijke gevolgen, die mevr. Holst 
reeds in 1903 ook in de Nederlandsche arbeidersbeweging in kiem 
zag, dat dan de wereld-oorlog van 1914 niet ware uitgebroken. 

Wel ware in dat jgeval in den steeds meer op de spits gedreven 
klassenstrijd tusschen imperialisme en socialisme de revolutie in 
Europa onvermijdelijk geworden en waren de duizenden, tiendui
zenden, ja misschien zelfs honderdduizend slachtoffers gevallen, 
slachtoffers echter op het veld van eer voor de proletarische revo
lutie, maar geen millioenen op het veld van on-eer en schande in 
dienst van het imperialisme. Die misdaad heeft het reformisme in 
het algemeen indirect op zijn geweten. 

Maar ondanks het jaren lang klein-burgerlijk gemier van het 
internationaal reformisme in de arbeidersbeweging, ondanks — of 
moeten wij misschien ^zeggen dank — de bloedige gevolgen, van 
de verkeerde taktiek, tengevolge van gemis Van het juiste marxisti
sche inzicht in de ontwikkeling van het kapitalistisch imperialisme, 
daagt toch de morgen in het Oosten op en zien wij het noodzakelijk 
wereld-historisch schouwspel zich voltrekken in (het geweldig 
oplaaien der vlammen in het revolutionaire Rusland, 
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Partijgenoote Holst, die als revolutionaire marxiste de val van 
het (tsaristisch despotisme mede al vroegtijdig heeft gezien als de 
eerste voorwaarde van de proletarische revolutie in Europa, wier 
geest altijd het helderst straalde, wier gedachte het scherpst was, 
wier woord het koènst en het gevoelvolst, telkens als zij het ster
vende kapitalistisch Europa onder dten ijzeren tred der revolutie 
hoorde zuchten, telkens als er een revolutionaire golving ging over 
cle kuchende misère der wereld, die nog altijd, slechts onderdrukkers 
en onderdrukten kent, zij ziet eindelijk hoe schoon de oogst, die zij 
heeft helpen zaaien in het beste deel van'haanrijk leven, i nde aren 
begint te schieten. 

Tot slot, het is hier niet! mijn taak — hoe belangrijk ook — 
den invloed na te gaan van de marxistische levensbeschouwiing op 
de scheppende verbeeldingskracht, dite in haar dichterlijke kunst 
belichaamd werd; en hoe telkens daarin de schoonheid, in het 
socialisme gevonden, in haar verbeelding herleefde. 

Evenals Alb. Verweij eenmaal zijn tocht langs Oerthe en Lesse 
maakte om te zien wat hij daar Van de poëzie van Jacques Perk 
hervond en hij den dichter eerst begreep toen, hij aan den ingang 
der grot van Han stond en den tocht door de onderwereld begon,zoo 
kunnen ook wij, communisten, die die boven- en onderaairdsche 
ontwikkeling der kapitalistische maatschappij hebben gezien als zij, 
het fijne van haar verbeelding in haar maatschappelijk streven veel 
beter begrijpen dan de bourgeoisie en heti burgerlijk intellect, die 
de waarde en de schoonheid van haar poëzie en proza ten eenenmale 
niet kan voelen en dus ook niet begrijpt. ' 



Verkiezingen 
door , 

B. C O L T O F . 

Het schijnt wei een van die fijnzinnige ironische trekjes der 
historie, dat de Hollandsche partements-verkiezing zal plaats 
vinden op denzelfden tijd, dat hier een Sowjet-delegatie zal zijn om 
te onderhandelen met die grootmachten van het wereldkapitaa]. 

Als we, met alle begrip van die betrekkelijkheid, (die twee 
gebeurtenissen met elkander vergelijken, de kleine nationale en de 
groote internationale, dan zien we reeds hij den eersten oogopslag, 
dat beide beheerscht worden door denzielfden stand der ietwat in 
beweging gekomen machtsverhoudingen: het proletariaat is er bij 
zijn geweldigen, opmarsch, enkele jaren terug, niet in geslaagd de 
bourgeoisie omver te werpen; de bourgeoisie, verschrikt en ver
ward door dien aanval, tracht hare krachten te herstellen en te her-
groepeeren. 

Hergroepeering zien we internationaal. Terwijl Sowjet-Rus
land, gegeven dei onmogelijkheid om reeds thans de wereld-bour-
geoisie . te overwinnen, met haar in onderhandteling (treedt, wordt 
door het optreden van dezen nieuwen machtsfactor in het Euro-
peesch concert de onderlinge verhouding der overige machten 
grondig veranderd. Bestaande coalities splijten uiteen, nieuwe 
vormen zich. De strijd tusschen het communistische Rusland'en de 
kapitalistische overige wereld rust niet, maar men zoekt wederzijds 
naar de middelen en methoden, die geëigend frijn in de nieuwe fase 
van de worsteling en in de nieuwe verhouding der krachten. 

Zoo ongeveer is het ook in de nationale politiek. Ook hier 
splijting van bestaande, tasten naar vorming van nieuwe groepee
ringen; ook hier een onzekerheid en een verwardheid, die wal het 
duidelijkst zich afspiegelt in.den chaos der 40 a 50 partijen, die om 
ie honderd Kamerzetels in den ring zijn getreden. 

Maar zooals steeds, verbergt zich in deze gelijkheid der dingen 
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hun ongelijkheid, schuilt in het overeenkomstige hun verschil. Er is 
voorzeker tot op zekere hoogte verwantschap in deze, nationaal en 
internationaal waargenomen verschijnselen. Het herstel der bour
geoisie naden eersten irevol utionai ren i stormloop van 1918 is-onge
twijfeld' ook bij*ons een der redenen van de verschuivingen, «ik we 
binnen hare rijen waarnemen. Maar bij deze zeer algemeene analyse 
kunnen we niet blijven stilstaan, willen we lonis metterdaad oriën-
teeren op het terrein 'der binnenlandsche staatkunde. 

Bij herhaling hebben wij in dit tijdschrift en in zijn voorganger» 
de oude „Nieuwe Ti jd" , gesproken van tdle verwachtingen, waarmee 
de Hollandsche bourgeoisie den wereldoorlog heeft doorgemaakt. 
Terwijl zij geen oogenblik naliet te doen wat haar hand! te doem 
vond op het gebied der oorlogs-winstmakerij, hield zij met groote 
spanning hal' oog gevestigd op de toekomstige vredes-winst. In de 
eerste dagen van . Augustus 1914 beving onze kapitalistische'klasse 
een panische schrik. Toen aan alle zijden de vlammen sloegen uit 
den kruithoop, die het oude'Europa was geworden, toen de Duitsche 
legioenen Belgie's oostgrens forceerden en de Britsche expeditie
troepen aan Vlaanderen's stranden ontscheepten, toen niemand 
durfde hopen dat Holland, Europa's historisch slagveld in zoovele 
oorlogen, 'buiten dezen krijg zou blijven, — toen scheen (voor onze 
bourgeoisie alles verloren. Vreemde heerschers zouden voortaan de 
vrucht plukken van Hollands rijken bodem, andere kapitalisten bezit 
nemen van Zijn wereldvermaarde havens, en zijn begeerenswaarde 
koloniën. 

Maar toen -alras bleek, dat -de beide in aanmerking komende 
belligerenten, Duitschland en Engeland, ieder hun eigen redenen 
hadiden om prijs te stellen op de neutraliteit van 'Nederland, toen 
ontwikkelde zich bij het vooruitziend deel -der burgerlijke staats
lieden in dit land de mentaliteit der blijde verwachting. Van, de 
verwachting namelijk, dat na -den oorlog de bourgeoisie van,-Neder
land, als voorheen neutrale en dus met beide partijen'bevriende, de 
onmisbare tusschen-schakel zou worden tusschen het vijandige 
Oosten en iWesten, de Hollandsche havens stapel-markten voor 
Oost en Wesit. 

Op die verwachting was de binnenlandsche en koloniale poli
tiek der 'laatste jaren ingesteld. Algemeen kiesrecht en evenredige 
vertegenwoordiging moesten versteviging brengen van de ''positie 
van 'het parlement; Indië moest in de sfee"? dar actieve politiek 
gebracht, en dus mauwer .met helt' Rijk verbonden worden. Alles 

/ 
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moest dienstbaar gemaakt aan de volle ontplooiing der economische 
kracht van Grooter Nederland. 

Onze politiek, d.w.z. de politiek der bourgeoisie was dus met 
volle energie gericht op een tijdperk van economische hoog-conjunc-
tuur. En zij kwam te land, ontredderd. en verward, in een lang
durige |dEepe economische depressie. 

Afgezien van <de verdere uitwerking dezer economische malaise, 
moest wel haar eersite politieke gevolg zijn, dat de op [een gansch 
andere conjunctuur ingestelde politieke outillage totaal onbruikbaar 
bleek. Het parlement, dat immers sterker moest 'Worden en meer in 
den volkswil wortelen, is nimmer zwakker en ellendiger geweest, 
heeft in den modernen itijdl nimmer verder van :het volk af gestaan, 
meer buiten de realiteit gezweefd dan juist in deze periode. Het 
algemeen kiesrecht heeft elke bekoring jgemist, de, stemdwang is een 
aanfluiting geworden en de evenredige vertegeinwoordigigng ont
aardt in, een farce.' 

Is het wonder, dat bij een aantal arbeiders de vraag rijst, of 
het wel zin heeft voor revolutionairen, zich met dit parlementair 
gedoe op te houden? 

Neen voorzeker is dit geen wonder. En wanneer dus toch in 
deze dagen ook idle communisten tot de arbeiders gaan -met candi-
daten-lijsten en verkiezings-propaganda, 'dan 'zijn enkele woorden 
ter opheldering stellig niet misplaatsit. 

Dat' in een periode van politieke malaise en economische inzin
king anti-parlementaire gedachten oprijzen, kan geen verwondering 
wekken, maar niettemin is dit het grootste misverstand!, de grootste 
taktische fout, die juist in deze dagen het proletariaat kan begaan. 

Over parlementarisme en anti-parlementarisme zijm.in'den loop 
van vele jaren al zoo talrijke argumenten gewisseld, die zoo over
bekend zijn aan ieder, düe in ihet Jeruzalem der ^arbeidersbeweging 
niet geheel een vreemdeling is, dat wij ons van een herhaling ont
slagen kunnen rekenen.;Maar er is aan die vraag nog een kant, die, 
zoover we weten, in de literatuur met altijd de aandacht heeft 
gevonden, die zij verdliiende. Er is, bet is bekend, dusschen vóór- en 
tegenstanders van het parlementarisme ui(t den treure gestreden 
over de stelling der voorstanders, dat de arbeiders den parlemen
tairen 'strijd noodlig hebben, omdat ze daar, zoowel iin de verkie
zingen als in het parlement, den strijd 'kunnen voeren tegen de 
gansche bourgeoisie. — Dat kunnen ze toch wel, hebben anar-
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chisten, syndicalisten en (tegenwoordig K. A. P.ers ons altijd geant
woord, dlaarvoor is parlement noch verkiezing noodig. Op de histo
rische onjuistheid van dit wadierwoord wilden we hier even de 
aandacht vestigen. 

Onjuist en onmogelijk is die opvatting vooral, omdat ze geen 
rekening houdt -met die plaats die het parlement historisch inneemt 
in de burgerlijke .maatschappij. In de parlementen ligt de eerste 
machtsontplooiing der bourgeoisie, en ze 'zijn haar voornaamste 
kampplaatsen gebleven tot in den tijdl van haar meeslt volkomen 
glans en bloei. Er ligt een enorme ontwikkelingsgang tusschen de 
primitieve Standen-vergadering, waar .de burgerij, steunend enkel 
op haar geld en haar aantal, hare eerste politieke rechten en vrij
heden veroverde, en het moderne parlement. Die ontwikkelingsgang 
bevat het geschiedboek van de bourgeoisie als strijdende en later 
ais heerschende klasse. 

Heel de worstelstrijd der burgerlijke klasse, eerst om de meest 
elementaire bescherming tegen de vexaties van den 'kant der 
heerschende feodale machten; later om uitbreiding van haar poli
tieke rechten en vrijheden, om vorming en bevestiging van die 
rechten; de groei en ontwikkeling der burgerlijke steden; ihun uit
groeien tot gewesten en staten; de uitbouw van .die istaten, hun 
vrijmaking van den boei van knellend feodalisme; de vestiging, 
inrichting en expansie van id|e moderne kapitalistische staten; — 
gansch deze eeuwennomvattendc cirkelloop van de onderdrukking, 
den opgang, den bloei eener maatschappelijke klasse en eene 
«og wel, d ie aan de wereld de meest titanische ontwikkeling heeft 
te zien (gegeven, die immer idle aarde aanschouwde! — ligt omsloten 
in de annalen der West-Europeeschc parlementen. Waar zóó innig 
het parlementarisme samengeweven is met de eigen geschiedenis 
der bourgeoisie, daar kan het niet anders, of in de parlementen en 
hetgeen daarmee onmiddellijk samenhangt, moet het centrum liggen 
van'het politieke leven in elke burgerlijke maatschappij. 

Dit Üs idle realiteit, zooals zij historisch gegroeid is. En die 
realiteit zet men niet op zijde imet subjectieve redeneering. Mogen 
syndicalisten en anderen nóg zoo ijverig beweren, dat zij „tegen" 
het parlementarisme zijn, — het is eigenlijk even idwaas als dat 
iemand zich „tegen" regen of zonneschijn zou verklaren. Het pro-
clameeren van zoo'n meening staat natuurlijk vrij, maar het veran
dert .niets aan de werkelijkheid. Alleen, de stumper, die doen wil 
alsof hij geen regen erkent, zal menig nat pak oploopen. 
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Zoo, ongeveer, is het proletariaat wanneer het geen parlemen
tarisme wil erkennen. ;En wie de historie van den proletarischer! 
klassenstrijd bestudeert, 'zal dan ook zien, hoe vrijwel steeds alle 
proletarische bewegingen, ofschoon menigmaal aangevangen in 
geheel anderen geest, als met .elementaire 'kracht afdreven in den 
stroom van den parlementairen strijd. Zeker, er -zijn andere voor
beelden. Er zijn ook machtige proletarische bewegingen geweest, 
waarin, ide parlementair-politieke strijd als gelijkwaardig hand aan 
hand is gegaan unet de directe massa-actie. Wij denken aan den 
strijd der Russen in 1904—1905. Dit echter, was een beweging die 
reeds in sterke mate het karakter droeg van de proletarische revo
lutie zelve. En de revolutie in volledigen vorm, ook dit heeft Rus
land ons geleerd, breekt volkomen met het parlementarisme, als een 
onbruikbaar geworden, uit 't burgerlijk tijdperk stammenden strijd-
vorm. 

De vorenstaande kleine onderzoeking leert ons, dat het parle
mentarisme voor den proletarischen klassenstrijd aan beteekenis 
-verliest, naar mate de strijd meer het karakter der revolutie aan
neemt. 

Ziehier nu, waarom juist in de \huidige omstandigheden het 
opduiken van riet anti-parlementarisme, 'stel het nam een beteke
nenden omvang, de grootste fout van hëti proletariaat zou zijn. Zie
hier ook, waarom diegenen onzer vrienden van links, die'wèl parle
mentarisme willen, maar a l t en in den laaienden vorm van Novem
ber 1918, toonen dat ze het wezen van den parlementairen strijd 
met doorzien. Inderdaad kan in zulke dagen, als cle klassenstrijd 
zich op zijn hoogste toppen gaat verheffen tot revolutionaire hoogte, 
in de parlementen anders, heftiger en feller, worden gestreden dan 
in tijden van terug-ebbenden strijd. Maar juist in Ide tijden van dien 
hooggaanden klassestrijd treedt het parlementaire wapen terug in 
beteekenis, in verhouding tot de andere vormen van d'en socialisti-
schen'strijd. Het is een wonderlijke manier van de zaken op haar 
kop te zetten, om een wapen alleen te willen gebruiken, wanneer 
het zijn geringste betekenis en kracht heeft. 

Bij ons in Holland, hoe kan 't anders, heeft het anti-parlemen
tarisme dezer dagen den narrekap opgezet. De eerste min of meer 
spontane inzet dezer beweging droeg in allen gevalle nog een -zeker 
cachet van originaliteit. Het tafereel van den dronken bedelaar als 
Edelachtbare, met luizen beladen zetelend op het gestoelte der 
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burgerlijke eere, te midden van de verschrikte en gechoqueerde nette 
dames en heeren, was in staat een glimlach te ontketenen Maar Z I J , 
die'deze geestigheildl permanent hebben willen maken ,m de Rapaille 
partij, maken de uit een oogpunt van geest en smaak onvergeeflijke 
fout te vergeten, dat zulk een persiflage maar éénmaal aardig i>s. 
Als uiting van spot en hoon over, onwillig verzet tegen de burger
lijke maatschappij konden we de verkiezing van Had-je-me-maar 
waardeeren. Die van Zuurbier was een mislukking, en het gekun
stelde vervolg is een ergerlijke .flater. Deze menschen beijveren z>di 
de waarheid aan te toonen van Erasmus' karakteristiek van de 
Hollanders, als hij cle Dwaasheid aldus hun, lof laat verkondigen: 

Waarom zou ik niet mijne Hollanders zeggen, daar zij aan bun volhar
den in mijn dienst hun bijnaam danken, en zij zich dien zoo weimg) schamen, 
dat zij hem als hun voornaamsten eeretitel beschouwen? 

Zij zijn overigens niet de eenogen, die met zotskap en belgerin
kel in den Strijd treden. 'Er zijn onder de tallooze groepen en 
groepjes, die ditmaal ten strijde trekken, vele die den Lot der Zoo
heid willen verdienen. We kunnen ,z.e waarlijk met alle beschouwen, 
en IdSat is ook niet noodig. Hoevele van die partij-formaties zullen 
weder verdwijnen, zoodra gebleken ,is dat de leider met zal zijn 
geslaagd in het veroveren van een zetel? Laten we die alle kalm 
laten rusten, en ons tot een paar beperken, omdat die meer alge
meene beteekenis hebbèn. 

In idle eerste plaats denken we daarbij aan de, groep van 
kunstenaars en „onafhankelijke mannen", die .mei opgeblazen taal 
en aezwollen frasen uitroepen, dat zij de kunst, en in 't algemeen 
de cultuur willen dienen. We laten mt maar in, 't midden, tof die actie 
wel het levenslicht zou hebben gezien, als niet de heer Van Bere-
steijn ruzie had gekregen inde vrijznnig-democratische partij. De 
heer v B. is uit zijn partij gegaan, toen zijn plaats op de candWa-
tenlijst ongunstig bleek. De heer v. B. is bovendien de burgerlijke 
Maecenas, die geld steekt in kunst-instellingen, en daarvoor ook 
van den Staat geld vraagt. Ligt hierin die bestaansoorzaak van, de 
„Onafhankelijke" parttij? 

We zullen maar Wet trachten die vraag te beantwoorden. In de 
hoofdzaak hunner redeneering hebben de „Onafhankelijken" gelijk: 
kunst en cultuur zijn in 't gedrang. En er is maar één weg, die,'met 
de menschheid-elf, ook deze haar hoogste goederen uit het gedrang 
kan redden- de revolutie. En daar komen nu eenige dames en 
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heeren, menschen van smaak en ontwikkeling, en denken dat hun 
„onafhankelijkheid" wel in de plaats der revolutie zou kunnen 
treden, tot (redding der cultuur! De overschatting van de persoon
lijkheid, kenmerk van den burgerlijken kunstenaar, wordt hier wel 
tot in het-potsierlijke verheven. 

Er jjzijnibij die kleine formaties, die dezen keer een kansje 
wagen, andere die -duidelijker en meer onverhuld -den -stempel eener 
bepaald -persoonlijke Streberei -dragen. De vrijzinnig-idlemocraten — 
men herinnert zich nog hun, onverkwikkelijke ruzie — 'hebben ook 
hierin hun deel, door de lijst-Teenstra. Dan zijn--er de Katholieke 
lij sten-Arts en Balvers, vrijzinnigen hebben gebalanceerd van den 
Vrijheidsbond ;naar die groep-Van Houten en den 'V. D. Bond; 
kortom die heele candidaatstallimg vertoont een tooneel van- eer- en 
ijverzucht, -dat reeds in de vroegste op den warenhandel gebaseerde 
maatschappijen schijnt-te zijn .opgevoerd. Zegt niet P-l-at-o in zijn 
Staat, ironisch sprekend van de tallooze baantjesgasten: 

„Daarom zou ik den-ken, dat, als -er eens een staat -bestond (uit 'louter 
brave menschen- men dan zou vechten om buiten de regeering te blijven 
evenals men nu moeite doet om erin te komen; en dan zou het eens recht 
duidelijk worden, dat het niet in het karakter ligt -van den werkelijk waren 
h-eerscher zijn eigen n,ut te beoogen, -maar dat van zijn-: onderdanen; zoodat 
reder verstandig .mensch er de voorkeur aan zou geven n-ut te .hebben van 
een -ander dan dat hij zichzelf last op den hals haalt door vo-o-r een ander 
nuttig te zijn". , <• , 

i i 

De vlijmende ironie van den HeMeenschen wijsgeer leert ons, 
dat ook in-Ihet Athene zijner dagen de zeteljacht voorkwam, die een 
zoo sterk -merkteeken drukt op de Hollandsche verkiezingen 
van, 1922. 

We-hebben nu nog enkele woorden te wijden aan twee ernstiger 
parlt-ijgr-oepeeringen: den Vrijheidsbond eenerzij-ds, de Katholiek-
S.D.A.P.sche ooaliie-in-wording anderzijds. Met opzet stellen we 
deze beide groepen in onmiddellijk logisch verband tot /elkander, 
omdat we -ze beschouwen als -cle beide uiterste poolen der kapitalis
tische staatkunde. Beide ingesteld op (het behoud en die versterking 
der burgerlijke maatschappij, willen zie dit doel langs verschillenden 
weg bereiken,. 

De Vrijheidsbond is in deze dagen het symbool niet van een 
-nieuwe opleving van het liberalisme, o neen. Er is aan deze politieke 
combinatie niets meer, dat herinnert aan de aloude liberale politiek 
der bourgeoisie uit haar groei- en bloeitijd, en we geven den heeren 
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dan, ookischoon gelijk, dat ze zien den naam „liberalen" niet hebben 
toegeëigend De aloude liberale partij is 'dus nu voorgoed uit de 
p o l l e k verdwenen, en wat in haar plaats is getreden, is een conglo
meraat van uiterst verschillende maatschappelijke groepen: indus
t r i ë l en middenstand, intellectueele,n, plattelandsche kleinburgers, 
zonder 'eenige maatschappelijke ideologie buiten .leze eene: verla
ging van de belasting. 

Men glimtache niet om den redeneertrant, die dit laag-bij-den-
of.mdsche doedels\een ideologie bestempelt. Bij gebrek aan brood 
eet men korstjes van pasteien, en bij gebrek aan idealen zoeken 
deze laatste Mohikanen der vrijzinnigheid hun geestelijk Voedsel m 
hun'gemeenschappetijken .haat tegen alle „sociale" politiek. Inder
daad dit'is een ideologie: de ideologie van een heerschende k.asse, 
ene 'haar maatschappij ondergraven voelt, die haar economie ziet 
ondergaan in den chaos, en die niet anders meer nastreeft dan met 
de meest brute middelen haar brandkast te beveiligen. Het is de 
ideologie niet slechts van de reactie,, maar van de radeiooze reactie. 

Wanneer we daartegenover de groeiende coalitie van de R. -K. 
Staatspartij en S. D . A. iP. zien, - niemand weet natuurlijk thans 
reeds of ze bij .deze verkiezingen ten troon zal worden geheven, 
maar'aan beide ziijden heeft men alle obstakels er voor urt den weg 
geruimd - 'dan moet erkend dat hier de politiek van behoud en 
bestendiging 'der kapitalistische maatschappij althans op een 
breeder, meer primcipieele basis is gesteld. Nieuw is de taktiek 
voorzeker niet, die uit dien hoek wordt gepropageerd. Het nis ^ t e 
gendeel de zeer oude taktiek van de vroegere democratische Vrijzin
nigen 'de taktiek die met concessies, vérgaande concessies des
noods aan de revolutie den wind uit de zeilen wil nemen. Maar aan 
de ten-uitvoer-legging van die taktiek in de huidige omstandig
heden, en aan de wijze waarop dit zal geschieden, zijn toch wel een 
paar nieuwe gezichtspunten. 

De omstandigheden. Die zijn wel sterk verschillend van de 
constellatie, waarin vroeger deze taktiek werd gepropageerd. Toen 
moest zij dienen-als middel om de arbeiders weg te lokken van een 
nog beginnende, zwakke en weinig doelbewuste arbeidersbeweging. 
Heden" staat in het Oosten van Europa de levende Revolutie als 
dreigend wachter van-het proletariaat voor de poort van het kapita
lisme Elke verschuiving van de economische verhoudingen — en 
wie zal in deze dagen van wankelbaar evenwicht zeggen, wat de 
d a - v a n morgen :al brengen? - kan een nieuwe golf van revolutie 
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over het Westen doen spoelen. In deze'omstandigheden rte trachten 
den storm te ontloopen, die de revolutionaire zeilen doet zwellen, 
door zelf min tof (meer sterk uit dien hoek te gaan (blazen, dat 
getuigt óf van een durf, óf van een kortzichtigheid, die beide onge
meen mogen worden genoemd. 

Bedriegen we ons, indien we meenen, dat beide, zoowel durf 
als kortzichtigheid, in de'toekomstige'coalitie aanwezig zijn? En 
indien we dan verder meenen, dat de durf in hoofdzaak te vinden is 
bij de Roomsche prelaten als een Nolens, düe met klaar inzicht in de 
realiteit dezen koers sturen? Het wil ons voorkomen, dat de politiek 
van den Roomschen clerus, niet slechts in 'Holland, 'maar interna
tionaal, zóó moet worden gezien, dat deze machtige groep bereid 
is om desnoods den kapitalistischen staat op te offeren in de hoop 
dat dit aanpassingsvermogen de macht der Kerk door den storm
vloed der revolutie zal dragen. Want de!Roomsche overheid moet 
wel inzien, dat het een stout ondetnemen is, om den kapitalistischen 
staat in,laatste instantie te doen steunen op een coalitie van, zij het 
politiek slechts half bewuste arbeiders. Die bewustwording immers, 
kan in revolutietijd soms wonderlijk snel groeien. 

Het is dit half-ontwikelde bewustzijn der proletarische massaas 
van de S. D. A. P , en idjé Katholieken, dat op de komende coalitie 
haar eigenaardigen stempel zal drukken. En terwijl het ontwijfel
baar vaststaat, dat de leiders van beide richtingen door geen ande
ren wensch bezield zijn, dan ide communistische revolutie te voor
komen en te bezweren, maakt de maatschappelijke samenstelling 
van hun legermachten een gansch anderen afloop waarschijnlijk. 

Voorshands, hieraan mag niet getwijfeld worden, zal een tot 
macht gekomen Roomsch-S.D.A.P.'sch verbond een (waar monster
verbond blijken, dat vooral op geestelijk gebied een fanatieke 
knechting van andersdenkenden, een blind geloof aan eigen alleen
voortreffelijkheid :zal /ontplooien. 

Maar de achter deze leiding staande massa's zijn voor een 
groot gedeelte industrieele proletariërs, die 'bevattelijk zijn voor 
cle lieer en de daad; der revolutie. Onze aandacht dient daarbij niet 
in de minste plaats uit te gaan naar de Roomsche industrieele 
arbeiders, die in hun sociale actie door hun eigen priesters zijn 
opgevoed in anti-kapitalistischen geest. Voortbouwend op prae-
kapitalistische (overblijfselen in de; geestesgesteldheid van hei 
Katholieke volk, hebben vele Roomsche geestelijken in |dle harten van 
de Roomsche arbeiders eèn gebouw .opgetrokken van anti- kapita-
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listisGhe gezindheid, datfete minder verwoestbaar is, omdat het door 
priesters is gefundeerd, dus in het meest omvankelijk deel van het 

gemoed gegrift. ' . . , 
Men kan-niet anders zeggen, dan dat hiernaast het andere deel 

tier coalitie- de S.D.A.P.'sehe arbeiders, een uit proletarisch oog
punt veel minder bevredigenden indruk maakt. Veel van de toch al 
zoo oppervlakkige socialistische gezindheid, die in vroeger jaren 
bij hen was gekweekt, is in de laatste twintig jaar, in de ontwikke
ling der S Ü.A.P. tot een groote partij der burgerlijke politiek, 
reddeloos bedorven en verloren gegaan. En er zal een geweldige 
ontbolstering noodig zijn van deze geesten. 

Wanneer wij aldus de problemen stellen, die uit dien duisteren 
chaos der verkiezings-wanoride oprijzen, wanneer we ze teekenen 
in het licht en donker der maatschappelijke en politieke verhou
dingen, dan dringt zich daaruit met onweerstaanbare kracht naar 
voren idle gevoltrekking, dat wij voor de communistische politiek 
een ferooten tijd tegemoet gaan. Een tijd van moeizame worsteling 
maar 'van grootsche perspectieven, van veel nederlagen wellicht, 
maar zwaar van de gewisheid der overwinning. 



E. Th. A. Hoffmann ' 
(f 25 Juni 1822) 

i door 

J. A. N . K N U T T E L . 

Gods molens malen langzaam. Zal honderd jaar na zijn dood 
eindelijk de overtuiging gemeen goed worden, dat Hoffmann niet is 
een letterkundige curiositeit, een aangenaam "prikkelende afwisse
ling tusschen ernstiger lectuur, maar een hoogtepunt zooals tedere 
literatuur ze slechts schaars oplevert, een kunstenaar die in vlucht 
van verbeelding, in diepte van aandoening, in levendigheid van 
Waarneming |en weergave voor de besten niet hoeft te wijken en 
daarbij de ontginner van eigen gebieden, djle de zijne gebleven zijn, 
waarop 'het niest ieder gegeven is hem te volgen, een man van over
tuiging en innige toewijding, ook onder de wonderlijkste grimassen 
en de dolste spot? 

Balzac wist het en De Musset en Gautier en De Nerval en 
Baudelaire — al mag elk hunner zijn Hoffmann meer dan den ge-
heelen Hoffmann gezien hebben — en izoncter getrouwen is hij nooit 
geweest, maar die literatuur-historie heeft er nooit tets van vermoed 
en een dicht scherm van legenden én veroordeelen scheidt van hem 
zelfs het grootste deel van de weinigen die hun kunstgevoel Z L : ; 
hebben kunnen ontwikkelen. De geijkte en klassieke kenmerken van 
groote kunst vindt men bij Hoffmann niet, daarentegen zeer veel, 
dat den verbeelicliingsarme of hoogmoedige mal lijkt en kinder
achtig en er hoort eenige onafhankelijkheid van \geest toe om te 
durven zeggen dat dit bizarre, deze in ironie gehulde voorstelling-
wijze niet aardig, maar grootsch is, clatVfiier het diepste en fijnste 
gevoelsleven langs wonderlijke omwegen dichter benaderd wordt 
dan schier ergens anders. Of imocht ik zeggen ,,er hoorde" na de 
zeer stellige poneering van Hoffmann's grootheid door zijn jongst" 
biograaf Harich, den grondigen en kunstgevoeligen verwerker van 
den overvloed van gegevens door Von Müiler, Von der Maasen en 
anderen verzameld, wiens werk aanvechtbaar op verschillende pun-
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ten, in elk geval Hoffmann,eens voor al heeft gezet waar hij behoort 

te staan? , 
In één opzicht echter is Harich's biografie een schrede terug, 

al te zeer ziet hij Hoffmann al-s behoorende tot de romantische schoot 
in den engere,, zin, terwijl deze in werkelijkheid tot de Duitsche 
romantiek staat als Marx tot Hegel 'met dit onderscheid dat 
hij niet de romantiek bestrijdt, maar eenvoudig anders schrijn 
omdat hij anders voelt. 

Het is niet zoo eenvoudig de Duitsche romantiek als maat
schappelijk verschijnsel te determineeren. In hoofdzaak was zij 
nationalistisch en-feodaal: zij trad op als reactie tegen de burger
lijke aufklarung en tegen de Fransche revolutie, dij zocht de her
leving van Duitschland in een verjongde feodaliteit. vDaarom gaat 
het echter nog niet aanhaar zonder meer reactionair te noemen, 
een zuiver reactionaire beweging wordt niefmet zooveel geestdrift 
begonnen, baart niet zulke meeslepende ideeën. Een krachtig natio
naal bewustzijn-was voor de verdere, kapitalistische ontwikkeling 
van Duitschland noodzakelijk, maar er was geen voldoende krach
tige bourgeoisie om de leiding van een herboren Duitschland op 
zich te nemen. ^De dialectiek der historische ontwikkeling bracht 
dus .mede, dat -de eerste stap voorwaarts een stap achterwaarts 
moest zijn: !de Duitsche nationale gedachte die het kapitalistische 
Duitschland voorbereidde, moest zich manifesteeren als -een feodale 
reactie tegen de burgerlijke ideeënwereld van de Fransche revolutie. 

De taak van de romantische schrijver was echter niet politieke 
systemen uit'te broeden, maar te werken aan een ideeële bovenbouw, 
die'bij een verjongde met sterk nationaal bewustzijn gedrenkte 
feodaliteit paste, trouwens vóór d-e Napoleontische overheersching 
streed wat-zij wilden nauwelijks met 't bes-taande, ging het meer om 
afweer van intólringsels van buiten, om doordringen van de oude 
vormen met een nieuwen geest -dan om eigenlijk .politieke of eco
nomische hervormingen. De romantici verdiepen zich gaarne m 
een geïdealiseerden en verzo-etelijkten nationalen voortijd, speuren 
de banden na tusschen mensch -en natuur(dat wil zeggen: zij zien de 
„atuur als een organisch geheel gelijk de organisch ingedeelde feo
dale maatschappij is en zij (verheffen -de agrarische productie ten-
koste der industrieele), verheerlijken die scheppende kracht van-
het <-ik,'daarmede de persoonlijke betrekkingen van voor het kapita
lisme stellend iiinplaats van het zakelijke die hét geldbedrijf mede
brengt. Eindelijk -een neiging tot het mystieke en tot het wonder-
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baarlijke waarin zij drieërlei terugvinden: de onmiddellijke reactie 
op de burgerlijke aufklarunig, de armzaligheid van de Duitsche 
werkelijkheid en het ontbreken van reëele mogelijkheden baar te 
veranderen en heiü feit dat het .romantisch ideaal, schoon de aan
vankelijk noodzakelijke vorm van het ontwakend nationaal bewust
zijn, in wezien tegen .een loop der historie inging en dus de werke
lijkheid niet mocht zien. 

Anders tegenover de levensverschijnselen dan die adellijke 
Von Hardenberg, Von Kletst, Von Arnim, Von Chamisso, de la 
Motte Fouqué, Von Eichendorff, de adel pretendeerende Schtegeis 
en natuurlijk een aantal niet adellijken die ondier den geestelijken 
invloed der heerschende klasse sltonden, stelt zich de burgerlijke 
Hoffman. Burgerlijk in dit verband niet zoozeer om zijn afkomst 
uit een juristen-familie als om zijn klassebewustzijn dat, hoe weinig 
neiging bij ook had tot al wat naar politiek zweemde, duidelijk 
aan dien dag treerit.Duidelijk is het in zijn fiere houding tegenover 
hetgeen de reactie van. hem verlangde toen hij als l id van de zooge
naamde Immediat-kommission moest optreden tegen beweerde 
revolutionaire woelingen. — een onbuigzaamheid ook tegenover 
den wil .des konings en tegenover ieen dreigende ongenade die zijn 
eindelijk in een geregeld spoor gekomen leven voor goed ziou ont
wrichten, , dile. in de geschiedenis van het Duitsche rechtswezen 
ongetwijfeld tot de zeldzaamheden behoort. Duidelijk ook in 
zijn werken: in zijn onmeedoogende satiren op hofleven en eti-
kette, op titels en adellijke waan en vooral ook i.n\ de: beschou
wingen van .den lijfarts in „Het Elixer des duivels", die hun hoog
te-punt bereiken in dezen -zin: 

„Bij den besten wil .zich vrij van vooroordeelen te toonen, 
mengt'zich in het gedrag van den adellijke tegen den burger 
een . zeker iets als neerbuigendheid, dulden van het 
eigenlijk ongepaste, dat verdraagt geen man die in recht
matige trots wel voelt, hoe in adellijk gezelschap vaak 
slechts hij het is, die zich neerbuigen en bet geestelijk 
ordinaire en platte dulden moet". 
Het zou in tusschen niet de moeite waard zijn op diiti burger

lijk voelen van Hoffmann te wijzen, indien het niet samenhing met 
zijn artistieke opvattingen, met hetgeen hem scheidt van de overige 
romantiek. Natuurlijk was hij een kind van zijn tijdi, en in de leiders 
der romantische school zag hij zijn voorgangers, veel opvattingen 
en voorstellingen [heeft hij van hen overgenomen. En als iemand 
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aanleiding had uit de werkelijkheid te vluchten dan zeker Hoffmann, 

S % froostelooze jeugd, zijn jarenlange « F £ 
sche achterhoeken, zijn moeilijke jaren van een schamel en attjd 
onzeker bestaan als musicus, zijn tegenspoed m de heioe d * oen 

i • i,^,v, w-UWpr r en Hem wenkten ecmici 'met ue 
«irhriiver eerst m hem waKKei nep. u ^ u 
S T ^ t e n van de middeleeuwen, ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
loof aan de wonderen in de natuur minder levend. Als burgerlijk 
denkende was hij ook meer individualist, stond bij hem de roman-
ti g X h t J van de eenheid van alle verschijnselen !n,et zoo 

r denÖvo rgrond en dat bewaarde hem voor het streven naar re 
onbereikbare waarop de romantiek telkens weer schipbreuk leed 
en dat Ricarda Huch aldus kenschetst: r n m a n t i s c h e 

Niets is misschien zoo karakteristiek voor de romantische 
literatuur als de behoefte een geheel te geven, niet brokstukken 
uit het leven of de natuur, maar de weerspiegeling van de 

ÈTetdelijk was Hoffmann, de zoon uiteen oud ambtenaarsge
slacht, niet weinig toelast met de pijnlijke ordelievendheid- die zijn 
amiiie onderscheidde en ook daardoor met duizenden banden ge

hecht aan de werkelijkheid die alles hem dreef ^ ^ u c h t e m 
Zoo was 'het 'hem voorbehouden de romantiek die vaag als 

damp in dte lucht zweefde, die onwaar was door gebrek aanwerto-
li.kheid, die niet bevredigen kon door gemis aan zwaarte |te red
en doo haar op aarde neer te halen, de fantasie te verbinden^met 
vorm te geven aan de realiteit. Om nogmaals Ricarda Huch aan te 

h a l e n ' ' Terwijl genen zich aan de feelijkheid en last des levens 
zoekt'te onttrekken, doardat zij zich van het leven verwijderen, 
zoekt hij,ze te overwinnen doordat hij dieper «n het leven 

HorHoffmann dat volbrengt, hoe hij zijn werk een buitenge
wone «bekoring weet te geven door de wonderwereld te maken tot 
een bizonder aspect der werkelijkheid, het wonder als tets subjec
tiefs iets dat zich lin ons binnenste voltrekt, een verandering van 
ons 'ooa meer dan)van de dingen buiten om, heb ik elders vn, uit
voerig geschetst. 2) Ook hoe hij door fantastische en ironische 

rTTT™.- is dit in strijd met den Hoffmann-, die frivole, sÈnsatiezoekers 

heeft betaald. 
2) De Gids van Juni. 
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inkleeding de teederste en innigste aandoeningen weet te benaderen. 
Hier wil ik nog slechts wijzen op Hoffmann's buitengewone betee
kenis als criticus, van muziek vooral, maar ook van rooneelspel en 
tooneelliteradluur. De vereeniging van zijn dichterlijk fijn gevoel en 
zijn werkelijkheidszin, een behoefte aan grondigheid, één met de 
ordelievendheid waarvan ik sprak, rustten hem op dit gebied 
schitterend milt. De critiek, althans de doordringende, is reeds op 
zichzelf een verovering van den burgerlijken geest, maar niets laat 
Hoffmann zoo duidelijk ,z!ien als moderne mensch, niet bevangen in 
feodale droomerijen, als zijn helderziende studiën over muziek en 
tooneel. Ver is hu/zijn tijd vooruit in het onderkennen van het beste 
en het weten waarom het 't beste is. 

Wie over-Hoffman schrijft, heeft.hat in ons land over een on
bekende of verkeerd beschouwde en tevens over iemand die dbor de 
velen wien het aan dichterlijke verbeelding, aan kinderlijke onbe
vangenheid van gevoel ontbreekt, niet begrepen kan worden. Wie in 
de literatuur stemming en gevoelens zoekt, analoog althans met 
onzen, strijd], hoeft met hem niet te beginnen. Maar wie toit dezen 
strijd' gebracht fis niet het minst door het alle intense gevoelens en 
alle schoonheid verstikkende ,in onze maatschappij, zal genietend 
erkennen, dat de strijd tegen het platte en banale, voor schoonheid 
en poëzie door niemand hartstochtelijker, fijner, volhardender is 
gevoerd dan door E . T. <A. /Hoffmann. 1) 

1) In Nederlandsche vertalingen zijn verschenen: De Gouden Vaas (door 
Karei Wasch, Wereldbibl.), Het Majoraat (door Van Ravesteijn, Prusse) 
Notenkraker en Muizenkoning (door Van Lennep, als kinderboek) 
Maimatochare (door Van Lennep, onbeduidend). 



Sociologische en eugenetische varia. 
door 

Dr. D A N . D E L A N G E >Jr. 

In de Tribune" zijn in het laatste kwartaal van het vorige jaar 
eenige artikels van mijn hand over bovengenoemde materie ver
schenen Ik heb deze echter niet voortgezet, omdat het mij voor
kwam, dat deze moeilijke stof uiteraard in een dagblad met naar 
behooren behandeld kan worden,in de eerste plaats omdat de ruimte 
voor een uitvoerige uiteenzetting ontbreekt. Ik verzoek dus den lezer 
mijn toenmalig overzicht, als inleiding te willen beschouwen voor de 
opmerkingen, die ik onder dit hoofd van tijd tot tijd hoop te maken 
naar aanleiding van actueelé publicaties ;op dit gebied. 1) 

Aanleiding tot deze eerste bijdrage vormen twee artikels m de 
Groene Amsterdammer van 11 Februari 1.1. Het eene is van de hand 
van Dr Frederik van Eeden en behandelt de polemiek tusschen Dr. 
Tiebbes en ondergeteekende over de vraag of men aan de biologi
sche wetenschap argumenten ontleenen kan omtrent de mogelijkheid 
eener communistische samenleving. 

Dr Tjebbes komt daarbij tot het positieve resultaat dat een 
communistische samenleving biologisch onmogelijk geacht moet 
worden. Ik zelf heb mij eenigszins voorzichtiger uitgedrukt en heb 
aangetoond, dat alles wat mijn tegenstander aanvoert veronder
stellingen en persoonlijke meening is en dat hij geen enke steek
houdend bewijs voor deze meening aanvoert. Daarnaast heb ik er 
op -ewezien, dat bij dit vraagstuk maatschappelijke en historische 
momenten de hoofdrol en biologische factoren slechts een onderge-
schikte rol vervullen. 

^Euglnetiek is de leer van rasverbetering of -veredeling onder menschen.-
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Frederik van Eeden komt 'zich nu aan mijn zijde scharen, zij 

't ook op eenigszins andere gronden. 1) Ziet hier een korte samen
vatting van zijn betoog: Hij wijst de kinderlijke opvatting af, als zou 
communisme beteekenen, dat iedereen maar doet waar hij zin in 
heeft en toch gevoed wordt, integendeel hij stelt zich voor, dat com
munisme in den zin van een maatschappij, waar het gemeenschap
pelijk belang van allen en niet het individueele belang eener kleine 
kaste kapitaalmagnaten richtsnoer is, slechts verwezenlijkt kan 
worden in een vorm, waarbij een betrekkelijk 'kleine groep van 
begaafde, karaktervolle personen met sterk sociaal verantwoorde
lijkheidsgevoel ((die dus om Dr. Tjebbes' terminologie te gebruiken 
het sociale gevoel genotypisch d.i. erfelijk zouden bezitten) door 
hun prestige d'e aanhankelijkheid der minder begaafden weten te 
verwerven, „waardoor een wonderlijke volgzaamheid ontstaat en 
meer verricht wordt (dlan men voor mogelijk hield". 

Hoewel deze voorstelling natuurlijk slechts een speciaal facet 
van dit ingewikkelde vraagstuk belicht, hetgeen Van < Eeden zelf 
wel dadelijk zal toegeven, is het toch niet onaardig om onder dit 
licht de jongste gebeurtenissen in Rusland te beschouwen; omdat 
daarin min of meer gerealiseerd wordt, wat v. E . theoretisch ver
onderstelt. Een kleine groep van buitengewoon begaafde en onbaat
zuchtige personen Lenin, Trotzky,Loenatscharsky, Bucharin en hun 
medewerkers weet daar de massa tot een activiteit en zelfopoffering 
ie brengen, die men, gezien de slechte materieele condities, gerusd 
bovenmenschelijk mag noemen en dat geschiedt niet, omdat zij als 
dictators over geweldige machtsmiddelen beschikken, maar omdat 
zij in levend contact zijn met de massa, ja als 't ware een incarnatie 
zijn van de beste neigingen dier massa. Onwillekeurig denken wij 
daarbij aan de uitspraak van Loenatscharsky: „Ik ben een goed 
Marxist. . . maar toch, zoo men mij vroeger gezegd zou hebben, dat 
personen een zoo ontzaglijken invloed kunnen hebben op het 
sociale geschieden als Lenin en Trotzky, dan had ik het niet 
geloofd". 

Zeer zeker hebben wij in onze jonge jaren de beteekenis van de 
rol der persoonlijkheid in het historisch gebeuren onderschat. Het 
verschil in het verloop der revolutie in Duitschland en Rusland 
moet naast voor de hand liggende ekonomische (grootere sterkte en 

1) Hij schijnt mijn historische en biologische argumentatie zoo vanzelf 

geen °k b r t r e u ï ' ^ ^ ^ ^ ^ **" Z i j " ^ ^ZJt S 
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hechtere organisatie van 'het kapitaal) 'en historische factoren (o.a 
het doordrenkt zijn der arbeidersklasse met burgerlijke cultuur) 
voor een deel toegeschreven worden aan het ontbreken van leidende 
persoonlijkheden in eerstgenoemd land. 

Door een toevallige(?) coïncidentie, welke niet van snaaksheid 
ontbloot is, staat vlak boven het min of meer revolutionaire betoog 
van Frederik van Eeden een beschouwing van mej. Dr. M . A. van 
Herwerden over de samenwerking tusschen erfelijkhe.dsleer en 
sociologie, die ondanks de voorzichtige formuleering duidelijk een 
reactionaire strekking vertoont. Dit doet eenigszins wonderlijk aan 
bij een persoon, die verleden jaar na een reis door de Vereenigde 
Staten zulk rake opmerkingen over het kleurlingen vraagstuk m dat 
land in het „Handelsblad" en elders heeft neergeschreven. Haar uit
gangspunt is een boek van F. Lenz, Menschliche Auslese und Ras-
scnhygiene, hetwelk ik nog niet onder oogen heb gehad. Het weinige 
dat de schrijfster ons over den inhoud mededeelt is echter voldoende 
om ons te doen begrijpen, wat voor vleesch wij in de kuip hebben Ik 
citeer- Is men aldus doordrongen van het belang gunstige erfelijke 
factoren voor een populatie te behouden, dan kan men het tweede 
deel van het boek door Lenz geschreven met kritiek gaan lezen. 
Inderdaad mag kritiek hoezeer men 't in hoofdzaak met den schrij
ver eens moge zijn, bier niet ontbreken. Het chauvinisme, dat zich 
hier en daar verraadt, kan nog aan de verbitterde stemming van het 
jaar 1920 worden toegeschreven. Hoe ware het anders mogelijk, dte 
uiting te vergoelijken, dat Fransch onderwijs op de Duitsche 
scholen overbodig is. . . omdat Frankrijk geen cultuur meer in de 
toekomst te verwachten heeft! Doch daarnaast staan andere 
vreemdsoortige opmerkingen b.v. over vrouwenopvoeding, die ik 
niet gaarne onderschrijven zou. Ook zijn enkele besprekingen van 
Lenz & alleen voor het huidige Duiltlschland bedoeld en hebben 
voor ons geen waarde". _ 

Het is duidelijk uit deze korte waardeering, dat de schrijver, 
die ongetwijfeld wel zijn verdienste heeft op het speciale gebied 
van erfelijkheidsonderzioek, een fantast wordt, zoodra hij izich op 
sociologisch of maatschappelijk terrein begeeft. Ik vrees dan ook, 
dat een dergelijk boek in het leekenbrein meer verwarring, dan ver
heldering zal brengen. -

De aankondiging nu van dit werk is voor mej. v. H . aanleiding 
om uiteen te zetten, hoe noodzakelijk rasverbetering op dit oogen-
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blik is, vooral in.de oorlogslanden en wat er zooal in die richting 
in de verschillende landen gedaan wordt. 

Nu zal ieder in abstracta met een dergelijke opvatting kunnen 
meegaan. Niemand zal er voor zijn, dat familie's met een erfelijk 
defect aan sociaal gevoel, of waarin talrijke idioten, krankzinnigen 
of imbecillen voorkomen, zich zullen uitbreiden ten koste van 
dezulken met gunstige aanlegfactoren. De bezwaren komen pas, 
zoodra men van-de theorie naar de praktijk overgaat en dan blijkt 
in de meeste gevallen het geneesmiddel erger dan de kwaal. 

Zoolang het bij wetenschappelijk onderzoek en het verzamelen 
van feiten blijft, is het zoo'n groot bezwaar niet, dat de meeste 
onderzoekers van volkomen foutieve onderstellingen uitgaan, dat zij 
de problemen niet begrijpen (ik zal daarvan straks een voorbeeld 
geven), dat maatschappelijk en historisch denken hun volkomen 
vreemd is. Deze bezwaren zouden in den loop van het onderzoek op 
den duur door de feiten zelf gecorrigeerd kunnen worden en in ieder 
geval is het verzamelen van feitenmateraal over erfelijkheids ver
schijnselen bij den mensch op zich zelf toe te juichen. 

Een ander aspect verkrijgt deze kwestie echter, wanneer men 
ziet dat er door de heeren eugenetici ,met ijver en overtuiging 
propaganda-vereenigingen worden opgericht om hun wetenschap
pelijk niet of onvoldoende gefundeerde meeningen onder breede 
kringen der bevolking, in hoofdzaak echter onder de heerschende 
klassen en den intellectueelen middenstand ingang te doen vinden en 
in praktische daden om te zetten. Ook dit juicht de schrijfster toe en 
de groote sociale en politieke gevaren, daaraan verbonden, het aan-
kweeken van rassenhaat en de stille propaganda voor hinnenland
sche rassen-oorlogen in landen met gemengde bevolking ziet zij 
eenvoudig over het hoofd. 

Om de noodzakelijkheid van ingrijpen aan te toonen, komt zij 
met het klassieke voorbeeld van Davenport aan, dat volgens de 
huidige geboortecijfers 1000 gegradueerden van Harvard-College 
(een der oudste Amerikaansche Universiteiten) na 200 jaren 50 
nakomelingen zullen bezitten en 1000 Roemeensche landverhuizers 
het in dien tijd tot het respectabele cijfer van 100.000 zullen hebben 
gebracht. 

De practische conclusie is natuurlijk, dat er premies moeten 
worden uitgeloofd onder de Harvard-menschen voor het voortbren
gen van meer dan twee kinderen en dat de grenzen gesloten moeten 
worden voor die minderwaardige Roemenen, die zoo brutaal zijn 
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z i ch als koni jnen te ve rmen igvu ld igen , of -dat ia (ieder geval hun 

vruch tbaarhe id door huwel i jksverboden of dergel i jken in toom moei 

w o r d e n gehouden. 1) 

Ik w i l op dit voorbee ld eens nader ingaan om het foutieve van 

de d a a r a a n ten g r o n d s l a g l iggende b e s c h o u w i n g s w i j z e aan te 

toonen. 

l o . word t zonder meer aangenomen, dat i emand die in H a r -
v a r d - C o l l e g e gestudeerd heeft, drager is van guns t ig erfe l i jkheids
mater iaa l . Hoogs tens k a n men zeggen, dat hij zekere intellectueele 
gaven moet bezi t ten, over igens k a n hij al le denkbare defecten van 
l i c h a a m of karakter ver toonen, w a a r v a n de overgang op het nage
slacht nu niet b e p a a l d wenschel i jk k a n w o r d e n geacht. 

2o. O m g e k e e r d worden de Roemeensche immigran ten e n b loc 
als m i n d e r w a a r d i g beschouwd, zonder dat daarvoor het bewi js 
geleverd word t . T e r w i j l de heeren eugenetici tot in de treure a l t i jd 
weer 'herhalen, dat wij ons voora l niet op het phaenotype ,(de ve r 
sch i jn ingsvorm) moeten b l i n d staren, maar 'dat het genotype (de 
erfeli jke aan leg) al leen v a n b e l a n g is, w o r d t hier zonder b l i k k e n of 
b lozen uit d è onguns t ige phaenotypische gesteldheid, d ie zeer goed 
te ve rk l a r en is uit de funeste ui ter l i jke omstandigheden , waa ronder 
deze gepauperiseerde ' boerenfamil ies hebben moeten leven, tot een 
m i n d e r w a a r d i g e genotype besloten. D i t is een typische u i t ing v a n r 

klasse- inst inct . V o o r dergel i jke onderzoekers geldt als a x i o m a : He t 
leven onder slechte maatschappel i jke oms tand igheden is m i n of 
meer g e l i j k w a a r d i g met het bez i t eener m i n d e r w a a r d i g e erfelijke 
consti tut ie. Vermoede l i jk z u l l e n de D a c i s c h e burgers v a n het R o -
meinsche ri jk, die wi j als de voorouders v a n onze Roemeensche 
boeren kunnen beschouwen , op dezelfde wi j ze de onbeschaafde 
Ange l s aks i s che zeeroovers der Hols te insche kusten als m i n d e r w a a r -
d;ge barbaren be schouwd hebben. 

3o. Is Davenpor t ' s be reken ing v o l k o m e n fantast isch. H i j houd* 

aeen rekening met het veel grootere sterftecijfer der Roemenen, 

voo ra l onder de k inderen en begr i jp t ook niet, dat na eenige gene

raties een deel der Roemenen tot den middens tand za l z i jn opge

k l o m m e n , w a a r d o o r het geboortecijfer v a n die groep eveneens za l 

dalen, (izie onder 4.) 
4o. V a n zelf komen wi j nu op het hoofdbezwaar . D a v e n p o r t 

1) lm tail van Staten der Unie bestaan verbodsbepalingen, van huwelijk 
of sexueelen omgang onder paupers, veroordeelden, zwakzinnigen, longlij
ders enz. Br zou dus wel wat op ite vinden zij». 
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begrijpt niet, dat het door hem gesignaleerde verschijnsel, de ach
teruitgang der vruchtbaarheid van den inlellectueelen middenstand, 
in hoofdzaak een maatschappelijk verschijnsel is, dat alleen met 
maatschappelijke middelen kan worden bestreden. Deze maatschap
pelijke klasse toch neemt in de Unje een zeer moeielijke econo
mische positie in, vooral wat de vrouwen betreft. Dienstboden be
staan practisch niet, men moet minstens millionair zijn om personeel 
te kunnen houden. Het 'huishouden en de kinderverzorging komen 
dus, geheel ten laste van de huisvrouw. Heeft deze een behoorlijke 
opvoeding genoten en heeft zij dientengevolge intellectueele behoef
ten, dan zal zij in 't algemeen terugschrikken voor de lasten aan 
een groot huishouden met 5 of 6 kinderen verbonden, waardoor zij 
van haar 25ste tot haar 50ste jaar de rol van huissloof zou moeten 
vervullen. Vandaar dat de meeste stedelijke middenstandshuis
houdens niet meer dan 1' of 2 kinderen tellen. Op het /land is dit 
natuurlijk anders, tfdiaar kunnen de kinderen spoedig als werkkracht 
gebruikt worden en verlichten zij in zekeren ziin het jwerk der 
huisvrouw. 

Het is duidelijk dat het al of niet immigreeren van Oost-Euro
peanen of het uitloven van kinderpremies aan dezen funesten toe
stand niets veranderen zullen. Deze bezwaren kunnen alleen door 
maatschappelijke middelen bestreden worden, b.v. door het oprich
ten van kindertehuizen in elk blok middenstandswoningen, op de 
wijze, zooals dit door Montessori in sommige Romeinsche arbei
derswijken is geschied. 1) 

Ik heb er .reeds meermalen op gewezen, dat de eugenetische 
richting in de Angelsaksische landen een symptoom is van de angst 
eener klasse, die haar bestaanszekerheid bedreigd voelt. De werke
lijke heerschers der Vereenigde Staten, de trustleiders en kapitaal
magnaten (waarvan het eugenetisch onderzoek naar ik vrees dik
wijls tot zeer droevige uitkomsten zou leiden) hebben dergelijke 
wetenschappelijke lapmiddeltjes niet noodig. Zij beschikken over de 
pers, over de Pinkertonpolitie, over geniale systemen van massale 
omkooperij en in het algemeen over alle machtsmiddelen van het 
centrale gezag en van dat der afzonderlijke staten om hun wil door 

1) ,-Dat 'men in deze richting wel wat weet te doen, zoodra er winst mee 
te (bëhalen is, toewijst het op zich zelf naargeestige feit, dat de bioscopen in 
'de groote Amerikaansche steden veelal vestiaires voor kinderwagens met 
kinderen hebben ingericht opdat de ouders zich ongestoord aan de voorstel
l ing kunnen vergapen. Misschien komear zij dan wel eens met een verkeerd 
exemplaar thuis, zooals wij met een verkeerde parapluie! 
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te zetten Toch beschouwen zij deze beweging met welgevallen en 
steunen zij haar in vele gevallen financieel, aangezien zij de aan
dacht afleidt van sociale misstanden en conflicten en deze vestigt 
op de tegenstelling tusschen de verschillende rassen en volken, die 
de Unie bewonen. Zoo levert het propageeren der eugenetische 
idealen een wetensehappelijken dekmantel tot het aankweeken en . 
versterken van rasveroordeelen, tot het stelselmatig onderdrukken 
van vreemde bevolkingselementen en in laatste instantie tot het 
lynchen van negers en het uitroeien van Indianen en Oost-
Aziaten. 1) .... 

Nu weet ik wel dat geen enkele serieuse eugeneükus dergelijke 
wreedheden en onmenschelijkheden propageert ;öf zelfs goedkeurt, 
maar dit zijn onder de gegeven verhoudingen de noodzakelijke con-
sekwenties van het populariseeren hunner denkbeelden en deze men
schen gelijken zoodoende op den tooverleerling uit Goethe's 
bekende gedicht: Zij kunnen de booze geesten wel oproepen, maar 
zijn niet in staat deze weer te bezweren. 

In een volgende bijdrage hoop ik een en ander mee te deelen 
uit een boekje van Herman Lundborg, die kort geleden aan het 
hoofd is geplaatst van een Zweedsch instituut voor eugenetisch 
onderzoek. Mej. v. H . koestert daarvan groote verwachtingen. 

n Het is .natuurlijk dwaasheid en het Kgt niet in mijn bedoeling het 
bestaan van Rasverschillen afgezien van dezulken die op historische en 
• m T S a D p e l i t e faotoren berusten, te loochenen en te negeeren. Wae dit 
d o e t z a l Fnplanden als Z.-Afrika of Amerika met een uit zulke wteenloopende 
* £ l ^ t Z ^ t * * * i * . als sociaal en "^^^t!^ 
arove verMösingera begaan. Maar verschil impliceert niet hohamehjike gees 
feifte of moreele minderwaardigheid van het ^ ' ^ ^ ^ ^ 
andere en een .diergelijk essentieel verschil in waarde wordt in de eugenettek 
stilzwijgend aangenomen. 



Boekbespreking. 

De Dag. Verzen door Jan W . Jacobs, met 
omslagteekening en vier houtsneden door 
Frans Nackaerts. Uitgave van jhet genoot
schap voor publicaties op individualistisch 
gebied. Bentveld. 

Wie weet dat de ,Nederlandsche literatuur en kunst zuchten om verlossing 
van hun individualisme, zal het niet omgrappig vinden dat er een genoot
schap is opgericht om inu eindelijk eens voor publicaties op individualistisch 
gebied te zorgen. In, elk;geval op een passende plaats: te Bentveld, dus in een 
villapark. Of is het geheel slechts een bloemrijke omschrijving van het feit 
dat de heer J. zijn verzen zelf uitgeeft? Dan zijn die verzen evenredig aan 
het „genootschap": op het eerste gezicht lijken ze wel wat, maar bij nader 
inzien is alles woordenkraam. Beelden in overvloed, maar te pas of te onpas, 
veel navolging, veel gewrongenheden, veel slechte 'regels, sommige met ver
bluffende miskenning van alle rhytrmiek, veel banaliteiten. Zulk werk is ijdel-
heid. De dichter heeft blijkbaar nogal wat poëzie gelezen en eenige begrippen 
en klankenüin zijn hoofd, beschikt ook over wat fantasie en met deze hulp
middelen is hij, uur aan 't rijmen getogen, met een geweldig plechtig gebaar, 
doch in werkelijkheid heeft hij niets dat tot uiting dringt, knutselt en wurmt, 
laat zich meeslepen door rijmen en fraaie woorden, 'zonder altijd te vragen 
wat ze beteekenen, en als men 't boek uitheeft blijft er niets hangen,. Moderne 
rhetoriek. / 

Frans Naukaerts is al met hetzelfde sap overgorten. Pathetische gebaren 
moeten in zijn houtsneden het gebrek aan uitdrukkingsmiddelen goedmaken. 
Als hij eenvoudiger kon'worden en niet verder wou springen dan zijn stok 
lang is — wie weet of hij dan niet iets'bereikte. K. 
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de belangen der buitenlandsche sowjet-poditiek. De Sowjet-republiek, nu ze 
n.1. het kapitaal noodig heeft voor den wederopbouw, zou de West-Europee-
sche revolutie weezen en daarom de arbeiders af willen houden! van den 
„grooten eindstrijd" en ze beperken tot den dagalij.kschen „kleinen" strijd. 
Zij zou dan trachten dat doel te bereiken door de princrpieele verschillen 
tusschen de beide .groote Internationales te verdoezelen. We geloaven hier 
dit „argument" tegen het eenheidsfront objectief te hebben weergeven, maar 
zijn 'er werkelijk niet zeker van, omdat het ons moeilijk valt/door te dringen 
in een politiek zoo kinderachtigen gedachtengang. 

Afgezien nog van hef feit dat het initiatief tot het eenheidsfront van 
Weeinen en niet vanf Moskou is uitgegaan, afgezien mede van de overweging 
dat politiek heel iets anders is dan het uitbroeden van listige 'bedenksels, 
zooals de gentleman-dief in de bioscoop ze noodig heeft om zijn ellendig 
bestaan en zijn, film te rekken, afgezien ook hiervan dat het bestaan van 
Sowjet-Rusland nog steeds de factor is ook voor de West-Eurqpeesehe 
revolutie, is het niemand duidelijk, hoe de taktiek van het eenheidsfront rot 
het vertragen van de revolutie kan leiden, het eenheidsfront, waartoe de 
drang juist is ontstaan door den druk der reactie. De .reactie en haar 
'bestrijding staat op den internationalen dagorder, niet de .revolutie en haar 
overwinning. Dat |kan kont duren, dat zal niet lang duren, .maar een feit is 
het. Op het hier bespraken argument van de „sowjet-staatsraisom" ant
woordde Trotzky. Partijgenootèn, de belangen van die Sowjet-repiufoliek 
kunnen geen andere zijn dan de belangen van de internationale revolutionaire 
beweging. 

Vervolgens geeft Trotzky een overzicht van' den, toestand der beweging 
in Frankrijk. Van de millioenen arbeiders in Frankrijk zijn er aangesloten bij 
de partij 130.000 — na dien schijnt het ledental van de Seine-federatie zeer 
aanzienlijk teiruggeloopen, krantenberichten spreken van 20.000 op 8000 •— 
de revolutionaire vakvereenigingen (de C. G. T. unitaire) 300.000 leden, de 
reformistische C. G. T. (in Frankrijk de dissidenten genaamd) 200.000 en de 
reformistische partij 15.000 (volgens andere opgaven 30.000 a 40.000). 

Ondanks deze gunstige positie van de partij, die de keurtroepen van het 
proletariaat georganiseerd heeft, maakt de groote massa een terugslag door 
op haar verwachtingen, van een spoedige revolutie, zooals blijkt uit het uit
treden uit de vakorganisaties. Deze toestand kan 'lang duren. In dien itus-
schentijd gaat de strijd van kapitaal en arbeid, voort en die strijd kan slechts 
met succes gestreden wonden in en door 'het eenheidsfront. „In den strijd met 
de reformisten moeten wij hen voor de splitsing verantwoordelijk maten door 
ze telkens te dwingen zich uit te laten over de mogelijkheid van een geza
menlijke aktie op den bodem van den klassenstrijd. Men moet hen voor het 
feit stellen een openlijk „neen" uit te spreken voor het front der arbeiders
klasse*,'. 

Trotzky's 2e rede bespreekt dan de crisis in de Fransche partij, in laatste 
instantie veroorzaakt door de overblijfsels van de oude partij die zes in getal 
zijn. le. de tendens de eenheid met de refoirmiisten weer te herstellen (Fabre 
en het „Journal du Peuple"); 2e. de neiging een blok te vormen met den radi-
kalen vleugel van de bourgeoisie; 3e. het streven het revolutionaire anti-
militarisme door een klein-burgerlijk humanitair pacifisme te vervangen 
(Verfeuil, Pioch); 4e. de verkeerde uitleg van de betrekkingen tusschen 
partij en vakbeweging; 5e. de strijd tegen een werkelijk gecentraliseerde 
partijleiding, en 6e. de pogingen de internationale discipline te vervangen 
door een platonische federatie van nationale partijen. (In de laatste weken 
heeft dit symptoom, onrustbarend groote afmetingen aangenomen). 

De eenstemmig aangenomen resolutie, die Trotzky op zijn referaat heeft 
laten volgen, neemt met voldoening kennis van de verklaring der Fransche 
delegatie het „Journal du Peuple" buiten de pairtij te zetten en dringt er bij 
de vertegenwoordigers van de Fransche partij in de Internationale — die, 
gelijk men weet, op het congres van Marseille uit het P. B . zijn .getreden — 
op aan de plaats die de partij hun aangewezen heeft, ten- spoedigste weer in 
te nemen. J. R. 



Washington en Genua 
door 

V A N R A V E S T E I J N . 

VII. 

De Conferentie in Den Haag is, nu we ons neerzetten tot het 
scl:rijven van een nieuw stuk dezer reeks, met haar voorbereidende 
en haar werkelijke taak eenige weken reeds bezig: de voorberei
dende der niet-Russische experts eerst, dc samenkomsten met de 
inmiddels gearriveerde Russen vervolgens. Maar over de inderdaad 
kalme, ja men mag wel zeggen, Hollandsen-vervelende Schevening-
sche bijeenkomst is nog steeds niets te zeggen. In hoeverre de 
„experts" tot een resultaat zullen komen, dat eenigen inhoud heeft 
en in hoeverre dat resultaat dan door de kapitalistische Regeeringen, 
in de eerste plaats dan de Britsche Regeering, zal worden aanvaard, 
is nog in den schoot der goden verborgen-

Wij kunnen alleen constateeren, dat men hier te lande, int kapi
talistische kringen, blijkbaar nog altijd sceptisch staat, zeer scep
tisch ten opzichte van hetgeen uit Den Haag zou kunnen voort
spruiten. Eén getuigenis zal daartoe voldoende zijn. De ster-corres
pondent van de „N. R. Ct.", de bekende heer Van Blankenstein, die 
zich overigens in den laatsten tijd niet bepaald van gunstiger kant 
laat zien, nu hij met die Russen, naar wier kennismaking hij eenige 
jaren zoo heeft gesmacht, eindelijk eens in directe aanraking is 
kunnen komen, bij wien integendeel de snobbistische Schmock-
etgenschappen van den tot „beroemdheidl" gekomen burgerlijken 
journalist zich hoe langer hoe meer ontwikkelen, schreef in de 
,,N.R.Ct." van 11 Juli onder den titel: Optimisme en pessimisme" 
over de conferentie, na er op gewezen te hebben, dat het vraagstuk 
der credieten aan Rusland te verstrekken, geenszins door een 
eenvoudige of simplistische redeneering viel op te lossen: 

V o l g e n s de eerste v e r k l a r n g , die L i t w i n o f tegenover de j o u r n a l i s t e n 
heeft a fge legd , v e r w a c h t e n de Russen niet in de eerste p laa t s g e l d , m a a r 
leveran t ies op c red ie t . W i l n i e m a n d die geven? 
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Het is toch waarlijk wel bekend, hoe allerlei ondernemers van de aller
eerste grootte vol ongeduld wachten op de mogelijkheid, om in Rusland te 
kunnen beginnen. Te Berlijn b.v. hebben indertijd Du'tschers, Engelschen, 
'-Tanschen, geprobeerd, allerlei te bekokstoven. De Engelschen hebben stellig 
gelijk, als zij beweren, dat groote kapitalen naar Rusland zullen stroomen, 
zoodra het vertrouwen in de veiligheid van het bezit daar te lande is hersteld. 
Eu de ondernemers schijnen voor bet schenken van hun vertrouwen niet zoo 
veele :schend als de juristen ter conferentie. 

iHet komt er niet alleen op aan, daar onmiddellijk geld te verdienen, maar 
ook, voor de toekomst er anderen voor te zijn. Men ziet het b.v. in de 
petroleumkwestie. Zouden de petroleumkoningen inderdaad een zoo onstui-
migen haast hebben om de wereldmarkt met Russische petroleum te over
voeren? "Of is het voor hen misschien belangrijker, de petroleumvelden in 
handen te krijgen, zoodat zij het gebruik of niet-gebruik ervan kunnen 
controleeren? 

Rusland laat de „imperialistische" industrieën niet onverschillig". En van 
den u'tslag van de conferentie zal het afhangen, welke afmetingen de 
ondernemingsgeest dezer industrieën kan aannemen. Dat weten de Russen 
heel goed. Toen Litwinof tot de journalisten zei, dat hij hier de particuliere 
kapitalisten verwachtte, die hem de credieten moesten verleenen, welke hij, 
naar hij besefte, van de staten niet kon krijgen, was hij meer oolijk dan 
naïef. Men mag aannemen, dat de Russen precies weten, wie er zit te popelen, 
om bij hen aan het werk te gaan. Ook al gaan de staten niet verder met het 
geven van crediet, dan in hun memorie van 2 Mei te Genua, dan nog kon de 
zaak voor de Russen de moeite waard zijn. De Engelschen weten dat en de 
Russen eveneens, en daarom zijn deze twee voornaamste ijveraars ter confe-
rent'e geduldiger dan menige toeschouwer. De conferentie loopt, wat de 
credietkwestie betreft, over dingen, die niet kunnen worden gedefinieerd aan 
de groene tafel in het Vredespaleis, en die ook inderdaad niet te definieeren 
zijn. Het komt er op aan, of de Russen zoo openhartig en eerlijk zijn dat 
zij weer vertrouwen wekken. Dan zijn zij, en dan is de conferentie gered. 
Is dit vertrouwen echter hersteld, als zij de wenschen der anderen betreffende 
de oude schuld en het particulier eigendom der vreemdelingen vervullen? 
Misschien niet. Van het'getoaar waarmede dit gebeurt, zal veel afhangen. En 
ten opzichte van dit gebaar kan men onmogelijk nog optimistisch zijn. 

Men ziet, het vraagstuk der conferentie is niet eenvoudig. Er zijn moge
lijkheden en moeilijkheden, die beiden te diep wortelen voor een grondige 
behandeling aan de groene tafel. Men kan ze echter net buiten beschouwing 
laten. 

Twee factoren werden hier op den voorgrond gesteld: de wensch 
van Engeland in de eerste plaats, van die Russen in de tweede 
plaats om tot een overeenstemming, d.w.z. tot de mogelijkheid van 
het verschaffen van credieten te komen. Ten tweede het feit, dat 
„particuliere" kapitalisten aan de deur van Rusland1 kloppen om bin
nengelaten te worden-
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Wat de heer v. B. niet in het juiste licht ziet, is die verhouding, 
die er tusschen die begeerte en behoefte van kapitalistische, inzon
derheid Britsche zijde eenerzijds, en de begeerte en behoefte van 
Rusland anderzijds bestaat. Met weinig fantasie, een geringe histo
rische kennis en geen idealisme beladen, dringt het niet tot den 
kapitalistischen journalist, cynicus reeds van aanleg en cynischer 
nog door zijn ellendig vak, door, dat deze verhouding precies 
andersom is dan hij zich voorstelt. Subjectief, zoowel als objectief 
i-, de behoefte van Rusland aan een regeling der credieten te Den 
haag geringer dan de kapitalistische behoefte aan die regeling. 
Reeds hierom, wijl niets tergender en 'dringender is dan de kapita
listische winst-pruritus. Zóó leert de geschiedenis der eeuwen. En 
wijders, wijl, subjectief, Rusland, dat zóó op bijhelsclhe, antieke en 
Ooctersche wijze heeft geleden,,zóó als het boek Job of de antieke 
geschiedenis op iedere bladzijde verhaalt, Rusland, het land boven
dien, waar volgens aller getuigenis de Gedachte meer heerscht over 
de Materie dan in het kapitalistische, van het vuile Puriteinsche 
materialisme doortrokken Europa, aan nog langer lijden de voor
keur zou geven boven, trouwens volkomen nutteloos en overbodig 
capituleeren voor een kapitalistisch Europa, [dat, historisch be
schouwd, zich nog steeds meer naar eten afgrond beweegt. Is het, 
indien men,zooals Simon deVries en andere materialisten ten onzent, 
in alles de directe inmenging van een bovennatuurlijk»wezen ziet, 1) 
dat b.v. de verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Gene
raal van het Koninkrijk der Nederlanden -regisseert, en reeds voor
uit bepaalde, dat er dezen keer 60 geloovigen naast 40 ongeloovigen 
zouden worden gekozen, is 'het, zeggen wij, "bovendien in deze om-
stan'dügheden niet als een regelrechte Beschikking te beschouwen, 
dat op het moment, waarop ter Conferentie in Den Haag beraad
slaagd wordt over de kwestie van steun aan het zoo zeer door 
bijbelsche rampen getroffen Rusland, de berichten hoe langer hoe 
luider gaan spreken, die van een betrekkelijk 'goeden oogst 
dit jaar te verwachten, gewag maken? Michael Farbman o.a., 
een der beste waarnemers en beoordeelaars van Rusland in 
de laatste jaren, is zoo pas die berichten komen bevestigen. 
Hebben Simon de Vries, Heemskerk en dergelijke geloovigen in 
zulk een feit niet een vingerwijzing van hun Opperwezen te zien, 
recht en strak gericht op een Rusland, dat, ten slotte en indien alles 

1) Zie 'smans rede op het congres van Patrimonium, naar aanleiding 
van den afloop der verkiezingen hier te lande. 
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op z'n ergst wordt gerekend. Europa niet behoeft, zoomin als de 
Ver. Staten, volgens dien anderen Christen, Hoover, Rusland noodig-
hebben? Eén of twee goede oogsten, door den god van Abraham, 
van Mohammed of van Simon de Vries over Rusland beschoren, 
zijn ze niet in s.taat om daar het principe, dat de Italiaansche 
Imperialisten gedurende den wereldoorlog als „ sac ro 'v— heilig — 
bestempelden, het egoïsme, het staats-egoïsme namelijk, weer 
geheel ten troon te heffen? Maar indien Rusland onder het 
bewind van Marxisten, d.w.z. internationalisten van principe en 
afkomst, dit deed, wat moet er dan worden van de Puriteinsche, 
goed-Christelijke Engelsche kapitalisten, wier winst afhangt van 
uitvoer, en dus van verkeer, dus van internationale verstand
houding, dus van internationale overeenkomsten en zelfs van cre
dieten? Het is dezelfde puzzle als de vraag, wat er van de Calvinis
tische kiezers van Heemskerk en Simon de Vries terecht zou moeten 
komen, wanneer door een nog verdere ineenstorting van het 
omliggende Europa zij hun kaas, boter en groenten nog slechts 
aan de Hollandsche middenstanders en proletariërs en niet weer 
ook aan Franschen, Belgen of Engelschen zouden kunnen kwijtraken. 

Waarmee wij maar zeggen willen, dat het ook tot den heer 
Van Blankenstein, zoomin als tot zijn min of meer beroemde 
collega's burgerlijke journalisten — ex uno disce omnes! — nog 
steeds niet schijnt doorgedrongen te zijn, dat, indien Rusland 
Europa behoeft, hoe gek 't hun ook op 't eerste gezicht moge 
schijnen, Europa Rusland meer behoeft. 

Dat is inderdaad het probleem der Conferentie van Den Haag. 
En zoo ziet men óók, wat er waar en onwaar is in datgene, waarmee' 
hij voortgaat: 

Welk 'belang hebben wij nu bij het slagen? Ten eerste dit, dat de boek
houding in Europa weer wat beter in orde komt. Een erkenning der schulden 
maakt voorloopig geen bezitter van Russische effecten gelukkig. En vroeg 
of laat komt die erkenning toch. Voor het tijdstip der .betaling zal dit 
misschien niet eens veel verschil maken. 

Tegen den tijd, dat Rusland een element zou kunnen zijn voor de 
welvaart der Europeesche industrie heeft deze zich, naar wij mogen hopen, 
reeds lang aan de oorzaken der malaise aangepast en deze dus overwonnen. 
Ons rechtstreeksch, materieel belang is daarom niet groot op het oogenblik. 
Ik heb er ook de meening der Russen zelf over gevraagd. „Over vijf jaar 
kan er veel geld bij ons worden verdiend", meenden zij. Op het oogenblik 
echter wordt Europa niet belangrijk geholpen. Dat moesten ook zij erkennen. 

Maar het is goed, dat er orde komt in de betrekkingen met Rusland. 
Ons oeconomisch instinct zegt ons dat reeds. Het is er mee, als met 
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hygiënische maatregelen. Men moet eraan vasthouden, ook als men geen 
rechtstreeksere reden ervoor ziet. Hygiëne ( i s nuttig, en orde in Europa is 
nuttig. De een verbetert de sterftestatistiek en de andere moet zijn oecono-
mische voordeelen hebben. 

Op een voordeel hebben wij al eens gewezen: De vrede in Oost-Europa, 
en de demobilisatie, die daardoor mogelijk wordt, maakt 50 millioen menschen 
der randstaten koopkrachtiger. Over de onmiddellijke gevolgen van een slagen 
der conferentie moet men zich echter geen illusies maken. 

Men ziet, er is geen reden, om in angstige spanning het einde der 
Haagsche conferentie af te wachten. Tenminste voor ons niet; voor de Russen, 
wier herstel eerst kan beginnen, als Europa zich ermee bemoeit, allicht wel. 

N De conferentie is een zeer technische aangelegenheid.. Gelukt zij, dan 
zullen de deskundigen ons zeggen, dat er nuttig werk is gedaan, en wij zullen 
reden hebben, hen te gelooven. Geen reden echter zullen wij hebben, om 
elkaar om den hals te vallen en te vertellen, dat er nu iets groots, tot , 
opluchting van den toestand is gebeurd. 

Mislukt de conferentie, dan zullen wij meewarig het hoofd schudden over 
het arme Russische volk, maar geenszins mistroostig zijn. Gelukt zij daaren
tegen, dan zullen wij mogen glimlachen, als een gastvrij huisvader, die een 
paar nakijkt, dat in zijn huis verloofd is geraakt. Aardig, dat dit bij ons 
gebeurd is. Moge er zegen 'rusten op onze woning. 

Het is, voor 't grootste deel, praten naar den mond van den 
Hollandschen burger, die mogelijk ook Russische effecten heeft 
bezeten en wiens heele gedachtengang ten opzichte van Rusland 
en de Conferentie natuurlijk door dat feit en dat feit alleen wordt 
beheerscht. Het is, ten principale, de zaak, waar het omgaat, 
precies op haar kop zetten. Wat niet wegneemt, dat er juists zit 
in de opmerking, dat, indien er een regeling van credietverleening 
tot stand komt, de Europeesche industrie daar eerst over jaren van 
zou kunnen profiteeren en ook in deze, dat men de beteekenis van 
heel de Conferentie voor het Europeesche kapitalisme niet behoort 
te overschatten! De heer v. B. slaat den spijker eens op den kop, 
wanneer hij zijn beschouwingen besluit met deze woorden: „Zij 
(de Conferentie) is een koffiekransje, in vergelijking met eene, 
waaraan het gelukken zou de kwestie der oorlogsschulden tusschen 
Frankrijk en Duitschland, en dan nog tusschen Frankrijk—Engeland 
—Amerika te regelen. Speelde men dat klaar, dan kwam de geheele 
rest vanzelf!" 

Indien het Europeesche en ook het Nederlandsche publiek dit, 
namelijk, dat de kwestie der oorlogsschulden de allesbeheerschende 
is, een oogenblik mocht zijn vergeten, de laatste dagen zouden het 
er wel aan herinnerd hebben. De ontzaglijke daling van de mark, 
enkele weken na den moord op Rathenau is, niet minder dan deze 
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laatste, opnieuw ook den domste komen aantoonen dat het met 
Duitschland en met Europa inderdaad nog steeds bergaf gaat. 

Het is — inzonderheid bij onze reactionairen — een geliefde 
gewoonte om op te merken, dat het bij de vraag naar Europa's 
toekomst vooral om zedelijke problemen gaat. „De Nederlander" 
b.v., het orgaan van het onzedelijkste, wijl het zatste en achterlijkste 
deel der natie, doet niets anders dan op deze trom slaan. Tot de 
zedelijke problemen behooren voor deze imperialisten, zoo nauw 
aan het anti-revolutionaire petroleumkapitaal verwant, o.a. de 
vraag, hoe Indië te kerstenen en daardoor geschikter te maken 
voor blijvende uitbuiting door het internationale en hun kapitaal. 
Maar ondanks den zwendel, dien onze Christenen en ethici met het 
zedelijke drijven, erkennen ook wij, dat het bij alle ontzaglijke 
kwesties waar Europa en de wereld voor staat, in de eerste plaats 
om geestelijke en zedelijke dingen gaat. Wij Communisten zijn zelfs 
de eenige partij — afgezien van afzonderlijke idealisten — die het 
recht hebben, dit te zeggen. En zoo kunnen wij toegeven, dat de 
heer Colenbrander het bij 't rechte eind heeft, wanneer hij in zijn 
jongste buitenlandsche overzicht in „De Gids" over den moord op 
Rathenau zegt: „Het is een wreede herinnering aan het feit, dat 
het Europa, dat de Russen in onderhandeling ontvangt, zich op niet 
a! te veel voordeelen boven het land van den materieelen hongers
nood mag verhoovaardigen immers zelf aan geestelijken hongers
nood lijdt." De heer Colenbrander bedoelt — al zegt hij het raar — 
dat Europa aan geestelijken hongersnood lijdt, tegenover een 
Rusland, dat onder stoffelijken honger terneer ligt. Hij zou nog 
vollediger geweest zijn indien hij had geconstateerd, dat althans 
Midden-Europa niet alleen geestelijk, maar minstens evenzeer 
lichamelijk aan hongersnood lijdt en nog steeds meer dreigt te gaan 
lijden, tegenover een Rusland, dat geestelijk bezig is zich te 
verniewen en dat, hoe vreeselijk geteisterd, misschien op 't gebied 
van den materieelen honger het ergste geleden heeft. 

Zedelijke hongersnood, waar de moord op Rathenau, gelijk die 
op Erzberger en wie hun uit het revolutionaire kamp zijn vooraf
gegaan, uit is voortgesproten. Maar de naakte materieele hongers
nood, voor zoover hij de massa's van het geïndustrialiseerde 
Duitsche volk nog niet heeft aangevat, ligt reeds grijnzend voor 
de deur! 

* * * 
Inmiddels, twee dagen nadat wij het bovenstaande hadden 

geschreven, heeft de Midden-Europeesche ellende weer eens een 
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zeer duidelijken destructieven invloed uitgeoefend: de Haagsche 
Conferentie schijnt vrij plotseling tot een volkomen mislukking 
geworden en de jongste catastrofale daling van de Mark, waardoor 
deze reeds een heel stuk beneden de 50 cent per 100 kwam, schijnt 
aan dezen betrekkelijk snellen afloop schuld te zijn. 

De Hollandsche pers, ten deele zeer weinig ingenomen met de 
zwenking der Engelsche deskundigen vlak na de komst van Krassin, 
die naar zij meenden, den intransigenten Litwinof wel zou ver
beteren, constateert althans, dat er voor deze abrupte afbrekerij 
slechts één reden kan bestaan. Lloyd George wenscht ten opzichte 
van de plotseling weer acuut geworden kwestie der Duitsche 
schadeloosstelling en zoo nauw mogelijk samengaan met Frankrijk 
en daarom heeft de Engelsche delegatie zich practisch toch op het 
Fransch-Belgische standpunt geplaatst, d.w.z. van de Russen eerst 
erkenning van den particulieren eigendom en het recht op schade
loosstelling der onteigende buitenlandsche kapitalisten geëischt. 

De „Maasbode" b.v., die in dit opzicht vrijwel in haar oordeel 
overeenkomt met b.v. de „Nieuwe Crt." en „Het Vaderland", 
schreef in haar Ochtendbl. van 14 Juli, na de hoop te hebben doen 
schemeren, dat de Russen nu toch nog op 't laatste moment een 
stap zouden doen om de Conferentie voortgang te doen vinden: 

Van Italiaansche, Zwitsersche en Tsjecho-Slowaksche zijde zal trouwens 
een dergelijke poging tot hervatting der onderhandelingen krachtig worden 
gesteund. 

Echter van andere zijde is men minder geneigd om de besprekingen te 
hervatten; ook deze technische conferentie wordt door politieke factoren 
beheersGht. 

Zoo schijnt, dat in sommige kringen de vaste overtuiging leeft, dat na 
Lenin mogelijk een man aan het bewind zal komen, die minder bolschewistisch 
georiënteerd is, en dat het dus mogelijk zou zijn, dat vroeg of laat het 
bolschewistisch bewind zou plaats maken voor een ander. De overtuiging zou 
dan medegewerkt hebben, om deze kringen afkeerig te maken van een 
overeenkomst met de huidige Sovjet-regeering. 

Hedenmiddag hoorden wij zelfs beweren — doch de verantwoordelijkheid 
laten wij gaarne aan onzen zegsman — dat deze Haagsche mislukking een 
concessie zou wezen door Lloyd George aan Frankrijk gedaan, om in ruil 
wat meer toeschietelijkheid te krijgen ten opzichte vpn het Centraal Euro
peesche vraagstuk. 

Wat de „Maasbode" hier als vermoeden uitspreekt, wordt door 
de „Nieuwe Courant" als de oorzaak van het mislukken der 
Conferentie genoemd. 
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Lloyd George zou op deze wijze bovendien kans hebben 
gezien het odium van een totaal mislukken der Genueesche confe
rentie af te wentelen op de schouders der Russen. Uit Genua is hij 
teruggekeerd, omdat de Franschen 't hem onmogelijk maakten daar 
tot een accoord met Rusland te komen. In Den Haag is de tech
nische inrichting der Conferentie een zoodanige geweest, dat het 
den Franschen en Belgen gemakkelijk viel hetzelfde door te zetten 
en met succes. De verliezer bij dit alles is Lloyd George, die, terwijl 
hij in Genua de kapitalistische wereld verbaasd deed staan door 
zijn vurigen wil om 't met Sowjet-Rusland op een accoord te 
gooien, naar Den Haag een conservatieven expert, Lloyd Greame, 
afvaardigde, die te Genua reeds notoir was als tegenstander van 
zulk een accoord, en die in het nette stadje niet de gangmaker, 
maar de volgeling van de Fransche en Belgische delegatie bleek. 

Behoeven wij, deze feiten in 't oog vattend, in heel dit gedoe 
iets anders te zien dan een staaltje van de bekende instabiliteit der 
Britsche buitenlandsche politiek, haar van den hak op den tak 
springen, dat iedereen, die haar nauwkeuriger heeft bestudeerd, 
steeds heeft getroffen en waarvan o.a. Bérard in zijn studies zoovele 
voorbeelden heeft aangehaald? Dat Lloyd George bij name, de 
eerste demagoog, die het premierschap en tegelijkertijd de volledige 
leiding der buitenlandsche politiek van het Britsche Rijk heeft 
ingenomen, dilettant op dat gebied zoo goed als op elk ander, 
ook in zijn Russische politiek geen vaste lijn volgt, is algemeen 
bekend. Sinds 1918 heeft de Britsche politiek onder zijn opper-
leiding, die meestal niet veel meer is dan een meezwenken met wat 
de politieke koers in het Rijk voor 't oogenblik noodig schijnt te 
maken ten einde de macht te kunnen behouden, ten opzichte van de 
Sowjet-Regeering de meest verschillende fasen doorgemaakt. 
Waarom zou zij dan nu in Juni en Juli 1922 niet weer eens een 
geheel andere zijn dan in April en Mei? Vergeten wij toch nooit, 
dat wij bij de burgerlijke en sociaal-patriottische demagogen, die 
thans in de kapitalistische Staten overal de macht in handen 
hebben, niet meer te maken heben met diplomaten en politici uit 
een vroegere periode, die, zooals b.v. in Engeland nog het geval 
was met een Pitt, een Palmerston, een Disraëli, een Salisbury, 
gebonden waren aan zekere politieke tradities en een zekere 
politieke school, verstand hadden van hun vak en bovendien niet 
onder de zweep van de groote drijvers der imperialistische publieke 
opinie moesten marcheeren! Men bedenke toch steeds, dat het lot 
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van de kapitalistische Staten in dit het gevaarlijkste stadium hunner 
ontwikkeling toevertrouwd is aan leiders, die in elk opzicht inferieur 
zijn aan hun voorgangers van vroegere generaties, welke laatste 
bovendien voor oneindig minder ingewikkelde problemen stonden 
en veel minder „afhankelijk" van invloeden, die te beheerschen reeds 
de grootste inspanning kost. 

Zooveel schijnt zeker: een regeling der verhouding tot Rusland 
is voorlcopig althans weer van de baan. Duitschland is opnieuw 
a 1'ordre du jour. Opnieuw heeft Duitschland „uitstel" van betaling 
gevraagd. Een Fransch blad heeft reeds de geestige opmerking 
gemaakt, dat men van 1 Aug. 1914 af nog slechts van het eene 
moratorium in het andere verzeilt. Hoe is de situatie? 

De Duitsche correspondent van „Het Handelsblad" schreef 
dezer dagen: het Berlijnsche weeldeleven in de cabarets van het 
Westen is het fosforesceeren van een rottend stuk hout. En hij 
toonde weer eens aan, hoe de jongste geweldige daling van de 
mark automatisch geheele klassen — middenstand, renteniers, 
intellectueelen, ambtenaren — steedse dieper in een hopeloos 
moeras doet verzinken, terwijl de arbeiders, ondanks hun loonstrijd, 
die hen, nu ja, boven water houdt, toch in hun reëel loon nog steeds 
achteruitgaan. Dit is de eene zijde van het probleem. De andere 
v/erd nog weer eens bijzonder duidelijk belicht door een Deenschen 
professor, van wiens artikel in „The Scandinavian" de „N.R.Ct." 
een dezer dagen een uittreksel bevatte, dat als volgt luidde: 

Duitschland is in werkelijkheid niet zoo arm als prof. Keynes beweert, 
maar het Duitsche volk is er zelfs slechter aan toe dan hij meent. Eiken keer, 
dat de Duitsche onderhandelaars naar het buitenland gaan, wijzen zij op de 
armoede van dit waarlijk arme volk, maar zij vertellen er niet bij, dat 
Duitschlands rijkdom in het bezit is van en gecontroleerd wordt door een 
gestadig kleiner wordend aantal individuen. Zoolang dat rijke kringetje van 
personen — de haute finance en de zware industrie — laat ons zeggen twee
honderd tot vijfhonderd millioen pond sterling aan call-money in het buiten
land heeft uitstaan, hebben de betrokkenen belang Ibij een hoogen koers van 
het pond sterling. Aldus wordt de ellende, van het Duitsche volk en van de 
Duitsche regeering voor dien kleinen kring een voordeel. 

De Deensehe schrijver zegt dan, dat hij verschillende Duitsche zaken-
menschen heeft gevraagd, wat zij met hun groote winsten uitvoeren. Enkelen 
van hen waren eerlijk genoeg om te erkennen, dat zij zich voor de individueele 
winsten op hun exporten in het buitenland lieten crediteeren. Anderen', die 
alle vertrouwen in de mark hebben opgezegd, gebruiken hun winsten 
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om hun fabrieken te herstellen en te veroouwen, een uitstekende wijze van 
belegging, zoolang het loon van een Duitschen arbeider niet meer dan M . 100 
per dag bedraagt. Aldus zal Duitschland wanneer de mark eenmaal gestabili
seerd is en er niet langer een kunstmatige premie op den uitvoer zal bestaan, 
een geduchte concurrent worden, aangezien het de slechte jaren gebruikt 
heeft om zijn bedrijfsleven te herstellen en te reorganiseeren. De schrijver 
wijst er dan op, dat het belang van de Duitsche upper ten totdusver gelegen 
is in het voortdurend omlaag drukken van de mark, en dat, eerst wanneer 
de Duitsche haute-finance de industrieele bedrijven van Duitschland voldoende 
hersteld acht, de buitenlandsche houders van marken de daling beu 
zijn geworden en hun marken voor nagenoeg niets van de hand gedaan 
zullen 'nebben, en Europa 'dermate genoeg zal hebben van het reparatie-
vraagstuk, dat Duitschland tot een gunstiger overeenkomst zal kunnen komen 
(voor de meeste politici en financiers is trouwens het reparatievraagstuk al 
een nachtmerrie geworden, die zij tot eiken prijs van zich af willen schudden), 
het oogenblik daar zal zijn, dat de Duitsche financiers de rollen zullen 
omkeeren en de marken van, het buitenland zullen terugkoopen. En van dat 
moment af zal men de mark zien stijgen en wellicht de waarde van een 
Amerikaanschen cent zien overschrijden. Het is derhalve te begrijpen, waarom 
de heer Morgan er ten behoeve van de Amerikaansche houders van marken 
op stond, dat een gedeelte van de leening aan Duitschland diende te worden 
aangewend voor het omhoog brengen van de waarde van de mark en het 
verminderen van de biljettencirculatie. En niet minder begrijpelijk is het, dat 
ieder verstandig Duitsch financier het vriendelijke aanbod van den heer 
Morgan van de hand moest wijzen. De tijd is nog niet gekomen; het spel dat 
Duitschland speelt is een patience-spel. Het is maar de vraag wie het 't langst 
uithoudt, de heer Morgan en zijn Amerikaansche beleggers,, of de heer 
Slinnes met zijn financiers. Duitschland heeft van den oorlog niet genoeg 
geleerd. Maar één les heeft het toch wel ter harte genomen, en dat is, dat 
het geduld moet weten te oefenen. En in dat patience-spel, wordt het door 
niemand overtroffen. 

D e Nor thc l i f fe -pers al thans zorg t er we l voor , dat deze 
w a a r h e i d niet ve rborgen blijft voo r mi l l i oenen A n g e l s a k s i s c h e 
lezers . De „ D a i l y M a i l " zei naar aan le id ing van de jongste d a l i n g 
v a n de mark dat zij niet w i l d e toegeven, dat het de Br i t t en en de 
F ranschen veel zou aangaan, of D u i t s c h l a n d al dan niet bankroe t 
g ing-

Zulk een handelwijze van Duitschland's kant zou de vorderingen van de 
geallieerden niet niet'g maken. Een frauduleus koopman, die zijn zilveren 
lepels begraven en zich met zijn actief uit de voeten gemaakt heeft, laat men 
met vrij uitgaan. Evenmin kan een frauduleuze staat door duidelijk bedrog 
betaling van zijn buitenlandsche crediteuren ontgaan. 

Als Du'tschland geld uit het buitenland noodig heeft, kan de heer Stinnes 
putten uit de groote saldo's, die hij en andere Duitsche millionairs sedert 
den wapenstilstand buiten Duitschland vergaard hebben en die verschillend 
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geschat worden op £ 300 millioen tot £ 1 ml i iard . Hij heeft de onbeschaamd
heid om te verklaren, dat Duitschland geen geld kan vinden om het miserabele 
sommetje van £ 2'/ 2 mililoen in de maand voor de schadevergoeding op te 
brengen, terwijl Engeland elke maand 4 millioen moet vinden voor de rente 
van zijn schuld aan de Vereen'gde Staten. Zooals ieder bezoeker van Duitsch
land ziet, hebben de Duitschers volop geld voor vliegtuigen, verborgen 
wapens, kanalen, waterkracht-installaties, spoorwegvernieuwing, nieuwe 
machines en feitelijk voor alles behalve schadevergoeding. En geen wonder, 
daar zij aan belasting 19 slh. per hoofd betalen tegen de £ 19 van de 
Engelschen. Er moet geen Britsch geld voor Duitschland beschikbaar gesteld 
worden, terwijl, gelijk Poincaré verklaard heeft, de Duitsche financiers en 
kooplui en fabrikanten met den dag rijker worden. 

Het is, zooals men ziet, een rechtstreeksche verwijzing naar 
de Fransche stelling, de stelling van Poincaré. En het is des te meer 
noodig aan die stelling nog eens de volle aandacht te wijden, nu 
blijkens den afloop der Haagsche Conferentia Lloyd George's 
regeering blijkbaar weer eens besloten is het Fransche standpunt 
nader te treden. 

W i l men het Fransche standpunt precies kennen, dan kan men 
niet beter doen clan kennis te nemen van het instructieve en goed 
geschreven werkje, dat enkele maanden geleden van Fransche hand 
verschenen is ter gelegenheid van de Conferentie van Genua, en 
dat, zooals cie titel zegt een Fransch program tot economische 
reconstructie van Europa inhoudt. 1) Het is van een ecorioom-
politicus, die zich onder den schuilnaam Celtus verbergt, een man, 
die blijkens zijn heele opvatting tot het Fransche doctrinaire 
liberalisme behoort, woedend vijand is van eenig pacteeren met 
Rusland, en wiens opvattingen ongeveer gelijk staan met die van 
een Poincaré en de deskundigen, die deze naar Genua en Den Haag 
heeft gezonden. 

De stelling van Celtus is o.a. deze,: niet de vrede van Versailles 
en niet de herstel-bepalingen hebben de daling van de Duitsche 
valuta veroorzaakt. Neen: Duitschland is zelf schuld van de daling 
met al haar gevolgen. Hij polemiseert er tegen Keynes. Hij zegt 
(p. 108): 

,,Er zijn er, die zeggen: „Het Duitsche bankroet is een gewild 
iets: het is een daad van karakteristieke sabotage. Anderen ant
woorden: Het is iets onvrijwilligs; het vloeit voort uit heel een 
reeks fouten, die Duitschland te goeder trouw heeft begaan. Weer 

1) La France a üênes , Un programme francais de reconstruction 
économique de 1'Europe, par Celtus, Paris, Librairie Pion. 
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anderen zeggen: Het is het gevolg van economische omstandig
heden, geholpen door de fouten der Geallieerden, door hun mate
looze eischen, hun gebrek aan vooruitzien; hun manieren van 
berekening die goed waren voor het regelen van rekeningen in het 
verleden, maar die niet meer toegepast konden worden op een zoo 
geweldig en zoo nieuw vraagstuk. 

Geen van die verschillende theoriën schijnt ons, zooals we 
dadelijk zullen zien, geheel juist: de waarheid bestaat uit gemid
delden. Evenals alle andere biedt ook dit geval de meest verschil
lende aspecten en men kan toegéven, dat in de reeds lange herstel
geschiedenis machiavellisme, onbewustheid, en noodlot naast 
elkaar bestaam en dooreen gemengd zijn. Maar wat ook het 
hoofdidee der Duitsche leiders moge geweest zijn, onder welken 
wil zij ook hebben moeten bukken, één ding moet men beginnen 
met te constateeren, wijl het alles beheerschend is: sinds den 
wapenstilstand heeft het Rijk een financieele politiek gevolgd van 
verkwisting en zinnelooze luxe, die het zonder mogelijkheid van 
terugkeer, naar den afgrond moest voeren." 

Ziedaar de Fransche stelling, die dan in het hoofdstuk met tal 
van cijfers „bewezen" wordt. Cijfers, en een bewijsvoering, die wij 
niet zullen weergeven. Er is waars en onwaars in. Juist is o.a. de 
bewijsvoering, hoe kort na het verdrag van Versailles het verbod van 
uitvoer van geld en geldswaarden voor de Duitsche kapitalisten 
werd opgeheven, zoodat dezen groote deposito's in het buitenland 
konden gaan aanleggen. Celtus schat ze op 10 a 12 milliard goud
francs. Celtus verwijst ook naar de these van Rathenau die den len 
Januari 1921 in de „Vossische Zeitung" de inflatie verheerlijkte. 
Hij erkent, dat ook de Entente fouten heeft begaan. Maar het is 
alleen deze geweest, dat zij dit alles heeft geduld en niet is tusschen 
beide gekomen. „De groote fout was om een Duitschland, dat 
politiek niet in staat was om zonder van den weg af te wijken, naar 
het doel te Ioopen, dat het zijne moest zijn, aan zichzelve over te 
laten, zonder voogd en zonder toezicht." Het spreekt dus ook 
vanzelf, dat de Fransche schrijver niet terugdeinst voor de conse-
quentie: een financieele controle op Duitschland is noodzakelijk. 
Hij zegt (p. 172): 

„Willens of niet de financieele politiek van het Rijk of liever 
het ontbreken van elke gezonde financieele methode heeft de 
ontwaarding van de mark tengevolge gehad. In dat schijnbare 
kwaad heeft de Duitsche staat een groot voordeel gevonden, 
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nameli jk dat hij zijn el lende kan tentoonstel len en z ó ó ontsnappen 
aan de vo l l ed ige be ta l ing der hers te l l ingen; zijn industr ieelen en 
expor teurs hebben er nog een grooter voordeel in gevonden : zij 
hebben eerst gebru ik gemaakt van den achters tand die er steeds 
bes tond tusschen de s t i jg ing der b innenlandsche pri jzen en b i jgevo lg 
van hun kosten, ten opzichte van de bui tenlandsche deviezen, ten 
einde hun produc ten tegen lageren prijs op de were ldmark t te 
sl i j ten. Zi j hebben vervo lgens geprofi teerd van de s t i jg ing der zoo 
ve rk regen bui ten landsche waa rden of die zij eenvoudig met marken 
hadden gekocht , ten einde n ieuwe wins ten te real iseeren. H o e kan 
men dus D u i t s c h l a n d beletten zijn eigen fai l l iet te organiseeren, dat 
tot nog toe slechts ten gevolge heeft, dat het zijn schulde ischers 
berooft en zijn industr ie v o l l e d i g in bedrijf houdt? 

E r is geen andere methode dan aan dien sli 'mmen ve rkwis t e r 
een rechter l i jken b e w i n d s r a a d te geven, de f inancieele controle van 
het Ri jk te organiseeren en door die controle te ve rwezen l i jken , het 
vo ldoende ressources te verzekeren , opdat het met zijn normale 
inkoms ten kan leven. 

D e organisa t ie van die controle is thans, dat moet men erkennen, 
moejel i jker dan ooit . Een enorme tijd en gelegenheden die men 
niet meer za l te rugvinden, zi jn ver loren gegaan. De eerste s tor t ingen 
che D u i t s c h l a n d heeft gedaan krachtens den staat van be ta l ingen, 
hebben de wanorde slechts vergroot . Het gezondmaken der Du i t s che 
f i n a n c i ë n zou nog in het begin van 1921 een betrekkel i jk 
gemakkel i jke onderneming zijn geweest . D e recente ineenstor t ing 
van de mark plaatst t e g e n w o o r d i g degenen, die het moeten doen, 
tegenover een werke l i jken chaos. D i t te constateeren is niet ui t 
drukking geven aan een overbod igen spij t : het moet ons een les 
z i jn ; het moet ons de noodzake l i j khe id toonen energiek en snel te 
handelen , als men z i c h niet w e l d r a tegenover een onon twarbaren 
toestand w i l bev inden . 

E r is door de C o m m i s s i e voo r Hers te l een p rog ram van 
g e z o n d m a k i n g en controle opgemaak t en den 21 en M a a r t '22 aan 
den Ri jkskanse l i e r ove rhand igd . D i t p rog ram houdt in het in 't 
leven roepen van n ieuwe belas t ingen, een reductie van u i tgaven en 
inzonde rhe id de opheff ing van alle directe of indirecte s teunver-
leen ing die op de beg roo t ing tot nog toe zoo v r i j gev ig zijn u i tge 
t rokken voor a l le r le i producenten , a lsmede de controle van een 
en ander door b e m i d d e l i n g van een C o m i t é van W a a r b o r g . Het 
p r o g r a m ver langt verder de vo l l ed ige autonomie der R i jksbank en 
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het ophouden van de uitgifte van bankbiljetten door deze Bank. 
ten einde de schatkistbons te disconteeren. Het eischt, dat het 
deficit zal worden gestopt door uitgifte van een serie binnenlandsche 
leeningen. Dit zijn alles verstandige maatregelen; zij zouden 
Duitschland de politiek opleggen, die Frankrijk sinds 1919 heeft 
gevolgd en die ten gevolge heeft gehad, dat onze franc gestabiliseerd 
is en zelfs weer lichtelijk in waarde is toegenomen. Zij dreigen 
echter zonder uitwerking op den stand van de mark te blijven, 
indien de export van kapitalen, die een van de essentieele oorzaken 
van d en val is, vrij kan doorgaan. De Duitsche Regeering is uitge-
noodigd om voor 30 April 1922 een program in te dienen van 
maatregelen dienstig om cie depreciatie van het ruilmiddel te doen 
ophouden, verder om de terugkeer der vreemde deviezen voort
vloeiende uit den export te verzekeren en ten slotte de kapitalen, 
vroeger reeds geëxporteerd, weer te doen terugkeeren. 

Het is een redelijk en compleet program; het hangt van de 
energie der Geallieerden af er de uitvoering van te verzekeren en 
cle noodige sancties te bedenken. Wil Europa weer gezond worden, 
dan moet het financieele en muntabces, dat Duitschland tot nog toe 
is geweest, weggenomen worden. Alle besluiten van conferenties 
zullen zich tot ijdele woorden bepalen, zoolang het Rijk door zijn 
besmetting in staat blijft heel Centraal-Europa te besmetten." 

Men weet het — ettelijke maanden zijn sinds dit geschreven 
werd alweer verloopen — geen stap is gedaan om het abces weg 
te nemen. Integendeel: het is grooter en pijnlijker geworden. 

Celtus was van oordeel, dat „cle Conferentie van Genua haar 
doel zou missen, indien zij al haar tijd en al haar inspanning wijdde 
aan de oplossing van het Russische probleem." 

De Conferentie van Genua, sterker, haar kind, de Conferentie 
te Den Haag heeft dat gedaan. Zonder eenig resultaat. Maar te 
Genua, waar Frankrijk volgens het program van Poincaré—Celtus 
cle solutie van het Russische probleem heeft verhinderd, is aan de 
oplossing van het Duitsche vraagstuk, dat Frankrijk vóór alles aan 
'i hart ligt, evenmin een hand gezet. De beide toonaangevende 
machten in de nog altijd in naam bestaande Entente, zijn sterk 
genoeg om wederzijds de oplossing van de problemen, die één 
hunner momenteel 't meest interesseeren, te verhinderen. Zij zijn 
geen van beide sterk genoeg om hun wil door te zetten tegen dien 
van de andere in. Zoo bereiken beide niet, wat zij nastreven. En . . . 
het is steeds weer de slotsom: Europa zakt dieper. 
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D e beroemde A m e r i k a a n s c h e bank ie r V a n d e r l i p , dien wij cle 

vo r ige keer niet vo ldoende konden ci teeren, liet z i c h nog dezer 

dagen als vo lg t uit (beg in J u l i ) : 

Vanderlip is op zijn- studiereis door Midden- en Oost-Europa gisteren 
te Praag aangekomen. In een persgesprek naar zijn meening gevraagd omtrent 
de jongste daling van de Duitsche mark, verklaarde hij deze daling voor 
volkomen natuurlijk en onvermijdelijk. Duitschland heeft een ongedekte 
begrooting, moet steeds nieuw bankpapier drukken, de Duitschers zelf hebben 
alle vertrouwen in hun eigen geld verloren; de vlucht voor de mark is in alle 
klassen der bevolking algemeen geworden, en de polit :eke toestand is zoo 
verward, dat thans ook het buitenland zich van zijn marken ontdoet. 

Sceptisch staat Vanderlip tegenover Duitschland's pogingen om een 
leening te verkrijgen. Zoolang er geen voldoende zekerheid wordt geboden, 
kan Amerika daaraan niet denken. 

Hij gelooft niet, dat het Duitschland mogelijk zal zijn de betaling van 
de schadevergoeding volgens de overeenkomst van Londen, uit te voeren. 
Wanneer men Duitschland zou behandelen gelijk de toestand in het rijk 
het voorschrijft, wanneer men Duitschland tijd liet, en het zekere credieten 
toestond, zou het zeer wel in staat zijn groote posten te betalen. Echter vreest 
Vanderlip dat, indien men Duitschland een oogenblik gaf om op adem te 
komen en zich oeconomisch te herstellen, het dan ook politiek weer zoo 
sterk zou worden, dat het de betalingen zou kunnen weigeren. Industrieele 
kracht, aldus Vanderlip, en politieke macht, gaan daar steeds hand in hand. 

Wat zijn reis door Midden Europa betreft, constateert Vanderlip overal 
onzekere verhoudingen, die den eersten tijd wel niet beter zouden worden 
tengevolge van het antagonisme, dat tusschen de verschillende naties bestaat. 
Tsjecho-Slowakije profiteert van deze tegenstellingen, die echter een gevaar 
vormen, want het kan in Europa niet beter worden, zoolang men niet voelt, 
dat de wederopbouw verre van een politiek of oeconomisch vraagstuk, een 
ethisch, psychisch probleem is. Amerika zal belangrijke credieten aanb eden, 
zoodra' het zal zien, dat de volkeren die er om verzoeken, het mogelijke 
gedaan hebben om een onderling zich verstaan te bevorderen, wanneer zij hun 
krachten geven aan broederlijke samenwerking. Zoolang er echter een 
geest van vijandschap heerscht, laat Amerika zich hiermee niet in. 

H i e r komt de groote Broede r Jonathan o p n i e u w verzekeren : 
vr iendjes , mijn steun kri jgt gij niet, z o o l a n g gij u als kwajongens 
gedraagt en geen orde weet te stel len op eigen zaakjes. 

V a n d e r l i p schreef in zijn boek, w a a r wij cle vo r ige maal s lechts 
even naar konden ve rwi jzen , po lemiseerend tegen de L i t t l e -
A m e r i c a n ' s , de A m e r i k a n e n , die meenen, dat A m e r i k a in z i chze lve 
krachten genoeg bezi t om al leen te bestaan en dat het E u r o p a 
desnoods zou kunnen zien te gronde gaan : 

„Laat ons naar onze eigen belangen kijken, zegt de Klein-Amerikaan, 
en onze eigen hulpbronnen ontwikkelen. Deze visie van een zichzelf 
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bevredigend Amerika :'s verlokkend van het standpunt van individueel comfort. 
Een zelfgenoegzaam Amerika zou zeer groot kunnen zijn in huiselijke vol
komenheid, uiterst comfortabel in zijn maatschappelijk leven en hoogelijk 
bevredigd met eigen algemeene volmaaktheid van organisatie. 

Het is niet alleen de strikte materialist, die zulk een koers in een gunstig 
licht ziet. Menschen met een 'breeden kijk beginnen de vraag op te werpen, 
of het wijs is de schulden nog meer te vergrooten, die de rest der wereld 
ons debet is. Internationale schuldeischer te zijn heeft zijn gevaren. Het is 
een oorzaak van wrijving tusschen Regeeringen. Individueele beleggingen in 
vreemde landen mogen op zichzelve economisch gezond zijn, doch zij zijn 
onderworpen aan zeer groote gevaren in het geval van oorlog. Beleggingen 
in den vreemde maken bescherming van de Regeering noodig en lokken 
somtijds oorlog uit. 

Men redeneert derhalve, dat het per slot van rekening, nu niet zoo n 
eng-geestige politiek is het standpunt in te nemen, dat de vermenigvuldiging 
van onze belegging in den vreemde waarschijnlijk moet leiden tot onaan
gename complicaties in onze bmtenlandsche relaties. Het zou ons in de 
toekomst meer kunnen kosten dan wij zouden winnen uit het materieele 
voordeel de overheerschende wereldcrediteur te blijven. 

Ik geloof, dat het Klein-Amerikaansche gezichtspunt foutief is, schoon 
het niet gemakkelijk is om aan een materialistisch gezind persoon aan te 
toonen, waarom het verkeerd is. Wat mij persoonlijk aanbelangt, zoo ben 
ik 't bijna geheel eens met den Klein-Amerikaan, wanneer deze beweert, da: 
dit land een voorspoedig zichzelf bevredigend economisch geheel kan zijn. 
Ik geloof, dat wij materieelen voorspoed kunnen bere'ken zelfs in een wereld, 
die overigens in vreeselijke wanorde verkeert, en dat het mogelijk is ons 
werk zoo in te richten, dat wij een even hooge mate van voorspoed kunnen 
behouden als wij ooit hebben gekend. 

Maar biedt die conclusie genoegzame zekerheid om het program ook tt 
aanvaarden? Is materieele voorspoed het eemge, wat wij wenschen te ver
krijgen of is het 't gewichtigste doel, dat wij moeten nastreven. Indien wij 
onzen rijkdom en onze inspanning op Amerika alleen concentreerden en ons 
geheel en al niet bekommerden om het lot van het overige deel der wereld, 
geloof ik, dat wij onze ziel zouden verliezen. Ik geloof, dat met dat vertes 
op den duur ook gepaard zou gaan een verliezen van oirze materieele 
.voordeelen". 

M e n moet toegeven, dat het niet bijzonder hoopvol is, wanneer 
een man als deze, die op de hoogte is van den toestand van 
Europa, welken toestand hij herhaaldelijk qualificeert als uiterst 
gevaarlijk, schoon nog niet hopeloos, tegenover zijn ,,materialis
tische" en egoïstische landgenooten geen zwaarder argument weet 
te vinden om Europa onder de armen te grijpen, dan dat Amerika 
ander gevaar loopt zijn ziel te verliezen. 

Wij zijn geneigd om sceptisch te staan tegenover de waarde, 
in dollars uitgedrukt, die de gemiddelde Amerikaan aan dit ding 
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— wat . het ook zijn moge — toekennen zal, wanneer men hem 
overigens verzekert, dat Amerika „safe" is, als het zich van 
Europa's lot geen drommel aantrekt en de risico wil loopen dat de 
enkele milliarden, die het heeft voorgeschoten, naar genoemden 
drommelzijn gegaan om nooit weer terug te keeren. 

De heer Vanderlip heeft inderdaad geen ander argument dan 
dit Christelijke. Hij w e l t zich en zijn 'land als de Rijkaard, die reeds 
veel aan filanthropische werken heeft uitgegeven ten bate van den 
verarmden, ouden bloedverwant, Old Europe, wien het nu eenmaal 
slecht is gegaan. Zeker, als Christen, betoogt hij, mag men zich op 
die weldadigheid niet verhoovaardigen. Men mag haar zelfs niet 
staken. Maar hij geeft toe: indien Europa het alléén van de lief
dadigheid moet hebben, is het einde toch nabij. Amerika, zegt hij, 
is wijs geweest in hear filanthropische administratie, maar Europa 
is zoo ziek, dat het iets meer noodig heeft dan soepjes en zieken-
kostjes. Het oude mensch is zoo ziek, dat het bloedtransfusie noodig 
heeft. En bovendien heeft het dan nog aanmoediging, onzelfzuchtige 
hulpvaardigheid, misschien een beetje vermaning en leiding noodig. 

Ja, zoo is het, wanneer de rijke, jonge neef een oude tante te 
hulp moet komen. Maar hij rekent er dan toch ook op, dat het 
mensch het niet te lang zal maken! 

In de Unie zelve zijn inmiddels de teekenen van economisch 
herstel duidelijk toegenomen. De automobielenfabricage, een vrij 
juiste graadmeter van den welstand der groote 'massa van bezitters, 
is in Mei gestegen tot 352.602 stuks, 13 percent hooger dan in 
Maart 1920, toen juist voor het intreden der crisis het record van 
productie werd bereikt. Welk een enorme stijging dit is, ziet men 
onmiddellijk bij vergelijking van het productiecijfer nog in Januari 
van dit jaar, dat slechts 90.486 bedroeg. De overzichtschrijver der 
, N . R. Ct.", aan wien wij deze cijfers ontleenen, zegt: deze stijgende 
productie kan stellig wel als een maatstaf gelden voor het herstel 
van de koopkracht, welke zich daar te lande openbaart en welke 
haar oorzaak vindt in de prijsverbetering, die ten aanzien van 
landbouwproducten aan der. dag treedt en de farmers in staat stelt, 
hun twee jaar lang uitgestelde behoeften te bevredigen." 

Ook de overige kenteekennen wijzen op een herstel van de 
prodluctie der Amerikaansche industrie. Het reusachtige zelf
genoegzame Continent heeft dus, terwijl Midden-Europa nog steeds 
meer economisch achteruitgaat, in eigen consumptie de kracht 
gevonden om de productie weer op een hooger peil te brengen. 



4 0 2 

M o e t dit niet voo r de W a s h i n g t o n s c h e s taats l ieden een beves
t i g i n g zijn v a n hun s tandpunt : z i ch po l i t i ek niet in de Europeesche 
affaires te mengen? 

D e U n i e en E n g e l a n d ver toonen over igens een geli jk beeld 
van enormen kap i t aa l sove rv loed in het afgeloopen halfjaar. In 
L o n d e n hebben de kapi taa lsu i tg i f ten in de laatste 6 maanden zelfs 
die van de oor logs ja ren overtroffen en er gaat thans weer een 
ontzagl i jke s t room van B r i t s c h kap i t aa l ook naar het bu i ten land , 
al is het ook nog niet zoovee l als v ó ó r den W e r e l d o o r l o g . 

. Het B r i t s che z o o w e l als het A m e r i k a a n s c h e kap i taa l gaat voor t 
met zi jn offensief tegen de arbeiders en put uit dat offensief n o g 
steeds n ieuwe krachten tot „ h e r s t e l " . Hers te l echter niet van het 
ve rwoes te E u r o p a . 



Het Analfabetisme in Indië. 
door 

G. J. V A N M U N S T E R (Blitar). 

Ter inleiding. — Van partijgenootonderwijzer van Munster 
te Blitar ontvingen wij het navolgende artikel, dat geweigerd werd 
door de redaktie van „De School", orgaan van het N . I. O. G., doch 
daarna is opgenomen in „Het Vri je 'Woord" , orgaan van de 
Partij der Kommunisten in Indië (Perserikatan Kommunist di 
India). 

Het was 'bedoeld als vierde en laatste artikel eener serie over 
„Analfabetisme", dat als toelichting diende op een voorstel der 
aideeling „Blitar" van het N . I. O. G. om samenwerking te zoeken 
met inlandsche onderwij zersvereenigingen voor actie tot uitbreiding 
en verbetering van het volksonderwijs. 

Drie artikelen, zegt „Het Vrije Woord" in het nummer van 15 
December 1921 onder het opschrift „Dat lust de burgerman niet", 
waren naar het oordeel der redaktie — niet naar dat van alle leden! 

„geschikt" voor de school. Het vierde niet. 
" „Er zijn hier in den Oost enkele heilige hiusjes en in dit artikel 

werd aan'één er van al te zeer geraakt." 
In de drie eerste artikelen was met klem gewezen op de nood

zakelijkheid van reorganisatie der dessa-huishouding om te komen 
tot intensieve methoden,'even zoo goed in streken waar aan de 
bevolking wel de beschikking over eigen grond gelaten is, als elders. 

Van Munster becijferde vervolgens dat 1 pCt. der inlandsche 
kinderen, die voor onderwijs in aanmerking komen, de Holüandsche 
Inlandsche school bezoekt, dat 4 a 5 pet. de Inl. School 2e kl . 
bezoekt, dat 8 a 9 pet. op een drieklassige dessaschool is aange
wezen, ' waarbij dan voor sommigen de gelegenheid bestaat hun 
„mulo-onderwijs (!)"'op een soort inl. school He klasse te ontvan
gen en dat 86 pCt. van de inlandsche jeugd verstoken is van alle 
onderwijs. 

„Wat de N . I. O.G.-onderwijzers, dat zijn de georganiseerden, 
dus de beste van'de europeesche onderwijzers niet lusten, zegt het 
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„Vrije Woord", dat is critiek op een richting, die eenerzijds 
eiegt: „houdt 't peil van ontwikkeling laag, want het kleinbedrijf 
heeft er toch geen profijt van", doch die) anderzijds mee helpt in 
stand houden een stelsel van onttrekking van grond in vele streken 
aan de bevolking, waardoor het kleinbedrijf nog kleiner wordt. 

Men ziet, nu Communisten niet meer vragen dan een allereen
voudigste toepassing van een liberale leuze, sinds meer dan een 
halve eeuw overal in Europa aanvaard, al meer dan een eeuw ge
propageerd door de bezittende klasse, waar het om haar belang is, 
nu staan wij „bolsjewiki" alleen. Wie het wel meenen .met deze 
landen putten hier leering uit." 

Van Munster deelde ons in een 'begeleidenden "brief nog mede 
dat het voorstel van de afd. „Blitar" in zake analfabetisme op het 
Congres v a n het N . E C G . (Kerstmis 1921), ,na een door hem 
gehouden uiteenzetting ter verdediging, met 443 tegen 90 stemmen 
werd aangenomen, niettegenstaande le. de redaktie van „De 
School", zooals wij hierboven zagen, het slot-artikel er over had 
geweigerd, 2e. het H . B. afwijzend praeadvies had uitgebracht en 
3e. hij (van Munster) halfweg door den voorzitter (een „sociaal
democraat!") werd onderbroken en met heengaan als afgevaar
digde heeft moeten dreigen eer hij door kon spreken, waarbij hij 
eveenwel voldoende hulp kreeg uit de zaal van andere 'afgevaar
digden. 

De zaak van het volksonderwijs, zegt v. M . , begint hier de 
aandacht te trekken. Zoo zijn er op enkele plaatsen comité's verre
zen, die zich ten doel hebben gesteld om de kampong in te gaan en 
lezen en schrijven aan analfabeten te leeren. 

Inlandsche onderwijzers en kweekelingen worden daartoe cteor 
middel van cursussen afgericht. Het A. A. A. C. (Anti-AnAlfabe-
tisme-Comité) heeft ook mij voor medewerking verzocht. Veel ver
wacht ik er echter niet van, ik geloof dat men het verschijnsel 
„analfabetisme" te veel als een verschijnsel apart ziet, maar ik wil 
mijn medewerking er niet aan onthouden. Al zal ik niet nalaten om 
telkens als daartoe gelegenheid is, te wijzen op het onverbrekelijke 
vtrband'als geconstateerd in de navolgende uiteenzetting. 

Het artikel staat in de vereenvoudigde stelling, als voor „de 
School' 'gebruikelijk is. 

(Opm.) 
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Voor ons 'ligt „Het Landbouwonderwijs in Ned.-lndië" door 
T / .Lekkerkerker, inspekteur van het landbouwonderwijs. 

' Het voorwoord van deze bij de aanvang van dit jaar versche
nen verhandeling is van de hand van de Direkteur van Landb. Ntjv. 

en Handel. , , , 
In proza en poëzie wordt ons door deze bij uitstek deskundigen 

op de beteekenis van betere, dat is meer ekonomiese, bedrijfsvoering 
voor de Inlandsche landbouw gewezen, wordt ons uiteengezet, wat 
voor landbouwondle'rrieht naar het inzicht van daae autoriteiten 
doelmatig is te achten, e n ' - wat o. i . om na te noemen redenen 
van meer belang is dan al het andere - wordt aangeduid wat 
onder de huidige omstandigheden, met inspanning van weerszijden, 
is te bereiken. 

„Landbouw; is in onze dagen. 
D'eerste welvaartsbron van ' L L a n d ! 
Heil het volk, \dat roem kan dragen, 

Op een nijvren landbouwstand!" 
Aldus het slot van de verhandeling, die we bij deze in de 

belangstelling van de lezer aanbevelen. 
En we noodigen hem uit, na lezing van al waf eraan voorafgaat, 

dit brok boerenpoëzie te reciteren. 
„Pathos" , iztegt hij dan. 
Disharmonie. 
Impotentie met een nimbus om de slaapmuts. 
Wel in overeenstemming met de inhoud,is de eksklamatie in het 

voorwoord: „Een moeilijk probleem." En dit eufemisties opgevat. 

„Een onoplosbaar probleem" had als motto op de omslag kun

nen staan. 
Of wel: „Viceuse cirkels." 
En toch zou men zoowel de samensteller als de voorwoord

schrijver onrecht doen, indien men hun deskundigheid in twijfel trok. 
De kwestie is deze: 

er moet georganiseerd worden binnen zekere perken. Het raam mag 
vooral niet verwijd. Energie moet worden opgewekt, maar m be
perkte mate. Waarom het raam niet verwijd wordt, dat is met aan 
de orde gesteld in deze. verhandeling. Toestanden in en'om de desa 
worden aanvaard zooals ze zijn; ook dezulke die niet deugen en die 
niet bestaan zouden, indien ze niet werden gehandhaafd op hoog 
gezag 

En omdat die huidige ekonomie van de desa een samenstel van 
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vicieuse cirkels is, is 'inzake onderwijs niets meer of beters te ver
wachten, dan wéér zoo'n ding waarlangs men in een kringetje rond
loopt zonder verder te komen en men uit de band springt bij 
energiek pogen om geleidelijk er uit te geraken. 

Stellen we naast elkaar: -

Dat loerah's knoeien en konkelen 
is regel, waar ondernemingen op 
huurgronden gevestigd zijn. 

De loerah's is als het broze riet in 
handen van grondhuurders. 

(Vide Welvaartsverslagen, a. m. 
deel VI d—IX b I—XI b. I. Dit is nog 
zoo. Zie o.a. „De Ind. Crt. van 18 en 
19 Oct. '21 over toestanden in 't H 
V. A.-se." 

De bevolking wordt veelal ge
dwongen' 1/3 van de gronden te 
verhuren, (idem). 

Het soebakstelsel op Bah, uit 
eigen initiatief in stand gehouden, in 
tegenstelling met de waterverdeling 
op Java, waarbij de sawah te kort 
komt. „Suikerriet brengt meer op 
per vlakteëenheid dan rijst", die kui
tuur dient derhalve ontzien (vide de 
dag- en nachtregeling). 

„Algemeen werd in 1920 gevraagd 
om de verhuurde gronden te mogen 
terug ontvangen, nadat het riet ge
oogst was. Hevige protesten. De 
mensen heetten opgestookt door de 
S. I. Waarheid was, dat gevreesd 
werd voor te weinig werkvolk, wan
neer de mogelikheid geopend werd ! 
om op de afgeoogste gronden nog i 
een polowidjo-aanplant in den grond I 
te brengen. 1) 

En als 'de bevolking dat geknoei 
en gekonkel beu is? wie handhaaft 
de loerah? 

„De remedie van de Suiker-En
quête-Commissie is water en melk, 
of wel, er wordt uitgesteld totdat 
regentschappen en desaraden zullen 
zijn ingesteld."* 

Voorts heeft Prof. Treub er 
heihaaldelijk de nadruk op gelegd, 
dat de landbouwer op Java zijn be
drijf op uitgestrektheden van onbe
duidende afmetingen uitoefent." 

(BI. 6 der Verhandeling). 

Een meer ekonomiese bedrijfsvoe
ring. 1 

In economies opzicht niet op peil. 
(Zie de Verhandeling.) 

Als boven. 
Over „efficiencij" gesproken! 

1) C. E. Barre. Een kritiek op het Verslag van de Suiker-Enquête 
t ommissie. 
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Betere grondbewerking is een eer
ste -vereischte. Daarvoor is beter 1 

trekvee nodig. 
Dat kost geld en het is er niet. 

(Dr. Lovink e.a.) 

De tani is dom. 
(Communis opinio). 

„Het doel van het onderwijs moet 
vooral gericht zijn (zoo staat het er, 
ik zeg zo iets anders) op het terug
voeren van de leerlingen naar de 
desa." 

(Verhandeling bl. 26). 

En waar er sprake is van het re
sultaat, bereikt met de 21 (zegge en , 
schrijven een en twintig desssachool-
tjes: 

„We zijn ons doel voorbij ge
streefd. Hoewel de resultaten van het 
onderwijs op zich zelf niet onbevre
digend zijn, het grootste deel der 
oud-leerlingen is door ons onderwijs 
juist van den landbouw afgetrokken. 
Let wel: door het landbouwonderwijs 
van de landbouw afgetrokken, v. M.) 
hetgeen gerede verklaring vindt in 
het°feit, dat in een zich snel ontwik
kelend land als Indië, waar groote-
liks behoefte bestaat aan eenigszins 
ontwikkelde werkkrachten, de vraag 
naar deze krachten grooter is dan 
W oo„Kr>H (h\ 17V 

Bij het riettransport wordt teveel 
ian het vee gevergd. 

(Welv. verstagen). 
—„n'en déplaise de achteruitgang 
/an het vee tot vermorselens toe". 1) 

Bij een grote fabriek jaarliks ± 
300 sapi 's ongeschikt 'geraakt, vol
gens verklaring van de administra
teur zelve. 1) 

„Menig uur van knutselen (onder 
leiding), dus een eenvoudige sloyd, 
is beter besteed dan aan de finesses 
van het rekenen". 

(De Verhandeling bl. 24). 

„Westmoesson 1919—'20. 
Moeilijkheden in de tuinen over de 
waterverdeling, over het gebruik 
van desawegen, casava — diefstallen, 
militaire patrouilles, mannen, vrou
wen en kinderen stierven als ratten. 
Men vond lijken in het rietveld en 
dagelijks nabij de tramhaltes. — In
derdaad zou beperking van de riet-
aanplant veel ellende voorkomen 
hebben, doch hetzelfde zou ook be
reikt zijn, indien meer en betere 
voedingsmiddelen waren beschikbaar 
gesteld. — 

Toen zag men gebeuren, wat nie
mand had verwacht; een imigratie 
in ongekende mate bracht ïn de gele
deren der arbeiders een gezonde uit
dunning". 1) 

sulfaat, bereikt met de 21 (zegge en 
schrijven een en twintig desssachool-
tjes: 

„We zijn ons doel voorbij ge
streefd. Hoewel de resultaten van het 
onderwijs op zich zelf niet onbevre
digend zijn, het grootste deel der 
oud-leerlingen is door ons onderwijs 
juist van den landbouw afgetrokken. 
Let wel: door het landbouwonderwijs 
van de landbouw afgetrokken, v. M.) 
hetgeen gerede verklaring vindt in 
het°feit, dat in een zich snel ontwik
kelend land als Indië, waar groote-
liks behoefte bestaat aan eenigszins 
ontwikkelde werkkrachten, de vraag 
naar deze krachten grooter is dan 
het aanbod, (bl. 17). 

\VC7E. Barre. Een kritiek op het Verslag van de Suiker-Enquête 
C O m n P

S Ï Ï ; . e v e n s in deze 200-incher" zijn niet bijeengezocht, doch, betreffen 
een d^efarlge erVarimt 1918 t/m. '20 in één en dezelfde controle-afdeelmg 
als controleur B . B . 
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De verhandeling gewaagt van „gebrek aan zelfstandigheid, 
initiatief en doorzettingsvermogen". 

Gezwegen wondt over de mate van „zelfstandigheid ", de wijze 
van „initiatief en doorzettingsvermogen van degene door wie de 
loerah „gedaan wordt"; de loerah door wie de dessa „gedaan 
wordt". De verhandeling gewaagt van „uitgestrektheden grond van 
onbeduidende! afmetingen." 

Gezwegen wordt over dwang tot verhuur van een derde ervan. 
• De Verhandeling gewaagt van vaardigheid in 't spitten. 

Gezwegen wordt over ploegvee, dlat, gebezigd wordt voor 
transporten „tot vérmorzelens toe". De Verhandeling gewaagt v a n 

te hoog opgevoerd landbouwonderwijs waardoor krachten aan de 
desa worden onttrokken. 

Gezwegen wordt over de „gezonde uitdunning (middels emi 
gratie in ongekende mate." 

De Verhandeling gewaagt niet van proefnemingen, die, indien 
ze mislukten, op andere wijze opnieuw te doen waren (technici zijn 
tot heel wat in staat); proefnemingen voor intensieve kuituur, 
waarbij vele „uitgestrektheden grond van onbeduidende afmetin
gen" te kombineeren waren tot bedrijven, die de voordeelen van 
groot en kleinbedrijf in zich verenigen.' 

Gezwegen wordt bovendien over het verband tussen het te 
kleine arbeids-equivalent eenerzijds en de mogelikheidl Van voorde
liger in — en verkoop anderzijds, over uitschakeling van tussen
personen, over koöperatie dus, waardoor 'tevens de zo grote risiko 
te reduceren is. 

Of ;is dit in de „meer ekonomise bedrijsvoering" begrepen? 
Alleszins 'logies. Maar in welk opzicht heeft Dr. Lovink dan „te 
hoog gegrepen"? Waarom is „knutselen" dan te verkiezen boven 
„rekenen in de finesse?" 

Wij zeiden ihet reeds: de deskundigheid .van deze autoriteiten 
mag niet worden onderschat. 

En indien ze rekening hielden met hetgeen ze nu,'als zijnde niet 
aan de orde, buiten beschouwing laten, indien ze streefde naar ver
ruiming van'de perken, nu aan de inlandse landbouw gesteld, we 
zouden ons niet wagen op hun terrein. 

Dan gingen we in alle ootmoed voor hen opzij. 
Nu niet. 
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„Heeft men veel dan kan men licht 
Nog veel meer erbij bekomen." 

De wordingsgeschiedenis en de latere reorganisatie van de 
Middelbare Landbouwschool .aijn hiervan een bevestiging. 

Citeren we uit de Verhandeling: 
„Van het begin af was het GEVAAR groot, dat de in 1903 

opgerichte landbouwschool te Buitenzorg gestuurd zou worden in 
dt richting van het bij de oprichting van het Departement naar 
voren geschoven doel, hetgeen dian ook later kon worden waarge
nomen" (Kursiveering etc. is van ons). 

„Dit doel werd in de Memorie van Toelichting die het Wets
ontwerp tot instelling van dit Departement vergezelde, a.v. om
schreven: 

„De roeping van het nieuwe Departement zal in de eerste 
piaats moeten zijn: het beramen van maatregelen, waardoor van de 
Inlandse landbouw blijvend! meer bevredigende uitkomsten kunnen 
worden verkregen". 

Tans is de Landbouwschool gereorganiseerd. 
Tans staat een ander doel voorop. 

- Welk? Dit is geen vraag. 
„Wie al veel heeft " 
De grote kultures. 
„Met dit doel heeft onze Middelbare 'Landbouwschool kans, 

leerlingen te krijgen, cüeiuit liefde voor het vak..." (bl. 11 der Ver
handeling). 

De weg naar de desa heeft men niet kunnen vinden. De brede 
wegen, op kosten van die tani gemaakt, overal waar 'grote kultures 
zijn, izijn een symbool. Wie blijde gaven met zich torst om daar
mede de landbouw te gaan verblijden, hem staat zoo gauw het moei
zaam voorwaarts gaans langs desawegen tegen. 

Wetsontwerpen — Memorie 's van Toelichting eenerzijds; de 
blanke, torenhoge fabrieksschoorsteen van Westerse makelij ander
zijds... Wi jd is die poort en breed is de weg... Liefde voor het vak... 

Tralalalala. 
„Men greep te hoog." Zoo'n instituut, niet waar? 
Maar dan de 26 pieterige landbouwschoohjes? 
Nóg „greep men te hoog". 
„Het grootste deel der oud-leerlingen is door ons onderwijs 

juist van de landbouw afgetrokken." 
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En dan weer: „De ervaring leerde dus,dat de jongelui niet ter 
school kwamen uit liefde voor den landbouw." 

T ral al al a. 
Die liefde toch. 
Liefde en ekonomie; hoe vinden die elkaar zoo? 
Dat men naast „het ekonomies motief" aan „de liefde" een 

plaats inruimt bij 'het opsommen van de beweegredenen die tot 
ekonomies handelen leiden, er valt over te praten. 

Maar niet zóó. 
Meer .zieggen we er voorloopig niet van, uit vrees, ons, behalve 

aan sosiologiese onjuistheden, ook nog aan ekonomiese dito te 
bezondigem 

Want denkelijk zijn we niet „bi j ." 
Die liefde is misschien de „cry" van een of andere heraut van 

wéér een nieuwe ekonomiese theorie. Je kunt niet weten; we leven 
angstaanjagend snel tegenwoordig. 

Wij voor ons hielden de spiegelgevechten tusschen aanhangers 
van de histories realistiese richting eenerzijds en die van de 
abstrakt-spekulatieve-Mengeriaanse anderzijds voor up-to-date in 
het kamp van onze tegenstanders, en geruchten over weer wat 
nieuws waren nog niet tot ons doorgedrongen. En wie zou dan -nu 
op eens dat motief der liefde aan de markt gebracht hebben? 
Maar wacht eens! ; 

Toen voor kort Prof. Edgar jaffé met gezegden Menger en 
nog een stuk of wat Oostenrijkers benevens een paar Amerikanen 
de doodsklok luidden voor Herr Schmoller als vriend, en (minder 
vriendelik!) over izijn school als tegenstander, zagen we toen niet 
mee een zekere Robert Liefmann aan het klokketouw trekken? 

Wel deksel! L;'e/mann. Juist. Die zal 't wezen! 

Spot terzijde. 
In een vorig artikel legden we ons zelve een beperking op, waar 

we, om onze tegenstanders te believen, vooropstelden: 
„Wie uitsluitend op grond van etiese overwegingen („liefde' 

voor dit of dat behoort daar ook onder!) de noodzakelijkheid van 
iets zou willen bepleiten, zou niet ontkomen aan de alleszins 
gegronde terechtwijzing, dat hetgeen hij aanvoert, geen argumen
tatie genoemd kan worden." 
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En we menen ons bij onze bewijsvoering aan die stelregel 
gehouden te hebben. 

Maar! Mogen wij nu aan onze tegenstanders bij deze in o\ 
weging geven insgelijks te doen! 

Ook al vindt jan en alleman dit nu niet direkt een vereiste. 
Resumeren we: 
De Direkteur van O. en E. tegen de heer Salim: 
„Het onderwijs moet zich voegen naar de bestaande samen

leving." 
Wij: „Zich voegen naar" is hier niet „rekening houden met", 

maar „inrichten overeenkomstig." 
Bijgevolg: Paq Kromo, de eewige knutselaar, mag niet leren 

rekenen in de finesses." 
Dan weet hij eigenlijk al te veel. 
Die Dr. Lovink en de etiese richting ook! 
Dan is logies 'die bewering van de heer Sibbinga Mulder „Het 

is mijn meening en die mijner adviseurs, dlat tans de tijd gekomen is 
om gebruik temaken van de verkregen aanwijzingen en met beleid 
het roer om te zetten."* 

Als Paq Kromo tot taak heeft: vóórt te knutselen; niet mag 
„rekenen tot in de finesses", dan is^het juist gezien, dat Si Kromo 
een opleiding dien overeenkomstig erlangt. Of in het geheel geen. 
Het laatste is ietwat blamerend met het oog op het jaarlikse onder 
wijsverslag, (men ziet ons; zien wij de Filippijnen en zoo ook niet?) 
maar om „pecuniaire redenen" (bl, 24 van de Verhandeling) is het 
alleszins aan te bevelen; en heus, 't komt op het zelfde neer, want 
met dat „knutselen" komt het best in orde. Paq Kromo knutselde. 

Paq Kromo knutselde. 
Si Kromo zal knutselen, 
Tenzij 
Mag Mr. Quack het nog even zeggen? 
Zie diens reeds vroeger genoemde werk, bl . 1213: „Op den 

drempel der twintigste eeuw". 
Wat blieft? Staat Paq Kromo nog niet opizoo'n drempel? Maar 

kunt U me op handslag verzekeren, dat Si Kromo er 'niet op komt 
te staan voor hij grijs is, of dood? 

Ik weet het niet. Gij wel? 
Gij hoopt ? 
Kom. wat doet het er in dit geval eigenlik toe of gij en ik niet 

wedden op het zelfde paard. 
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Want ekonomies inzicht laations beide in de steek hier. Van 
ekonomiese iniuïtie moge sprake zijn, zo heel anders dan wedden is 
het niet. 

En aan^degenen die met macht bekleed zijn, zouden we willen 
raden: wed, wat ons aangaat op het zwarte beest, maar houdt er 
terdege rekening med'e, dat ook het rode kans heeft. Wat /het kosten 
moge, spendeert het er aan. Dan alleen zij t ge Verantwoord. 

Beschouw het als premie tegen brand en inbraak. 
O, ja, bl. 1213 t. a. p.: 
„De heren staathuishoudkundigen (èn landhuishoudkundigen, 

èn politici, voegen wij er'aan toe) zijn als die koning der West-
Gothen, van wie Jornandes in zijn kroniek verhaalt. 

De 'strijd woedit. De krijgers storten op elkander. 
Tegen de Longobarden vechten de scharen. 

Doch ter zijde van dat slagveld'zit de koning onder een boom 
met een zijnef hovelingen te schaken. Hij bedenkt een nieuwe zet. 

Daar komt met rollende donderslagen -die neerlaag *van zijn 
leger en sleurt hem en zijn trawanten en zijn schaakspel In de jam
mer van dood en verderf." 

In dit licht behoort ook gezien te worden het afwijzende pre
advies van het H . B . van het N . I. O. G. op het voorstel van de afd. 
„Blitar." 

Voorstel'4. (Afd. Blitar.) 
Het N . I.vO. G. neme, in samenwerking met Inlandse onderwij

zersorganisaties, die daartoe bereid worden gevonden, een krachtige 
aksie ter hand om 'te komen tot: 

le. uitroeiing van het analfabetisme, 
2e. reorganisatie van het desa-onderwijs, 
en drage dienovereenkomstig het H . B . op: 
zich te wenden tot bovenbedoelde organisaties voor het instel

len van een kommissie, bestaande uit gedelegeerden van het N . I. 
O. G. en van ieder dier organisaties, aan welke kommissie aal zijn 
op te dragen, het genoemde in studie te 'nemen en na afloop het 
N . I. O. G. en de medewerkende vereenigingen te dienen van advies. 

Hoe is het hier op Java met het analfabetisme gesteld? 
Om dit te weten te komen, gaan we uit van een gegeven, ont

leend aan een artikel ivan de heer Muhlenfeld, assistent-resident, 
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aan wie indertijd, in verband) met de te houden wolkstelling, was 
opgedragen, een voorlopig onderzoek dienaangaande in te stellen. 

Bedoeld artikel iis terug te vinden in de „Locomotief van 14 
September '17. 1 

Wat Java'betreft, komt schrijver tot de konklusie, 'dat op elke 
1000 zielen slechts 15 volwassen mannen worden aangetroffen, die 
de kunst van lezen en schrijven op eenigerlei wijze machtig zijn. 

In „De School" van 7 Oct. '21 heb .ik U voorgerekend, dat 
hieruit is af te leiden, dat 6 pCt. der volwassen mannelijke bevolking 
min of meer voldoende kan lezen en schrijven. 

En het opgroeiende geslacht? 
Om hieromtrent meer te weten te komen, gaan we uit van het 

o-egeven, dat bij normale verhouding van kindertal 'tot bevolkings
cijfer 16 pCt. van hebtziielental te schatten is op die schooljeugdleef-
tijd, indien we te doen'hebben met scholen van 6 leerjaren. 

Waar we hier echter te maken hebben met scholen welke deels 
drie, deels vijf 1 eerjaren<hebben> zou, indien'we die 16 pCt. tot basis 
namen, de zaak ongunstiger voorgesteld worden, dan ze in werke-
likheid is. 

In het nummer van „De School" voornoemd heb ik aangetoond, 
dat dit prosent dan ook op 9 te stellen is. 

Het onderwijsverslag doet ons verder het gegeven aan de hand 
om mee verder te rekenen. 

We vinden daar: 
Aantal Inlandse leerlingen op ttlto 1919 op 'Java en Madoera, 

welke onderwijs genieten. 
op een school met Hollands als I op een school met een Inlandse 
voertaal j t a a ' a l s voertaal 
Gouv. H.l .S. 18461 ! Inl. scholen He kl. (na aftrek 
Kerkelijke id. 3411 I dergenen, welke, van een de>a-
Part Neutr. id. 2583 school komende, de Inl. schooi 
Openb Eur School 3660 He kl. als vervolg school bezo<>-
Bijz. „ „ 602 ken) 124 275 
Openb. speciale id. 1134 Bijz. neutr. scholen 11058 

_— Bijz. kerk. scholen 12 107 
29851 Volksscholen 

( = desa-) 286 256 

433 696 
Te zamen: 463547. 
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En waar het bevolkingscijfer 35 miljoen is, is uit die gegevens 
af Ié lei. -n. dat nog geen 14 pCt. van diegenen die daarvoor in 
aanmerking komen, onderwijs genieten. 

86 pCt. van de Inlandse jeugd is verstoken van alle onderwijs. 
Hierbij is dan.vechter niet'inbegrepen het aantal leerlingen, dat 

de santri- of hadjischolen bezoekt, waar het Arabies de voertaal is 
of wel als neven taal wordt onderwezen. 

Dit aantal is zeer aanzienlik; het beloopt meer dian 385000 
leerlingen. Slechts voor een gering persentage echter komen ze voor 
ons doel in aanmerking. 

Tot de gunstige uitzonderingen behoren o.a. de scholen van de 
Djokjasche vereeniging ,,Mohammadiah". 

De oud-resident Fokkens heeft indertijd ais zijn mening te 
kennen gegeven dat op deze schooltjes het volksonderwijs moest 
worden geënt, wat niet is geschied. In Brits-Indië is men wel aldus 
te werk gegaan. 

Wieimeer van dit godsdienstonderwijs weten wil, verwijzen we 
naar een artikel van zekere Raden Mas Ario ' in het Soer. Hbld. van 
9 Oor. '21. 

In het nummer van De School voornoemd besijferden we ver
der, dat de bevolkingsgroep wier .kinderen onderwijs geniet met 
Hollands als voertaal, 1 pCt. van het totaal uitmaakt, en dan van de 
meisjes van de'groep nog slechts één op de vier. 

Van 13 pCt. is het rneerendeel op de drie-klassige desaschool 
aangewezen, de kleinste helft op de 54dassige Inl. school Ue kl. , 
beide'met de landstaal als voertaal. 

Deze eeuw is die des kinds. 
Moderne paedagogiek en paedologie worden beoefend. 
Montesseriescholen genieten volop belangstelling. 
Alzijdige, harmoniese ontwikkeling wordt gepropageerd. 
Voor Inlanders zelfs zijn hier schoolpaleizen. 
Maar bedenk, dat 1 pCt. erin mag, dat 99'pCt. zich mag verga

pen aan de schone schijn, en dat 86 pCt. opgroeit in analfabetisme. 

Is er vooruitgang? 

Twaalf jaar geleden wees jhr. Mr. de Savornin Lohman er op, 
dat op de tot toen gevolgde voet het nog wel 16 jaren duren zou, 
alvorens de voorgespiegelde 10000 er zouden zijn. 
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Let wel, om aan het analfabetisme een eind te maken, zouden 
er 57000 moeten izijra en daarbij is dan het'gemi'cMeld aantal leerlin
gen per school op 70 gesteld inplaats van op 60, zijnde het laatste 
het getal, tot waarop ulto '19 dit gemiddelde was teruggevallen. 

& Ais 'oorzaken van deze achteruitgang worden in de Onderwijs
verslagen over '18 en '19 genoemd: overlijden, ziekte en ongeregeld 
schoolbezoek tengevolge van influenza en voedselschaarste. 

Van de termijn van 16 jaren vroeger gesteld zijn er 12 verstre
ken, 4 resten er nog en inplaats van 10000 is de nieuwbouw nog niet 
de helft (4773 in 1920). 

Is (de H.I.S. buiten beschouwing latende) de drang naar on
derwijs hier minder dan elders? 

Men beweert het. 
In offisiele bescheiden wordt het wel gesuggereerd. 
Zo lezen we bij onderafdeling 554 van de Ind. begrooting 

over '22. 
,,Dit bedrag was oorspronkelijk geraamd op ƒ 4.750.000, doch 

werd' bij amendement van den Volksraad met ƒ 66.000 verhoogd, 
met de bedoeling, dat in 1922, behalve de 50 inlandsche tweede
klasse-scholen,'op de opening waarvan reeds was gerekend, nog 50 
scholen meer zouden worden opgericht. De verhooging is overgeno
men, zoodat thans gelden aijn uitgetrokken voor de opening van 
100 scholen. Er kan echter'niet met zekerheid worden gezegd, dat 
werkelijk zoovele scholen zullen worden opgericht. De opening van 
tweede klasse scholen (meest vervolgscholen) hangt namelijk onder 
meer af van'de meerdere of mindere geneigdheid van de leerlingen 
der dessaschool, om vervolgonderwijs te ontvangen. Er zullen even
wel zooveel .scholen in het leven worden geroepen, als met het oog 
op de omstandigheden mogelijk blijkt." 

Meest vervolgscholen. 
En: onder meer. 
Precies. 
En, voegen wij er aan toe, die behoefte aan'Inl'. scholen He kl . 

voor zoover de funktie die van d'e Inlandse Mulo(!) is hangt onder
meer ook af van de'meerdere of mindere geneigdheid door de over
heid in voorafgaande ' jaren betoond, om de aanbouw van desa
schooltjes te bespoedigen. 

En nog altijd is bovendien van kracht de sirkulaire van de Dir. 
v. O. en E. ddi. 2 Augustus '11 No. 12613, gericht aan de Hoofden 
van Gewestelik bestuur, a. v. luidende: 
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„Door de Regeering is, zoowel om principieele als om finan
cieele redenen, in zake de onderwijsvoorziening voor de Inlandsche 
bevolking op Java en Madoera als beginsel aangenomen, dat voor 
het gros dier bevolking, als landbouwers, visschers enz. aan die 
behoefte in voldoende mate kan worden tegeemoetgekomen door de 
oprichting van desascholen en dat de Inl. 'scholen tweede 'kl. alleen 
bezocht behoeven te worden door de leerlingen welke zich ten doel 
stellen de eenee>f andere betrekking te verkrijgen dan wel in handel 
ot nijverheid een bestaan zoeken. 

Een juiste «toepassing daarvan zou hebben gevorderd, dat bij 
eeivbijvoortdaring toenemenden drang en toelating tot een Gouver-
nementsschool in streken, waar met het desaonderwijs nog geen 
proef is genomen niet dadelijk aan vergrooting van de localiteit dier 
school of aan opening daarnaast van een nieuwe soortgelijke inrich
ting ware gedacht, doch dat allereerst afleiding ware gezocht door 
binnen bekwamen afstand van die school desascholen op te richten 
ci; de op een desaschool tehuis behoorende leerlingen het bezoeken 
van die desaschool verkieslijk te maken boven dat van de Gouver-
nementsschoo]. 

Het nieuwe artikel 39 van het Inl. Schoolreglement nu maakt 
het mogelijk, daar waar Gouvernement-s- en desaschool naast elkaar 
staan een eenigszins belangrijk verschil in het schoolgeld-tarief te 
doen ontstaan". 

Dit alles wettigt de konklusie, dat, bijaldien gezorgd wordt 
voor volksscholen, die goed zijn, :wat heel wel mogelik is zonder 
aan de eis van eenvoud te kort te doen, hier in niet meerdere mate 
dan elders dwang zou behoeven, te worden uitgeoefend, om de kin
deren ter school te krijgen. 

Hoezeer ekonomiese faktoren de drang naar onderwijs weg
drukken, is onderwederlegbaar aangetoond door het gebeuren in 
1918 en 19, doordat toen die faktoren plotseling kwamen te domi-
nceren over andere van tegengestelde strekking, in streken, waar 
zuks voor dien nietuhet geval was. 

Was bovendien in Westerse landen geen dwang nodig onder 
geheel overeenkomstige omstandigheden, vooral ten platte lande? 

En waar de ekonomiese toestand dermate ongunstig is, daar 
ware de oplossing te zoeken niet in mindere, doch in meerdere 
bemoeienis. Het bestek gedoogd niet, hierop verder in te gaan. 
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Tegenstanders, 
Mijn „pro" is de weeromstuit van de vele „contra 's", die zich 

de laatste tijd doen hooren. De afkeer van volksonderwijs is inter
nationaal aan het toenemen. 

Wij verwijzen naar de donderrede van Prof. Bolland, die alle 
kwalen waaraan de hedendaagsche samenleving'laboreert, terug
brengt tot deze ééne dat jan- en alleman lezen en schrijven heeft 
geleerd. 

En als een Lord Northcliffe tijdens zijn kortstondig bezoek aan 
Java als zijn mening te kennen geeft, dat onderwijsvoorziening die 
zich uitstrekt tot de massa, verkeerd is, (je krijgt er maar last mee) 
dan geeft hij daarvan de mening weer van velen, die het niet zeggen, 
alleen omdat zij -zich de luxe van een te grote openhartigheid niet 
kunnen veroorloven. En dat het in deze niet 'de rassentegenstelling 
is, die, ofschoon geroepen de'belangen van hun volk te behartigen, 
het onderwijsbelang met voeten treden, zodra de massa erbij 
betrokken is. 

Zoo geeft Raden Kanül in de Volksraad als zijn mening te 
kennen (vide de Handelingen bl . 743 zitting 11 Juli '21) „dat voor 
het onderwijs voor de brede massa der bevolking afdoende gezorgd 
wordt'. 

Verder zijn als tegenstanders aan te merken degenen, die, 
inplaats de publieke opinie wakker'te schudden, ze in slaap sussen, 
door te propageren, dat voor het desaonderwijs (dat er voor 86 pCt. 
nog niet is), alleen een „feodaal formuleschooltje" sosiologies juist 
is te achten, gelijk Dr. Nieuwenhnis doet, en verder nog degenen, 
die sanitaire maatregelen aanprijzen, door te 'beweren, dat het 
belang daarvan ver uitgaat boven onderwijsvoorziening, gelijk de 
heer Den Hollander voor korf de Volksraad deed. 

Wat de eerste aangaat, uit zijn te Buitenzorg uitgesproken 
rede over „arbeidsopvoeding" breng ik 'U het volgende onder de 
aandacht. Ik siteer uit het verslag dat het „Soer. Hbld. van 6 Aug. 
ervan geeft. 1 

Slechts een klein doel wordt door het onderwijs verricht en dan 
nog alleen als .twee voorwaarden vervuld zijn: le. als het op ke' 
juiste rijpingspunt wordt gegeven; 2e. als het psychologisch en 
sociologisch gefundeerd is. 

Wij lijden,,zoo vervolgt spreker, evenals die jonge landen, aar 
overwaardeering van den invloed der school, aan skolisme". 

Wanneer mag onderwijs gegeven worden aan een individu; 
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aan een volk? Als hel er rijp voor is. Wij 'leeren een baby loopen, 
zegt spr., ais hij toont te kunnen en te willen loopen, en er 'evens 
een buil op zijn hoofd voor over heeft. Dan steken Wij hem een 
vinger toe, omdat té veel steun tot kromme beenen voert. 

Ons onderwijs vertoont eveneens verschijnselen van rachitis. 
Het geheele onderwijs-probleem berust op het toesteken van dien 
éénen vinger. 

Zonder beeldspraak te gebruiken, 'kunnen wij zeggen, dat het 
onderwijs gegeven anoet worden, zoodra in -breede lagen door offer
vaardigheid de drang daartoe blijkt. Inspanning is de eenige voor
waarde voor lgroei, en ook hier is dit het geval. 

Spreker gaat dan na, hoe een onderwijssysteem de arbeidsop-
voeding bevorderen kan, en welke eigenschappen vooral in het volk 
gewenst zijn. „Deze eigenschappen zijn voornamelijk: zin voor 
samenwerking, initiatief, daadkracht, voortgezette arbeid, verant
woordelijkheidsgevoel, eerbied van allen voor eerlijk werk. 

De school die er naar streeft deze eigenschappen te kweeken, 
is een arbeidsschool, die principe en systeem is. 

Ze geldt voor het geheele lager- en middelbaar onderwijs, uit
gezonderd de desaschool, die, wil ze sociologisch juist zijn, weinig 
meer dan een feodaal formuleschooltje mag zijn". 

Tot zoover. 
Wij wensen daar het volgende tegenover te stellen. 
Beeldspraak'mag nooit en te nimmer in'de plaats van feiten- en 

sijfermateriaal worden gesteld. Nu dit wel is geschied, metten wij er 
de onze tegenover. We aanvaarden de'bady, doch zetten er naast de 
moeder, die niet in staat is, het wichtje te -zogen en verder, op een 
aanmerkelike afstand, de zuigflesch. Daarbij dan onze tegenstan
ders, die hun tussenkomst afhankelik stellen van de geneigdheid tot 
lopen van het wurmpje en, om de situatie gtrouw uit te beelden, 
moet daarbij nog worden opgemerkt, waar het de desa betreft, dat 
de zuigeling in een baby-box zit en dat op die box een deksel zit dat 
er niet 'afkan. 

Dat overigens de betrokkene en maar eens een buil voor over 
moet hebben, daarmede zijn wij het eens. 

Tot rechtvaardiging van het bovenstaande, hoe aanvechtbaar 
liet stelsel ook is, staan beoefenaars van de wetenschap steeds klaar, 
om die doctrine toe te reiken. 

En waar ook het Departement v a n Landbouw, H . en N . een 
verhandeling het licht heeft doen zien, welke een gelijke strekking 
heeft (straks komen we er op terug), daar stel ik thans de vraag: 
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Hebben onze tegenstanders het bij het rechte eind? 
Zijn wij al of niet sosiologies juist? 
is onze beginselverklaring „sociologisch onjuist" waar we lezen: 
„1. Het N I.O.G., de dringende-noodzakelikheid van onderwijs-

hervorming en uitbreiding erkennende, verklaart zich voor: 
a. Algemeen kosteloos voorbereidend-lager — voortgezet mid

delbaar en hoger onderwijs aan alle landaarden, ajAe-
sclieiren van 'maatschap'pelike welstand; 

h. Voldoende gelegenheid allerwege tot het volgen van open
baar neutraal onderwijs; 

c. Een in vlugger tempo in te voeren uitbreiding van het aantal 
scholen tot algemeen onderwijs zal zijivverkregen; 

d. De invoering van leerplicht, waar zulks mogelik is. 
Is deze opvatting de juiste? 
Toetsen we ze aan de feiten. 
Als uitgangspunt van mijn betoog (z ie '„De School") stelde ik 

voorop: 
„Wie uitsluitend op grond van etiese overwegingen de noodt-

zakelikheid van het genoemde zou willen bepleiten, zou niet ontko
men aan de alleszins gegronde terechtwijzing, dat hetgeen hij aan
voert, geen argumentatie genoemd,kan worden, aangezien gevoels
overwegingen 'ons nooit mogen .doen geloven aan datgene, wat op 
grond van ervaring of studie ongewenst om onmogelik blijkt". — 
Hieraan wens ik mij ook nu te houden. Om te bekorten laat ik hier 
dehistoriese terugblik achterwege; de V.O.I.C. en het Cultuurstelsel, 
U weet er alles van. 

Vatten we dus de tans werkende faktoren in het oog. 
Buiten beschouwing latende, in hoeverre na dien de door de 

bevolking opgebrachte belastingen gestrekt hebben tot welzijn van 
de grote massa der bevolking, wijzen we op de omstandigheid, dat 
na 1870*in steeds versneld tempo de Westerse invloed is toegeno
men, doordat na dien de exploitatie is overgegaan in handen van 
partikulierem 

Die invloed is veel meer omvattend dan alleen maar temopzichte 
van bestuur, loondienst en grondhuur. 

De inwerking toch van westerse warenproduktie op de oor-
spronkelike produktenhuishouding in de desa heeft er toe geleid, 
dat de ekonomiese achteruitstelling van deze onze volle aandacht 
verdient. 

Het weefgetouw is aan kant gezet en nog meerdere vormen van 
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handwei kni jverheid hebben de konkurreri t ie tegen de import , welke 
de moderne techniek achter z ich heeft, moeten opgeven. 

E n , wat van niet minder be lang is, aanbod v a n .verbruiksar t i -
keien, voor een g roo t deel p r u l l a r i a van de e rgs te 'soort, heeft 
wezen l ike of vermeende behoeften geschapen. 

D e desentral isat ie van bestuur leidt mede tot 'konsekwenties , 
welke men heeft te aanvaarden. Desa raden en regentschapsraden 
worden ingesteld. B i j die overdracht kan de bevo lk ing gebaat z i jn , 
doch evenzeer is het mogelijk, iciat haar belangen nog meer in de ver 
d r u k k i n g ' k o m e n . ' Z i j zelve za l e r voor hebben te zorgen , dat er iets 
v a n terecht komt, Ana l fabe ten echter z i jn op anderen aangewezen. 

O o k k o ö p e r a t i e , desa- leenbanken en nog andere vormen van 
self-help zijn eerst dan van wezen l ik be l ang te achten, indien de tani 
nog wat verder onderr icht wordt , dan al leen maar in het zetten van 
zi jn du imafdruk . Onder ich t al leen aan de 'bovens te ' l aag der Inlandse 
samenlev ing leidt, doordat het Wes te r s g e o r i ë n t e e r d is , tot v e r w i j 
de r ing van de zu lken ten opzichte van de massa-, /inden nie t uit haar 
midden de noodige krachten voor tkomen, , de zu lks verhoeden. D e 
hier bedoelde faktor komt i n de statist iek van het anafabet isme tot 
u i t d rukk ing . 

D e heer Muhlenfeld konkludeer t in zi jn reeds vroeger 'aange
h a a l d b e t o o g : „ H e t in s tandhouden van oude eigen ku i tuur op B a l i 
is von overwegende betekenis, ge l i j k ' b l i j k t uit het feit, dat de meeste 
vo lwassen mannen daar kunnen lezen en schr i jven" . 

E n , na de hebben medegedeeld, dat ook So lo en D j o k j a ' e e n 
gunst ige u i t zonder ing m a k e n : 

„ D i t m e r k w a a r d i g verschijnsel v indt vermoedel ik z i jn oorzaak 
hierin dat So lo en D j o k j a , en voora l eerstgenoemde plaats , een 
centrum v a n eigen kui tuur is gebleven, en, hoe be t rekke l ik ge r ing 
het aantal Gouvernementsscholen er ook moge z i jn , het onderr icht 
m lezen en schri jven er d ientengevolge 'vr i j a lgemeen a ls nets n o o d -
zake l iks gevoeld werd , men het er vaak van kampongenooten leerde 
en bovend ien So lo een der belangr i jks te verzamelp laa tsen V a n het 
Javaanse intel lekt i s " . 

D e toestand w a a r i n d e ' b e v o l k i n g in de Vor s t en l anden verkeert, 
is uitermate onguns t ig . Het verva l in materieel opzicht , het ve rva l 
van de onderbouw dus, heeft het verval v a n de bovenbouw, v a n het 
geestelrke, ten gevolge gehad. E n toch is er, doordat er meer b r o k 
stukken van eigen ku i tuur overe ind zi jn b l i jven staan, het ana l f a 
betisme een minder dan elders voo rkomend verschi jnsel . 
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Om dit gedeelte van ons betoog te sluiten: dat'opvoering tot 
meerdere techniese volmaaktheid: van al wat de desa aan. primitiefs 
bezit een gebiedende eis is, hebben de achter ons liggende jaren 
maar' al te zeer bewezen. De verst afgelegen, oogenschijnhk vol
komen geïsoleerde streken, worden, als delen van het ekonomies 
aeheel 'dat ontstaan is door satnengroei,van de vroeger afzonderhke 
ekonomiese gebieden, betrokken bij de rampen, waardoor dit geheel 
werd geteisterd; voedselschaarschte en griep hier zo erg als <m het 
Westen, doch met een groter aantal slachtoffers. Distributie voor 
het een, het treffen van. sanitaire maatregelen tegen het andere: 
beide even ondoenlik. In welke mate het weinige aan volksonderwijs 
dat er is, hierdoor werd beïnvloed, vermetdlden we «reeds. 

Di t 'z i jn de feiten, en nog slechts de voornaamste in hun alge
meenheid We hebben ons een aanmerkelike beperking opgelegd. 

Want hoe weinig er vaak aan het licht reedt, enorm is de 
schade, en niet het minst in kultureel opzicht, idie wordt teweeg 
gebracht overal, .waar gemeenschapsverhoudingen van buitenaf 
worden verbroken, hoe primitief die verhoudingen overigens ook 
zijn. 

En daarom: 
Onderwijsvoorziening op moderne grondslag, ingericht naar i' 

aard en behoeften van deze gemeenschap, 1) en zich uitstrekkende 
toi alle deelen dier gemeenschap, is noodzakelik, deels als tegen
wicht deels ook als aanvulling tenopzkhte van velerlei beïnvloe
ding, welke — als zijnde van westerse herkomst — niet dan xmet 
middelen van gelijke herkomst zijn te kompenseren dan wel te kom-
pteteren. 

De praktijk aan 't woord. 

Voorop dit: 
Landbouwkunde is praktijkwetenschap. Landbouw is niet in 

hoofdzaak uit boeken te leren. Maar pist daarom is goed gefun
deerd algemeen vormend lager onderwijs een. eqrst vereiste. 

Wat op latere leeftijd» aan landbouwkennis wordt bijgebracht 
heeft dan alleen waarde, leid alleen dan tot handelen op eigen 
initiatief, als de desaman als kind uit dte sleur is gehaald, als spin
raggen, zijn weggevaagd, als de blik wat verruimd 'lis. 

1) Wat)iin zich sluit: de landstaal als voertaal. 
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Het landbouwonderwijs geeft geen formules waarmede 'auto-
maties gehandeld kan worden. 

Bemesting, met goede uitslag toegepast op het eene stuk land, is 
niet lonend,,soms zelfs schadelik, voor het andere. Eigen onderzoek, 
eigen inzicht moet in ieder geval afzonderlik massgebend zijn. En 
zo is het met elke vorm van arbeid in düt bedrijf, met grondbewer
king, bestrijding van ziekten, selektie, vruchtwisseliing, zaadteelt en 
met nog zoveel meer wat leidt tot grotere opbrengst per. vlakte-een
heid. 

Evenals bij de Westerse landbouw geschied is, dient oook hier 
perspectief in het bedrijf te worden gebracht. Een aardappel is in 
het moderne bedrijf in het Westen een veel ingewikkelder ding dan 
vroeger. Een „Kloon" een ineenstrengelimg v a n rassen, weet men 
uiteen te strengelen: iedere „soort" zo'verkregen, wordt onderzocht 
op het al of niet ekonomiese van zijn spesifieke eigenschappen en 
zo heeft men voor wat uitgeleefd is, of idtoor gebrek aam aanpas
singsvermogen minderwaardig wordt, steeds weer materiaal tot-ver
vanging bij de hand. En zou het nu met'ketela anders zijn dan met 
een aardappel? Is/het niet reeds lang gebleken, dat rijst niet eenvou
diger, eer ingewikkelder is aan te merken dan rog of itarwe? 

En wat dan verder nog rest: 

Zich telkens opnieuw weer de vraag stellen, of hetgeen besteed 
wordt aan meerdere moeite en kosten, opweegt tegen de grotere 
opbrengst, het finansieren van het bedrijf, de in en verkoop en alles 
wat daarmede samenhangt, het uitschakelen van tusschenpersonen, 
is het genoeg, en waar te maken, dat het bijbrengen van inzicht er ' 
vereischte is; dat /verder het „feodaal formuleschooltje" 'niet van 
deze tijd is, ook niet voor de desa; dat bij alle eenvoud die zeer 
zeker is voorgeschreven, de algemeen vormende waarde, het intel-
lektueel vormend karakter van de desaschool niet sterk genoeg op 
de voorgrond kan worden gesteld? 

E n bij deze wenschelikheidl in ekonomies opzicht voegt zich 
dan nog een andere, een van meer wijdere strekking, een die in 
sociologies opzicht als gewichtig is aan te merken, waarover straks 
meer. 

Diegenen, door wier initiatief de 21 desa-landbouwschooltjes 
er gekomen zijn, kunnen aanspraak maken op erkentelikhed, en 
evenzo Dr. Lovink, voor zover die hen inspireerde. 

En zie nu de verhandeling -die hier voor ons ligt: „Het land
bouwonderwijs in Ned. Indië" door T. /. Lekkerkerker, "inspekteur 
van het landbouwonderwijs. 
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Het voorwoord van deze bij de aanvang van ihet jaar 1921 
verschenen verhandeling is van de hand van -die Direkteur van 
Landt). Nijv. en Handel, de heer j.Sibenga Mulder. 

De ondervinding met de 21 desa-landbouwschooltjes opge
daan, komt daarin onder meer ter sprake. 

Men neme er nota van, dat deze schooltjes zijn ingesteld op de 
streek, waar het onderricht gegeven wordt en op de personen voor 
wie ze bestemd zijn. Bij wijze van uitzondering profiteerden er ook 
wel mensen van, de niet bij de inlandse landbouw getrokken waren. 
Zoo was een dezer landbouwakademies de doorgang tot roemrijker 
staat voor de waterdrager, tevens wieder van het onkruid dat'wies 
op het erf van een mijner medeburgers. Hij bracht het tot mandoer 
op een ondierneming. 

Van deze schooltjes nu heet het: 
„ W e zijn ons doel voorbijgestreefd. Hoewel de resultaten van 

hef onderwijs op zich zelf niet onbevredigend zijn, het grootste deel 
der oud-leerlingen is door ons onderwijs van de landbouw afgetrok
ken, hetgeen gerede verklaring vindt iin het1 feit, dat in een zch sne, 
ontwikkelend'land als Indië, waar groteliks behoefte bestaat aan 
eenigszins ontwikkelde werkkrachten, de vraag naar deze krachten 
groter is dan het aanbod (bl. 17). Men neme er nota van, dat hier 
een algemeen geldende wet van kracht is: de wet van vraag1 en 
aanbod, die ertoe leidt, dat door het allereenvoudigste Landbou,. 
onderwijs de tani van de landbouw werd-afgetrokken". 

„Het is zijn mening en die mijner adviseurs, dan tans d'e tijd 
gekomen is, om gebruik te maken van de verkregen aanwijzingen 
en met beleid het roer om te zetten", zo heet het daarom in het 
voorwoord. 

Het onderwijs moet vooral gericht zijn op het terugvoeren van 
de leerlingen naar de desa (bl. 26). Hoe die wet vraag ten 'aanbod 
clan kan worden uitgeschakeld? 

Het antwoord vindt U op bl . 24: Menig uur aan knutselen 
(onder leiding),\dus een eenvoudig sloyd, is beter'besteed dan aan 
de finesses van het rekenen". Dit heeft dan betrekking op de desa
school. 

Inwlt licht gezien, is er niet een 'te kort aan onderwijs van 86 
pCt. maar is er een te veel. En nu wordt „met beleid heLroer omge
zet. '"Nog in ander opzicht is dit al geschied. 

Want, ;„van het begin af was het gevaar groot, dat de in 1903 
opgerichte Landbouwschool te 'Buitenzorg zou worden gestuurd in 
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de richting van het bij de oprichting van het Departement naar 
voren geschoven doel, hetgeen dan ook later kon worden waarge
nomen" (bl. 4) . 

Dit doel werd in die Memorie van Toelichting, die het Wets
ontwerp tot instelling van dit Departement vergezelde, v.v. 
omschreven: 

„De roeping van het nieuwe Departement zal in de eerste plaats 
moeten zijn het beramen van maatregelen, waardoor van cie inlandse 
landbouw blijvend meer bevredigende uitkomsten kunnen worden 
verkregen." 

Nu is de Middelbare Landbouwschool gereorganiseerd en 
beoogt nu in de eerste plaats, om aan de -Indiese jongens, jd.w.z. 
Indo-Europeanen, de gelegenheid te verschaffen, zich in de grote 
/cultures hier te lande een goede plaats te kunnen veroveren" 
(bl. 11). 

Zo is dan de Indiese jongen geholpen. Men zorgt, dat hij naar 
de kultures kan. 

Of wel, want zo kan 't ook gezegd worden: 
Zo zijn de kultures geholpen. Men zegt, dat die Indiese 

jongen erheen gaat. 
Want het is niet waar, dat het belang van dte Indiese jongen 

voorop staat. Zijn belang komt pas'in de tweede plaats. Dat leert 
ons ook de gang van zaken nu de malaise er is, nu staat de Indiese 
jongen op straat. Armenzorg is nu zijn toevlucht. En dat deze 
sombere uitweg er is, dankt hij aan het initiatief dat V an werk
nemerszijde betoond is .En hoe weet, voor hen, die de toestanden 
niet kent, of het volk niet telt, deze eenzijdige behartiging van 
belangen desalniettemin schuil'te gaan achter een schoone schijn. 

Van de Middelbare Landbouwschool heet het: 
„Met dit doel voor oogen is er kans, leerlingen te krijgen, die 

uit liefde voorset vak die inrichtng kiezen" (bl. 11). 
Van de desalandbouwschooltjes heet het, dat („hoewel de 

resultaten op zich zelf niet onbevredigend zijn") „de jongelui uit 
liefde voor de Landbouw ter 'school kwamen". Want na de school 
doorlopen te hebben, zoeken ze elders een goed heenkomen, veelal 
echter bij de landbouwvoorlichtingsdienst of op een onderneming, 
waaruit gekonkludeerd kan worden, dat het niet de landbouw is die 
ze ontlopen, maar wel zeer in het bizonder de desa. Dies zij het 
parool: Knutselen. Niet rekenen in de finesses. Organiseren, maar.... 
binnen'zekere perken. Energie moet worden opgewekt, maar... in 
beperkte mate. • 
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Waarom het raam waarbinnen georganiseerd wordt, en dat 
nauw is, eng moet blijven, dat is 'niet aan de orde gesteld 'in deze 
verhandeling. Maar als ze in de desa niet de finesses ivan bet reke
nen leren"? Als "ze de knutseltraditie getrouw blijven? Dan vege
teren ze voort en dan besluipt de rampspoed hen. Of wel, als in de 
achter ons liggende jaren van catastrophe: de rampspoed be
springt hen. 

Hlustreeren we 7 laatste met gegevens uit een verhandeling, die 
is terug te vinden in „de Ind. Crt." van 18 en'19 Oct. '21 van de 
hand van delheer C. N. Barre, betreffende een driejarige ervaring . 
1918 t /m '20 in één en dezelfde afdeling als kontroleur B .B . 

(Illustratie van'7 eerste its -genoegzaam te vinden in de WeU 
raartsverslagen). 

„Westmoeson 1919—'20. 
Moeilijkheden in de tuinen over de waterverdeling, over het 

gebruik van desawegen — cassave-diefstallen — militaire pa
trouilles — mannen, vrouwen en kinderen stierven als ratten. Men 
vond lijken in het rietveld en dagelijks nabij de tramhaltes. — 
Inderdaad zou beperking van de rietaanplant veel ellende voorko
men hebben, doch hetzelfde zou ook bereikt zijn, indien meer en 
betere voedingsmiddelen waren, beschikbaar gesteld. 

Toen zag men gebeuren, wat niemand had verwacht; een 
emigratie in ongekende mate bracht in de gelederen der arbeiders 
een gezonde uitdunning". 

Lezers, het zal mij aangenaam 'zijn, indien mijn uiteenzetting 
gedachtenwisseling ten gevolge'heeft. Maar reeds nu zijn wij het 
zeker eens hierover, dat met geen woord meer gerept wordt over: 

le. die liefdie tot 't vak,,die „het ekonomisch motief"'zou die

nen te vervangen, 
2e. Ihet onheil, dat gelegen zou zijn in het onttrekken van velen 

aan de desa. 
En het 'was dan ook niet uitsluitend om zijn tegenstanders te 

believen, dat ik vooropstelde: 
„Wie uitsluitend op grond van etiese overwegingen („liefde" 

voor "dit of dat behoort daar ook onder!) de noodzakelijkheid van 
iets zou willen bepleiten, zou niet ontkomen aan de 'alleszins 
gegronde terechtwijzing, dat hetgeen hij aanvoert, geen 'argumen
tatie genoemd kan worden". 

Onderricht 'zijnde in „de finesses van het rekenen" keert Kromo 

zijn desa de rug toe. 
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H i j neme z i jn v lucht . 

W a n t beter dat hij naar boven de desa u i tv l ieg t , dan da t hij 
e r i n blijft tot de r a m p s p o e d hem er V a n onderen u i tdrukt . 

E e n w a a r s c h u w e n d w o o r d tot „ B o e d i O e t o m o " is h i e r o p z i jn 
p laa ts . „ B o e d i O e t o m o " za l , nu d e ' p o e n a l e sanksie o p de B u i t e n 
bez i t t ingen w o r d t afgeschaft, en emigra t ie v a n hier he t «middel 
w o r d t om te k o m e n tot kolonisa t ie g inds , haar tusschenkomst 
ver lenen. M a a r dat „ B o e d i O e t o m o " dan ook het beg r ip , dlat bes lo
ten l ig t i n de n a a m die ze voert , l e id inggevend doe t ai jn, dat ze dan 
stelle, naast andere voorwaa rden , we lke meer d i rekt op het mate
rieele b e t r e k k i n g hebben, deze tweeledige eis : 

l e . geen eksport van analfabeten, ko lon isa t ie u i ts lu i tend met 
mensen, d i e lezen en schr i jven kunnen . 

2e. scholen g inds . 

Spreekt men over het analfabet isme, dan spreekt -men over 
de tani . 

Spreekt men over de tani , d a n sp reek t 'men over de g rond . 
Wie de vraag van het analfabetisme opwerpt stelt het grond

probleem. 

E n ' d e v r a a g , in hoeverre d i t laatste voor op loss ing-va tbaa r is, 
w o r d t door overwegingen inzak t d ichtheid van b e v o l k i n g b e ï n v l o e d ! 
M a a r wie met u i t s lu i t ing van al bet andere slechts met de m o g e l i k -
heid van emigra t ie rekening houdt en, als konsekwent ie v a n zi jn 
eenz i jd ighe id , het analfabet isme laat voor wa t het is, d i e v indt ons 
op zi jn weg . 

Ef f i c i ency d o k voor de desa. 

D e in tens iver ing van de Inlandse l andbouw, modern i se r ing van 
het bedri j f b i jgevo lg , is een eis des t i jds. 

W i j stellen de eis, dlat 'middelen hiertoe worden be raamd , dat 
proefnemingen worden gedaan, die, i nd i en «ze mis luk ten , op andere 
wi j ze opn ieuw te doen waren ( techici zij tot h e e l ' w a t in s t aa t ) ; 
proefnemingen, waarbi j vele „ u i t g e s t r e k t h e d e n g r o n d van onbedu i 
dende a fmet ingen" te kombineren waren tot bedr i jven , d i e de voo r 
delen v a n groot - en k le inbedr i j f i n z i ch verenigen.Zeer zeker is langs 
die w e g ook u i t z i ch t op een opbloe i van inheemsche l a n d b o u w -
industrie. 

D e „ w i t t e s teenkool" ; wij s t ipuleren s lechts . 

Het plantareaal waarover de b e v o l k i n g besch ikken kan , heeft 
z i jn begrenz ing , en voor zover d ie b e g r e n z i n g door de natuur is 
gesteld, kan daarvan geen verwij t worden gemaakt 'aan een rege-
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ring, van wat voor richting ook, maar waar inperking ervan, en nog 
wei ten opzichte van de meest lonende gronden, niet alleen wordt 
getolereerd, niet alleen zelfs in cle hand wordt gewerkt, maar tot 
stand komt door tuschenkomst van 'het bestuur, vaak zelfs tegen 
dc zin van degenen aan wie de,•vrije beschikking over de grond bij 
de wet'heet gewaarborgd te zijn, daar kunnen en mogen degenen 
die in principe uitroeiing van het analfabetisme voorstaan, ziich niet 
laten weerhouden van'propaganda ervoor, uit overwegingen, als in 
het voorafgaande aan kritiek zijn onderworpen. 

Ook voor de vakbeweging in de sentra's is een en ander van 
het grootste ibelang. 

Er bestaat verband tusschen Ihet minimale arbeids-équivalent 
dat de Inlandse landbouw biedt, en het loon dat elders bedongen 
kan worden. Dit verband is echter niet onvebrekelik. 

Er üs één macht, die in staat is, de loonregeling op leen basis te 
stellen, de het grensminimum aanmerkelijk te boven gaat: dat is 
de vakorganisatie. 

Organisatie van uit de desa toestromende „grenskoelies" echter 
is zeer bezwaarlik, ofschoon we 'ons haasten er aan toe te voegen, 
dat ook deze bezwaren niet on overkomen! ik zijn. 

Ik heb veel van Uw aandacht gevergd. En al is het vraagstuk 
van het analfabetisme op zich zelf een paedagogies probleem, het 
karakter ervan is zozeer 'sosiaal-paedagogies met 'nadruk op het 
eerste lid van de samenstelling, dat mij in geen enkel opzicht het 
verwijt kan treffen, dat ik met mijn verdediging'van het voorstel de 
perken te buiten ging; dat ik buiten de orde was. 

Ons vak beoogt: het geven'van de voorbereiding voor het leven. 
Daarom kan het N . I. O. G. niet los blijven staan van dit alles. 
Plaatst de organisatie waar ze'behoort, dat is in dat volle leven. 
Ik weet het, men zal daarbij op verzet stuiten. 
Ik ken ook de geest in de afdelingen. ' 
Maar indien de afgevaardigden met mij het grote belang van 

dit alles inzien, laten zij zich'wenden tot de kollega's en hen over
tuigen zooals ik het op het Congres heb trachten te doen. 



Produktieve hulp voor Sowjet-Rusland 
door 

H. R O L A N D H O L S T . 

Reeds tientallen jaren geleden, in den tijd dat het prole
tariaat pas begon tot bewustzijn van zijn positie in het productie
proces te ontwaken, kwam de gedachte op, zich door 
koöperatieve arbeid van de kapitalistische uitbuiting te bevrijden. 
Het was de geniale utopist Robert Owen, die deze gedachte het 
eerst in de massaas wierp. Ze werkte betooverend op die engelsche 
arbeidfers, die, na een aantal zware nederlagen op politiek en 
ekonomisch gebied geleden 'te hebben, juist een periode van ont
moediging doormaakten. 

Een verleidelijk vooruitzicht ging voor hen open: het vooruit
zicht van verlossing, langs een anderen weg'dan die van den harden, 
langdurigen en gevaarlijken klassenstrijd.De voorstelling van Owen, 
dat de arbeidersmassaas door koöperatieve arbeid allengs de pro-
ouktiemiddelen in handen konden krijgen, scheen zoo grootsch-een-
voudig. Kleine groepen behoefden slechts een begin te maken, zich 
aaneen te sluiten, een produktieve associatie op te richten en 
inplaats van voor den kapitalist voor deze te werken. Hun voor
beeld zou anderen tot navolging brengen, telkens meerderen zouden 
zich bij de produktieve koöperaties aansluiten; de arbeiders van 
verschillende beroepen zouden hun produkten onder elkander ruilen 
door bemiddeling van een algemeene arbeidsbank; de beweging 
zou steeds groeien, haar groei het kapitalisme al meer verzwakken, 
tot het ten slotte in elkaar zou storten, op vreedzame manier door 
de koöperatieve beweging overvleugeld. 

Welk een overdreven verwachtingen wekte toentertijd de 
koöperatieve gedachte; met welk een vurigen ijver werd zij gepro
pageerd, met hoeveel offervaardigheid in de praktijk omgezet! 

De „pionieren van Rochdale" voegden een gouden bladzij toe 
aan de geschiedenis der engelsche arbeidersbeweging. Maar al hun 
ijver, volharding en 'zelfopoffering deden hen het doel niet bereiken. 
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Zoker iets bereikten zij: de koöperatieve beweging sloeg diepe 
worteis in de engelsche arbeidersklasse; dte groote verwachtingen 

JZ, die Owen en zijn aanhangers koesterden van haar re ui
taten gingen niet in vervulling. De produktveve koopera üe bleek 
o-een deugdelijk middel, om de uitbuiting te overwinnen ot zelfs te 
verachten, zi -maakte den klassenstrijd in het minst niet overbodig. 

Het kapitaal kon onmogelijk overwonnen worden door de pro
duktieve associatie, het denkbeeld daarvan was door en door 
utopisch. Ekonomische, ideologische en politieke belemmeringen 
maakten zulk een overwinning onmogelijk. 

Ekonomische belemmeringen: bet engelsche industrieele kap -
talisme verrees zoowel op de grondslagen der vroegere kapitaal
vorming door de oorspronkelijke akkumulatie, als op die de^steeds 
toenemende meerwaarde, welke de arbe.dersklasse dag aan dag 
voortbracht. Hoe konden haar armzalige spaarduitjes konkurreeren 
met deze onophoudelijk groeiende macht van het kapitaal «> 

Ideologische belemmeringen: de breede volksmassaas die het 
Chartisme aanhingen, werden door het utopisch socialisme met >n 
beweging gebracht; de gedachte der sociale verlossing, der maat
schappij zonder klassen, had in hen nog geen wortels geslagen: z,j 
voio-den de „pioniers van Rochdale" met. 

"politieke grenzen: had ide koöperatieve beweging een dusda-
nioen omvang aangenomen, dat zij de ontwikkeling van het kapita

l e ook maar in het minst bedreigde, dan zou de heerschende 
'dasse haar onmiddellijk door haar machtsmiddelen onderdrukt 

h e b b D e door Owen geleide koöperatieve beweging is de meest 
erootsche poging van een voorhoede van het proletariaat geweest, 
om zich .zelf te verlossen door de geleidelijke vreedzame verovering 
der produktiemiddelen door middel van den arbeid, die ooit gedaan 
werd Vergeleken met deze poging, hebben alle latere'pogingen van 
ovreenkomstige strekking, zooals de stichting van communis ische 
kirouw'kolonies in Amerika, slechts ondergeschikte beteeken,. 
En weldra kwam de tijd, dat pogingen van dezen aard geheel en al 
ophielden. Eerst de revolutionaire strijd om het kiesrecht, daarna de 
parlementaire- en de vakvereenigingsstrijd kwamen op den «voor
b o n d ; tientallen jarenlang, maakten zij het wezen der .moderne 
arbeidersbeweging uit. In de landen waar, zooals ^ B e l g ^ D u i t s c f v 
,and en Skandfnavië gedurende 't laatste kwart der XlXcle eeuw een 
koöperatieve beweging onder het proletariaat ontstond, was deze 
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niet op de produktie gericht, maar zij had het verbruik tot grond
slag. Het denkbeeld, door de produktieve associatie met het kapi
talisme te wilden wedijveren, hoeveel meer nog .dit te willen 
„afschaffen", dit denkbeeld goiril langen tijd voor utopisch, verou
derd en ondeugdelijk. 

Maar ook in dit opzicht blijkt dat, in het groote, veelzijdige, 
veel vertakte, wereldomspannende proces van de zelfbevrijding der 
arbeidersklasse, geen enkel denkbeeld op zich zelf utopisch is, géén 
enkel middel op zich zelf verwerpelijk. Alles komt op dien tijd en 
de omstandigheden aan waarin een middel wordt gebruikt, op den 
samenhang waarin een denkbeeld verschijnt. Heden, bijna een eeuw 
nadat het denkbeeld der genootschappelijke produktie in het prole
tariaat opdook, komt het opnieuw op den voorgrond. De tijd en de 

omstandigheden zijn geheel anders; het kapitalisme heeft den cy-
klus van zijn ontwikkeling in wereld-proporties en van zijn hoogsten 
bloei doorloopen en door den 'wereldoorlog de voorwaarden voort
gebracht tot zijn eigen sned verval.De sociale revolutie is van utopie 
tot wetenschap geworden en begint, van wetenschap tot werkelijk
heid te worden. Sowjet-Rusland werd het eerste land waar het pro
letariaat, gesteund door oproerige 'boerenmassaas, den burgerlijken 
staat vernietigde, zich van de ketenen der kapitalistische uitbuiting 
bevrijdde en met den bouw van nieuwe politieke, ekonomische c 
sociale levensvormen een begin maakte. En overal dringen nood er 
armoede, werkeloosheid en duurte, ekonomische en politieke reaktie 
hei proletariaat den weg op van revolutionairen strijd. 

In overeenstemming met de totaal verschillende situatie, neemt 
het denkbeeld, om den arbeid op koöperatieven grondslag als een 
wapen in den ontvoogingsstrijd van het proletariaat te gebruiken, 
'thans geheel andere vormen aan als weleer. De arbeidersklasse heef; 
daarmee in onze dagen andere bedoelingen, in ,zeker opzicht nog 
stouter dan voorheen en toch weer nauwer begrensd. Niet in de 
landen waar het kapitalistisch stelsel nog heerscht wil het prole
tariaat pogen dit door .middel der arbeiders-koöperatie te onder
mijnen. Omgekeerd: cle productieve arbeid beoogt thans om in he: 
eenige Land waar het kapitaal tot op heden ter neer geworpen werd. 
m Sowjet-Rusland, de dreigende vergrooting van zijn machtsfeer 
tegen te houden. 

De geheele kracht, die het proletariaat internationaal in dit 
opzicht vermag -te ontvouwen, wil het op Rusland koncentreeren. 
Het heeft daarbij slechts één doel voor oog-en, n.1. 'het aan de Russi-
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sehe arbeiders en boerenmassaas mogelijk te maken, zich met 
succes te verzetten -tegen het weer-oplevende inheemsche kapita
lisme en vooral aan e aktie van het buitenlandsche grootkapitaal 
paal en perk te stellen, dat-Rusland tot een voorwerp van uitbuiting 

poogt te maken. . 
Op verschillende manieren vermag het internationale proleta-

riaat de hierboven aangegeven doeleinden na te jagen. Ten eerste 
kan het zijn bescheiden spaarpenningen in dienst van de ekono
mische hulpverschaffing aan Sowjet-Rusland stellen, een deel 
der bijeengebrachte geldsommen omzetten in werktuigen en 
machines, die de door en door versleten Russische produc
tiemiddelen zullen vervangen. Hierdoor wordt aan de staats-tabne-
ken en aan de sowjethoeven, evenals aan de door russische arbei
dersverenigingen gepachte ondernemingen, de konkurrent.e met 
de onder kapitalistische leiding staande bedrijven vergemakkelijkt. 
Ook door overuren te werken kunnen de arbeiders van verschillende 
landen in een aantal gewichtige industrieën, zooals de machine
bouw de bekleedings- en de elektrische industrie een deel van de 
dingen voortbrengen, die de russische arbeiders tot den opbouw 
der produktie noodzakelijk behoeven. 

Echter deze hulp is nog onvoldoende. Niet slechts 
werktuigen,' machines, lokomotieven en vrachtauto's heeft Sowjet-
Rusland noodig, maar ook menschen, krachtige, vlijtige, volhar
dende offervaardige menschen, voornamelijk gespecialiseerde 
werklieden en technici. De bloem van het russische proletariaat 
heeft zich als voorhoede der wereld-revolutie opgeofferd, — zij is 
dood of verminkt, of geheel en al uitgeput ten gevolge van jaren
lange heldhaftige inspanning; 'zij moet gedeeltelijk vervangen wor
den door klassengenooten uit andere landen. W i l het wereldkapi
taal verhinderd worden, om in den konkurrentiestrijd tegen de 
socialistische en half-socialistische produktievormen, die in Rusland 
opkomen, te overwinnen, - dan is ook deze hulp onontbeerlijk. De 
arbeidersklasse van alle landen moet geregeld een klein aantal van 
haar beste en meest geschikte leden naar Rusland zenden, om daar 
deel te nemen aan de moeilijke, gewichtige worsteling op het 

arbeindsfront". In volle eendracht met de russische kameraden, 
uitsluitend bezield door den wil , hun den weg te effenen, vrij van 
alle individueel-eerzuchtige of baatzuchtige oogmerken, , moeten zij 
daarginds kleine centra van produktie stichten, de kennis van betere 
atbeidsmethod'en verbreiden, het voorbeeld geven van nauwgezet-
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heid, orde en vlijt , van al de ekonomische deugden die het pro le
tariaat i z k h eigen moet maken, w i l het, voor de eerste maal in de 
geschiedenis , arbeiden niet als s laven werken, gedreven door de 
zweep van den meester, m a a r als vri je mannen. 

D i t is het denkbee ld , d a t ' a a n de „ p r o d u k t i e v e h u l p " voo>-
S o w j e t - R u s l a n d . ten, g r o n d s l a g l igt . V o o r w a a r een s toutmoedig 
denkbee ld! Is het geen romantiek, geen k rankz inn ige zel foverschat
t ing, om te w i l l en konkurreeren met het macht ige, over alle p r o d u k -
t ie-middelen .beschikkende groo tkap i taa l , dat z i c h op S o w j e t - R u s 
land gaat s torten? Arbe ide r s -b i jd ragen , a rbe iders -handen: wa t 
vermogen zij v a n d a a g 'méér , dan honderd jaar geleden? Sedert de 
dagen van O w e n is het kap i taa l on tzagl i jk toegenomen, z i jn macht 
in het onmeteli jke gegroe id ; de arbeiders echter z i jn nog even arm 
als honderd jaar geleden. Is het dan niet even onmogel i jk , om langs 
cien w e g der p roduk t i e het kap i taa l terug te dr ingen, als dit toen
maals het geval b leek? ' 

Z o o schijnt het. M a a r de schijn b e d r i e g t . ' W i e slechts op één 
omstandighe id let in het spel der men igvoud ige omstandigheden er 
krachten, s lui t de oogen voor de mogel i jkheden van het leven 
D e ve rhoud ing tusschen den o m v a n g van het kap i t aa l e n d e n arbe id 
heeft z i c h we l i swaa r g e w i j z i g d - niet ten gunste van den arbe id 
maar ook vele andere d i n g e n zijn anders geworden . N o g n immer 
we rd beproefd - het kon immers n immer beproefd worden - o m de 
p roduk t i e gedeeltel i jk in handen te kri jgen en te houden in een l and 
w a a r met de bourgeois ie heerscht, maar w a a r cie arbeidende 
massaas over de po l i t i eke macht besch ikken . E n nog n immer we rd 
een dergel i jke p o g i n g gesteund door een geschoo ld keurporps uit 
net geheele internat ionale prole tar iaat . 

Het denkbeeld van produkt ieve hulp voor S o w j e t - R u s l a n d is 
n ie l opgekomen in de hoofden van bu i t en de werke l i jkhe id staande 
utopisten. Het is 'niet bedacht aan de schrijf tafel , maar geboren in 
de sfeer der hu lp aan de honger igen, in de kr ingen der kameraden, 
die in het hongergebied w e r k z a a m zi jn . Het p lan van aktie van het 
„ A u s l a n d s k o m i t e e " tot produkt ieve hulp aan S o w j e t - R u s l a n d is 
opgekomen uit inz icht in de omstandigheden, het houdt in alle 
opzichten rekening met russische verhoudingen, het werd ui tge
werk t in vr iendschappel i jk over leg met de russische makkers 'zeiven. 
Het is ontstaan, zooals alle goede, gezonde en levenskracht ige 
d ingen onts taan: haast onmerkbaar , haast vanzelf , uit de w a a r 
achtige behoefte en den nood -des levens. 
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D e produkt ieve arbeidershulp w i l zooveel mogel i jk zoowel de 
levende krachten van het russische volk , als de natuurschatten van 
het russische l and , helpen beschermen tegen het roo fzuch t ige 
v .e re ldkap i taa l en tegen de woeke rme thoden van het Russ i sche 
k le inburgerdom- D i e hulp w i l (zooveel mogel i jk èn het russ ische 
s taa t ssoc ia l i sme, èn de men igvoud ige vormen van k o ö p e r a t i e v e , 
ha l f - soc ia l i s t i sche product ie die thans in R u s l a n d ontstaan, onder
steunen. Zij w i l overal w a a r dit mogel i jk is, hetzij bedri jven 
overnemen, hetzij kleinere of grootere centra van p rodukt ie 
organiseeren, w a a r o m heen een aantal l a n d b o u w - en indus t r ie -
bedri jven z i c h kunnen r angsch ikken . Z o o w i l zij een schakel 
zijn in den keten, uit pog ingen van ve r sch i l l enden aard 
samengesteld, — pog ingen der Sowje t - regeer ing , citer plaatsel i jke 
Sowjets , der K o m m u n i s t i s c h e Internationale en der Roode V a k -
Internationale, — om R u s l a n d voor het soc ia l i sme en de w e r e l d 
revolutie te redden. Zi j w i l één der wapenen in ihet arsenaal dei-
revolutie z i jn . 

E e n dergel i jke onderneming is zeker -stoutmoedig, maar met 
u top i sch ; moei l i jk maar niet hopeloos. E e n deel v a n de kracht der 
prole tar i sche voorhoede r icht zij op algemeene en ideale, en toch 
weer zeer r e ë e l e en pos i t ieve doele inden;z i j brengt een kleine schare 
van prakt i sche socia le ideal is ten samen en voedt hen op tot a rbe id 
op genootschappel i jken g ronds lag . Zi j leert aan een aantal „ p i o n i e 
ren van het soc i a l i sme" den strijd voor de bevr i jd ing van hef 
prole tar iaa t niet slechts voeren door het o n b l o e d i g gewe ld der 
massa - s t ak ing of het b loed ige van den gewapenden ops tand, maar 
dien evenzeer voeren aan het arbeidsfront, dat is daar, w a a r de 
fundamenten van het „r i jk der v r i j h e i d " waar l i jk ge legd worden . 

Nie t s zou er meer toe bi jdragen, het prole tar iaa t in ternat ionaal 
met grooter ze l fbewustz i jn en ze l fver t rouwen te ve rvu l l en , dan zoo 't 
ge lukken mocht , .door proletar ische b i jdragen, proletar ische vli j t en 
proletar ische of fervaard igheid , in R u s l a n d belangr i jke en sterke 
product iecentra op de gronds lagen van het s taats-social isme en van 
de produkt ieve associat ie op te r ichten. 

D a a r o m : aan het werk voor de „ p r o d u k t i e v e h u l p " aan Sowje t -

R u s l a n d ! 



Het Oosten 
door 

J. M U L D E R . 

In „de Tribune" van 31 Maart 1.1. staat een uitvoerig citaat van 
den heer Feber, den Indischen specialiteit van „de Maasbode". 
Hierin staat o.a. dit: i 

De ontwaking van Azië eerst, zijn opgang daarna, daar hangt veel zoo 
met alles van af. En het is ontstellend, zoo weinig als dit inzicht blijkt te 
leven ,in een natie, die de tweede Aziatische koloniale mogendheid is De 
waarlijk wereldschokkende bewegingen in Britsch-Indië en China, waarvan 
die in onze Oost de weerslag is, zij brengen een enkelen niet geheel en al 
verprovinciaalden Nederlander aan het denken, onze vaderlandsche massa 
laten zij koud." 

De vaderlandsche massa, daarmede zal wel worden bedoeld al 
die lieden, die, in welk verband ook, op de een of andere manier aan 
„het Oosten" verdienen. Die denken alleen maar aan de duitenpla-
terij en alleen maar aan de middelen, die den Indischen goudstroom 
zonder onderbreking kunnen doen vloeien. Een enkeling uitgezon
derd, zooals de heer Feber, maar de overgroote hoop van groote en 
kleine bourgeoisie is te bekrompen en te beroerd om ook maar op 
dé hoogte te komen van hetgeen zich daar in dat groote verre 
Oosten in de laatste tijden heeft afgespeeld en de algemeene oorza
ken te doorgronden, die langzaam maar zeker „het Oosten" tot een 
„gunstige dispositie" maken niet alleen voor een „communistische 
gezindheid," maar voor het worden van een hechten stevig bolwerk 
van het communisme. 

Anders staat het met het revolutionaire proletariaat van Neder
land dat buiten deze „vaderlandsche massa" staat en dat met de 
Communistische Partij de leuze voorstaat: IindÜë los van Holland. 
Dit revolutionaire proletariaat heeft belangstelling voor het ontwa
ken van het Oosten en voor de economische oorzaken, die daartoe 
hebben geleid, Daarom is het van beteekenis kennis te nemen van 
hcd artikel van onzen partijgenoot Manabendra Nat Roy, getiteld: 
„Indië in de overgangsperiode" en verschenen in no. 19 van de 
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„Kommunistische Internationale". Hieronder volgt een overzicht van 
dit artikel, dat vol staat met belangwekkende gegevens. 

Als in het midden van de 18e eeuw de Engelsche handelsbour-
geoisie door middel van de britsche Oost-Indische Company op de 
meest gewelddadige wijze de politieke macht in Engelsch-lndie 
zich heeft veroverd in een tijdvak van ongeveer 50 jaar, dan is het 
bezit van den grond uit banden van de feodale aziatische vorsten 
overgegaan in die van de vertegenwoordigers van het britsche han
delskapitaal. Deze vroegere feodale machthebbers poogden in een 
wanhopigen strijd, bekend onder den naam van den opstand der 
Sipoys, in 1857 hun oude machtspositie terug te veroveren. Deze 
opstand mislukte en vernietigde de laatste resten van (de indische 
feodale machten. 

De indische bourgeoisie kon zich niet ontwikkelen, ten eerste 
door het feit dat 70 pet. van de voortgebrachte rijkdommen uit 
Indië door de Oost-indische Company naar Engeland werd geëx
porteerd ten behoeve van de engelsche industrie. 

Ten tweede werd het handwerk in Indië met opzet vernietigd, 
met, zooals in Europa, om plaats te maken voor een hoogere 'pro
ductievorm, maar als offer' om de Engelsche industrie tot ontwikke
ling te brengen. De vernietiging wan het handwerk en van het feoda
lisme met de politieke macht in handen van de Engelsche bour
geoisie waren de historische resultaten. De opstand van 1857 
bracht het bestuur over Indië uit handen van de Oost-Indische 
Company in die van de Engelsche regeering. 

Thans bestaat de bevolking van Indië uit vier klassen: 

1. de aristocratie van het grondbezit. 
2. de bourgeoisie en het intellect. 
3. de boeren. 
4. de arbeidersklasse en de landlooze boeren. 

De inheemsche bevolking van Indië bedraagt 72 millioen men
schen, iets minder dan een vierde van de geheele indische bevolking. 
Hiervan zijn 17328 grootgrondbezitters, waarvan 700 een machts
positie hebben. De grootste van de inheemsche staten, Haide-
rabad, is zoo groot als Italië en heeft 13i/ 2 millioen inwoners. De 
700 machthebbers heeten vasallen en zijn in de practijk van alle 
macht beroofd en eenvoudig schaakfiguren in handen van de brit
sche regeering. De britsche residenten zijn onbeperkt heerschers 
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over de landen, en hebben het centrale bestuur van het indische rijk 
niet straffe teugels in -handen. 

In de lokale regeeringen, dus in die van alle staten en staatjes 
afzonderlijk, oefenen de inheemsche handel en industrie een groo
ten invloed uit; ai deze staten hebben hun eigen wetgevende bestu
ren, waarin del lokale handels- en boerenklasse is vertegenwoordigd 
en waarin den laatsten tijd de inheemsche industrieele bourgeoisie 
sterk naar voren komt. Dit laatste vindt vooral plaats fin het eigen
lijk Indië'en treedt te voorschijn in het onderwijs. In het eigenlijke 
indië is het percentage analphabeten veel kleiner dan in het overige 
indische rijk, terwijl het onderwijs kosteloos en verplichtend is. 

De 17328 grootgrondbezitters maken met hun.families enz. een 
totaal van 541.175 personen bij een totaalbevolking van 320 mil
lioen zielen. Ongeveer 8 millioen personen hebben grond in pacht-
bezit (in 1911) Van de regeering. 

Deze pachtersklasse was reeds vóór de britsche overheersching 
aanwezig. In het laatst van de 18e eeuw was er een reeks van hon
gerjaren, veroorzaakt- door de vernietiging van het handwerk, 
onbeperkte uitvoer van levensmiddelen, misoogsten, den overgang 
tot de cultuur van indigo en jute, benevens vermindering van be
bouwd landoppervlak tengevolge van den burgeroorlog. Hierdoor 
raakte de boerenklasse in'Schulden; hun bezittingen gingen over in 
handen van de dorpswoekeraars en regeeringsambtenaren, die flink 
hadden „gespaard." De Oost-indische Company steunde deze 
nieuw opkomende groep van boeren, door den grond, eigendom van 
de regeering, in pacht af te staan. 

De tweede klasse van de Indische bevolking, de bourgeoisie en 
het intellect, omvat 37 millioen zielen (waarvan 20 millioen vrou
wen en kinderen). In de jaren f1918/19 had deze klasse een kapitaal 
van 640 millioen pond sterling, voor een deel belegd in regeerings-
papieren (359 millioen pond sterling) voor een deel in aandeelen van 
ondernemingen (255 millioen pond sterling). Bovendien is veel 
kapitaal ondergebracht in bestaande industrieele bedrijven, zooals: 
1800 katoenfabrieken, fabrieken voor ijzerbewerking, staalgiete-
rijen, suikerfabrieken, gummiplantages, 500 fabrieken voor rijstver-
werking, 'molens, olieperserijen, drukkerijen, lederfabrieken, enzt 
Honderd jaar geleden (1820) had deze klasse slechts een vermogen 
van 20 millioen pond sterling, alleen belegd1 in regeeringspapieren, 
omdat naamlooze vennootschappen in die dagen nog niet be
stonden. 
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Het Indisch intellect i s een vrucht vooral van de vreemde over-
heersching. De Engelsche regeering had als steunpunt voor haar 
macht, noodig een s&taf van mindere ambtenaren, die uit de Indisch 
bevolking zelf moest voortkomen. Ook die kantoren van de engelsche 
handelshuizen hadden in Indië behoefte aan goedkoope werkkrach
ten In de 20-er jaren van de vorige eeuw werden hiervoor meuwe 
scholen opengesteld. Dit onderwijs kreeg spoedig een ongekende 
ontwikkeling. Overal heeft het intellect zich thans ingewerkt. Uit de 
beroepen als docter en advokaat enz. zi jnde Europeanen zoo goed 
ah geheel verdrongen. Het aantal intellectueelen in dezen zin opge
vat bedraagt 7.973.662 personen, behalve de in particuliere diensten 
werkende personen. Sommige beroepen zijn zoo lucratief da 
groote sommen geld in hun handen kwamen. Reeds in 1850 bezat 
deze -roep 69 millioen pond sterling. Daar naamlooze vennoot
schappen toen nog niet bestonden, wend dit geld voor een groot 
deel gebruikt voor het pachten van land. De oude'groote boeren, 
zoowel als de kleine boeren waren niet meer in staat de hooge 
grondbelastingen-te betalen,Zoo kwam langzamerhand een belang
rijk deel van den grond in handen van het nieuwe vooruitstrevende 
lokale intellect, dat opgenomen weid i nde eigen bourgeoisie; want 
naarmatefdeze intellectuele pachters, die hun oude vrije beroepen 
dikwijls blijven waarnemen, groote hoeveelheden geld verzame den, 
belegden zij hun overschotten in industrieele ondernemingen. Van-
daarliet tegenwoordige verschijnsel dat de groote pachters tegelijk 
ook'groot-industriëelen zijn. 

Na 1860 kwam een indische handelsklasse op, tengevolge van 
de expansie van het europeesche kapitaal naar de binnenlanden van 
Indië Zij werd door datzelfde'kapitaal verhinderd deel te nemen 
aan den ibuitenlandschen handel en het internationale banksysteem. 
Zij mocht zich alleen bemoeien met de indische industrieën, waar
voor zij dan ook met alle energie werkte. 

De industrieele ontwikkeling van Indië begint pas na 1880. 
In dat jaar had Indië 58 katoenfabrieken met een totaal kapitaal 
van 3.8 millioen pond sterling en 22 jute-textielfabrieken, met een 
kapitaal van 22 % millioen pond sterling. Hierin werkten 68000 
arbeiders Bovendien hadden de indische kapitalisten nog een kapi
taal van 90 millioen pond sterling in spaarbanken en naamlooze 
vennootschappen belegd. Als nu blijkt dat zoowel intellect, als pach
ter als koopman, willen gaan deelnemen aan deze industrialiseer.ng 
van het land, dan is het buitenlandsche kapitaal hiertegen, omdat 



43S 

Indië een afzetmarkt voor afgewerkte producten moet blijven en 
deze niet zelf mag gaan maken. Niettegenstaande de speciale 
belastingen en de groote tegenwerking van het buitenlandsche 
kapitaal, gaat de industrie der Indiërs toch niet ten gronde, omdat 
oeze de beschikking heeft zoowel over goedkoope lokale grond
ton als over goedkoope arbeidskrachten.Het rijker wordend intellect 
verhinderd zijn industrie uit te breiden, wordt ontevreden over de 
Britsche regeering.De handel is beneden zijn waardigheid, dus moet 
het geld beleggen in regeeringspapier, dat maar 3 a 3</2 pet. rente 
geeft. Noch aan 't transportwezen, noch aan de mijnindustrie mocht 
het zich interesseeren,deze vormden een monopolie van 't Engelsche 
kapitaal. Ook de vrije beroepen waren overvol. Nergens kon het 
intellect zich installeeren en uitbreiden. De drang kwam op, den 
strijd tegen de Engelsche regeering op te nemen, thans op politiek 
terrein. Als eerste orgaan werd 'hiervoor gebruikt het Indisch Natio
nale Congres, dat in 1885 in Bombay werd gehouden onldfer voor
zitterschap van J. S. Vanarshi, een rijke advocaat, die zijn vermogen 
had belegd in industrieele en commercieele ondernemingen. 

Het doel der nieuwe beweging was duidelijk: 
„De macht van de Engelsche regeering moest opgeheven of 

„ten minste beperkt worden, daar zij de economische ontwikkeling 
„van de lokale bourgeoisie hindernissen in den '-weg legde. Aan de 
„spits dezer beweging stonden advokaten, kooplieden, fabrikanten, 
„dokters, enz. In één woord, zij waren die vooruitstrevende elemen
t e n in de maatschappij, die vrijheid wilden voor het onderbrengen 
, van hun kapitalen." 

Door een sinds 1829 gemaakte bepaling hadden de Bengaal-
sche groote boeren een voorrecht verkregen, in den vorm van een 
voor altijd vastgestelde grondbelasting. Alle voordeelen der hoogere 
grondrente kwamen dezen grooten boeren ten goede. Dit verdroot 
cle Engelsche regeering, die Bengalen, wilde verdeelen in een ooste
lijke helft met rijke rijstvelden, onder bestuur van een nieuwe 
provinciale regeering, die het recht had tot herziening van het oude 
belastingsysteem. Opnieuw kwam een'conflict; thans tusschen de 
regeering en de rijke boeren, die gemeene zaak maakten met de 
indische kapitalisten tegen de 'engelsche heerschappij. In 1905 
leidde dit tot het voeren van hei economische wapen: de boycot, 
besloten door het Nationale Congres. Op het^be congres in 1906 
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te Calcutta werd besloten dit wapen toe te passen, totdat Bengalen 
zijn irecht weer verkreeg. I 

ln 1905 was het aantal fabrieken (in 1880 nog geen honderd) 
gestegen tot 2688, waarvan 1970 met stoom en eleotriciteit en 
slechts 718 Izonder machines. In de indische naamlooze vennoot
schappen was 57 millioen pond sterling kapitaal vastgelegd, bijna 
tienmaal zooveel als in 1880, terwijl het kapitaal in regeerings
papier slechts met 4 miillioen pond sterling .was toegenomen. In 
1905 waren er reeds negen indische banken. 

De boycotbeweging mislukte nog uit zwakte der .indische 
industrie tegen het Britsche kapitaal. Intusschen kwam in 1909 een 
wet, waardoor de Indische bourgeoisie deel kon uitmaken van het 
landsbestuur. Dit was de eerste maal dat een Indiër hier werd toe
gelaten. In 1911 werd'de'eerste phase van den politieken strijd der 
Indische bourgeoisie met de Britsche regeering afgesloten. De wet 
voor de verdeeling van Bengalen werd ingetrokken. De strijdlust 
den ind ië r s nam toe en reeds in 1912 moest de Britsche regeering 
beloven dat Indië binnen niet al te langen tijd zelfbestuur zou 
krijgen. 

Economisch kwam er ook vooruitgang voor het Indische kapi
taal. De boycot-beweging had overal uitbreiding van industrie ge
bracht: leder, metaalwaren, schrijfbenodigdheden, kleuren, zeep, 
glas, lucifers, meelmolens, olie. Ijzer- en staalgieterijen vooral 
namen toe. In 1907 werd een company opgericht met 7 millioen 
pond sterling kapitaal. 

De oorlog bracht nog meer vooruitgang, omdat Engeland ten 
behoeve van den .oorlog de engelsche industrie tot oorlogsindustrie 
moest omvormen. Export naar Indië ging sterk achteruit; natuurlijk 
kwam dit ten goede aan het indische kapitaal. 

De ontevredenheid van de massa's kort voor den oorlog, gaf de 
Engelsche regeering reeds genoeg zorg; toen de oorlog .uitbrak, 
moest zij dadelijk er toe overgaan de indische industrie vrije baan 
te geven. Overal heerschfê .in Indië een opstandige geest. Reeds in 
1904 komen terroristische vereenigingen op, die Indië los van Enge-
land willen. De geheele radicale beweging ging met deze-gedachte 
mee. De politieke beweging had twee steunpunten. Eerstens wil het 
Indische kapitaal de macht in handen nemen, tweedens, de toene
mende nood der massa's wordt een factor van beteekenis en deze 
massa's meenen, dat Indië los van Engeland hunlergste misère zal 
doen verdwijnen. De gemeenschappelijke vijand is Engeland, echter 
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onderling hebben kapitaal en arbeid in Indië natuurlijk tegenover
gestelde belangen. In de eerste oorlogsjaren kwam Japan probeeren 
de positie van het engelsche industrieele kapitaal over te nemen 
Engelsen en Indisch kapitaal gingen thans een overeenkomst aan. 
dat Indië Engeland in den oorlog zou steunen, dan kwam het zelfbe
stuur als belooning. Tevens werd een invoerrecht ingesteld van 
3 i / 2 pet. op katoenen goederen. De Indische bourgeoisie gaf toen 
aan de Britsche regeering een leening cadeau van 100 millioen pond 
sterling. Het textielkapitaal steeg in 1917 onmiddellijk op 24i/ 2 

mililoen pond sterling en het aantal fabrieken werd 276. 
Indië was thans in staat de textiel-productie op te voeren. Vóór 

den oorlog was de textielproductie 42 pet. van den import. In 1917 
was dit 94.6 pet. In 1917 produceerde Indië 1.614.126.458 yard 
katoenweefsel ter waarde van 18 millioen pond sterling. 

De volgende feiten illustreeren den economischen en industnee-
len toestand van Indië in 1917. Het spoorwegnet had een omvang 
van 40.000 mijlen en is eigendom van bijna uitsluitend engelsen 
kapitaal. Er werken ongeveer anderhalf millioen arbeiders bij de 
spoorwegen. In het geheel waren er 9000 industrie-ondernemingen 
met twee millioen arbeiders, dan waren er 1800 thee- en koffieaan-
plantingen met 900.000 arbeiders. De drukte in de dokken en 
havens laat zich afmeten naar het aantal in dienst zijnde arbeiders, 
dat niet minder dan een millioen bedraagt. 

Kolenproductie en verbruik is toegenomen. De indische handel 
breidt zich uit over geheel Azië. Export van afgewerkte producten 
neemt toe, export van grondstoffen neemt af. De indische bour
geoisie wordt steeds kapitaalkrachtiger, wat blijkt uit nevenstaand 
staatje. Dit duidt toe- of afname aan met als grondslag 100 in 1914. 

1914 1917 1918 1919 1920 

Regeeringspapieren 100 70 67 74 62 
B a n k 100 106 112 116 137 
Sted. leeningen 100 89 84 84 81 
Jutefabrieken 100 311 467 383 563 
Katoenfabrieken 100 132 162 167 386 
Kolenindustrie 100 136 134 157 149 
Theeplantages 100 137 125 123 136 
Meelproductie 100 137 206 238 406 
Ijzer en staal 100 332 295 284 207 
Wolfabrieken 100 105 125 125 187 
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De verandering dn de engelsche economische politiek kwam in 
1916 tot uitdrukking door de oprichting van de Indische industrie-
commissie, the had na te gaan welke de beste middelen waren tot 
bevordering van de industrieele ontwikkeling in Indië. Deze com
missie bestond uit 10 leden, waaronder 4 Indiërs, zijnde de grootste 
industrieelen van het land.' 

De Engelsche regeering kon niet terug naar de vóór-oorlog-
sche methode om de Indische industrie er onder te houden. Had 
zij dit gedaan- dan had de Indische bourgeoisie zich aan de spits 
van de revolutionaire beweging gesteld. Politiek moest de Engelsche 
regeering ook toegeven. Er werd een hervorming in het staats
bestuur ingevoerd met de navolgende punten: 

1. Eng. parlement krijgt verandering in zijn controlerecht. 
2. Het aantal Indiërs in de regeeringslichamen wordt vergroot. 

3. Er worden 2 (wetgevende Kamers in het leven geroepen. 
4. Alle bezittende Indiërs, die een bepaalde belasting betalen, 

krijgen het kiesrecht. 
5. De feitelijke wetgevende macht wordt voor een deel aan de 

Kamers overgedragen. 
6. De . residenten krijgen als steun Indische mannen als 

medewerkers. 
7. De wetgevende provinciale Kamers worden vergroot. 
8. Het derde deel der hooge posten van het burgerlijk bestuur 

wordt door Indiërs bezet. 

9. Door examen kunnen Indiërs in staatsdienst worden op

genomen. 

10. Engelsche en Indische beambten worden gelijk gesteld in 

salaris. 
11. Het stadsbestuur komt voor het grootste deel in banden 

van de lokale bourgeoisie. 
Deze hervorming heeft de bedoeling de Indische bourgeoisie 

los te maken van de algemeene volksbeweging en deze te over
tuigen dat de'industrieele ontwikkeling ook onder de heerschappij 
van Engeland kan vooruitgaan. 

De Indische bourgeoisie, die begrijpt dat zij thans'een com
promis met de Engelsche regeering moet sluiten, haakt echter naar 
het oogenblik Indië alleen te kunnen uitbuiten. Om echter de 
heerschappij van Engeland te kunnen overwinnen,heeft zij den steun 
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van de volksmassa's noodig. De arbeiders mogen toetreden tot het 
Indische Nationale Congres. Zij worden zich bewust dat zij door het 
indische kapitaal worden uitgebuit. De afgrond tusschen kapitaal en 
arbeid wordt dieper en beide machten worden ieder op zich zelf 
sterker. De massa's door de groei van de vakorganisaties en de 
boerenbeweging, de bourgeoisie door haar politiek orgaan het 
Nationaal Congres. 

Het feit dat onder leiding van Gamdi in tijd van drie maanden 
10 millioen Rupees voor het nationale fonds werden bijeengebracht 
bewijst de toenemende solidariteit van de Indische bourgeoisie. 

Hoe de verbinding tusschen massa en kapitalisten tot stand 
zal komen oni de Britsche heerschappij omver te werpen is nog 
niet te zeggen. 

Tof zoover Roy's artikel, idat vervolgd zal worden en waarin 
de toestand van de massa's nog nader onder de oogen zal worden 
gezien. Wij zien uit dit overzicht duidelijk van hoe groote beteeke
nis de zich daar ontwikkelende verhoudingen zijn op het Britsche 
kapitaal dat een voorname positie inneemt in de wereldverhoudingen. 



De Arbeiderspartij van Amerika. 
door 

S. H . D. 

I. 

Het is voor onze Hollandsche arbeiders van het grootste belang 
te weten, wat er aan de andere zijde van den „Grooten Vijver", 
zooals de Amerikanen spottend den Atlantischeh Oceaan noemen, 
gebeurd. De wereldgeschiedenis der revolutie zal later gewagen.niet 
alleen van den heldenstrijd onzer Russische, Duitsche, Spaansche en 
Italiaansche makkers, maar ook van de tientallen bekenden en tien-
duizende onbekende Amerikaansche arbeiders en hunne leiders, die 
verpletterd werden onder de hiel van het dollar-kapitaal. 

De Amerikaansche arbeidersbeweging is nooit een massa
beweging geweest. De Gompersche organisatie heeft slechts een 
klein gedeelte georganiseerd van de z.g. geschoolde arbeiders, de 
I W . W . had slechts een zeer klein gedeelte georganiseerd van de 
„ongeschoolde" arbeiders, de Socialistische Partij, de Ameri
kaansche S.D.A.P., met haar Troelstra's, z. a. Hillquit, Berger en 
Lee, beteekende niets, hun eenige strijder die den moed had tegen de 
dollar-republiek op te komen en de anti-oorlogs-propaganda te 
voeren was de oude Eugene Debs, die daarvoor zijn portie kreeg 
met 10 jaar Amerikaansche democratie. 1) Nadat 40.000 tot 60.000 
leden van de S. P. uitgesloten waren als „verdacht" van commu
nisme, begon deze partij in te zinken en bestaat ze nu alleen nog 
maar op papier, ten spijt van het lawaai dat de New-Yorksche afd. 
maakt in het partij-orgaan, dat zij hoofdzakelijk redigeert. De 
„Partijlooze Liga" , een organisatie die gevormd werd uit half-prole-
tarische boeren, die zich organiseerden om de machten te bestrijden 
die hen van hun jaarlijksche graanopbrengst beroofden, is den
zelfden weg op gegaan, mm. dien van het reformisme. 

1) Eugene Debs is zooals men weet kort geleden door president Harding 
begenadigd. Die begenadiging bestaat echter hierin dat Debs niet actief (in 
'woord of geschrift) aan dan strijd mag deelnemen. 
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„Üe Agrariërs van den Staat Washington", een kleine organi
satie, die kortelings eenige wagonladingen voedsel naar de stakende 
mijnwerkers zond, 'bestaat ook uit half-proletarische boeren. De 
strijd der industrie-arbeiders is hun strijd en daarom steunen zij hun 
broeders van de mijnen, maar hun organisatie vormt slechts een 
kleine groep. 

De „Boeren Arbeiders Partij" ontsproot uit een oppositie in de 
A. F. L. tegen dompers, te zamen met de vroegere socialisten. Het 
was een poging pm cle algemeen bestaande ontevredenheid saam 
te vatten,, zonder echter den steun achter zich te hebben' van de 
ontevredenen. 

De naam van de partij was slechts een uithangbord om klanten 
te lokken, zij bood de arbeiders een programma van sociale hervor
mingen en „industrieele demokratie", maar wachtte er zich wel zeer 
angstig voor, om zich tegen de kapitalistische maatschappij te ver
klaren. Verre van den steun te ontvangen van de vooruitstrevende 
arbeiders-organisaties, heeft de „Boeren Arbeiders Partij" gefaald, 
als organisatie onder de Amerikaansche arbeidersklasse. 

De negers, wij kunnen onmogelijk over de geschiedenis vóór de 
vorming der A. P. v. A. iets zeggen, zonder over'déze buitengewoon 
belangrijke kwestie te schrijven. De negers toch hebben, zoo niet de 
belangrijkste, dan toch een buitengewoon belangrijke rol gespeeld 
in die Amerikaansche geschiedenis. Voor ons wordt het vooral nu, nu 
er een sterke revolutionaire strooming is onder de negers in het 
zuiden van Amerika, zaak om op te letten en onze zwarte makkers 
in hun strijd te volgen en te steunen. 

Op het oogenblik zijn er twee op den voorgrond tredende orga
nisaties voor de bevrijding der negers, met hun hoofdkwartieren in 
de Vereenigde Staten. Zij zijn: „De Algemeene Associatie tot verbe
tering van het iot der negers", beter bekend onder den naam van de 
Garvey beweging, en de Afrikaansche bloedbroederschap. Er zijn 
ook kleinere organisaties, die echter van geen internationale betee
kenis zijn, of niet ten volle de leerstellingen onderschrijven van de 
totale bevrijding der negers. Sommige van deze kleine organisaties 
worden vertegenwoordigd door de „Liga van de gelijke rechten" van 
Boston, en het „Panafrika congres", de eerste een zuiver politieke 
en Amerikaansche organisatie, en de tweede een doodgewone 
burgermannetjes organisatie, winkeliers, baantjesgasten en nog wat 
steunpilaren van het imperialistische stelsel, die verleden jaar Sept. 
drie of meer van de voornaamste Europeesche hoofdsteden af-
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schooierden om verbetering af te bedelen voor de inboorlingen in de 
koloniën, maar tevens de uitbuiting van Afrika door de Europeesche 
kapitalisten ondersteunden. 

Van de twee groote organisaties voor de bevrijding der negers 
die in de Ver. Staten van Amerika bestaan, en de geheele wereld 
omgeven, en die op het standpunt staan van de absolute bevrijding 
der negers, is de Afrikaansche -bloedbroederschap, aan welks hoofd 
Cyril Briggs staat, de meest strijdbare organisatie. Deze organisatie 
heeft een beter taktische richting, een helder begrip van de ten 
grondslag liggende oorzaken van de economische achterlijkheid van 
den neger, en tevens een inzicht in den geweldigen strijd, nood
zakelijk voor zijn bevrijding. Daardoor is deze organisatie de meest 
strijdbare op het economisch terrein. Het is de eenige neger-orga
nisatie, die door de kapitalisten met argwaan gade geslagen wordt. 
Dit vindt zijn oorzaak in de historische reputatie van deze organi
satie, die dateert van den rassenopstand te Tulsa 1) of omdat de 
A. B. B. het kapitalistisch-imperialistisch stelsel beschouwd als de 
oorzaak van de economische slavernij der neger bevolking en geen 
gelegenheid voorbij laat gaan om dit de neger massaas duidelijk 
te maken als tiet meest belangrijke punt. De A. B. B. zoekt open. 
cie samenwerking met alle andere krachten, die inderdaad het kapi
talistisch imperialisme willen bestrijden. 

Deze drang naar samenwerking onder den zeer sterken revo
lutionairen vleugel der negers, moeten wij in 't oog vatten voor de 
beoordeeling'van de vorming der Arb. Partij van Amerika," evenals 
de onmogelijkheid der andere genoemde politieke organisaties, om 
aan de eischen der ontevreden massaas te voldoen. 

De diverse taaifederaties, de Finsche Socialistische Federatie, 
de Hongaarsche Arbeiders Federatie, de Italiaansche Arbeiders 
Federatie,de Arbeiter Bildungs Verein, een Duitsche organisatie van 
oorsprong, zij allen omvatten slechts een gedeelte van die arbeiders 
die de taak spreken, die door de namen dier federaties aangeduid 
worden. 

Ook deze organisaties omvatten dus slechts een klein gedeelte 
van het Amerikaansche millioenen arbeiders leger. 

Gedurende den oorlog voerde de Amerikaansche bezittende, 

1) Tulsa een p l aa t s in den s taat O k l a h o m a , w a a r e rns t ige gevechten 
p l a a t s v o n d e n tusschen b l a n k e n en negers , 30 d o o d e n b l e v e n op het s l a g v e l d 
•een een schade vair ± $1 .500 .000werd a a n g e r i c h t . Z i e „ T r i b u n e " v a n 27 
'juni 1921. 
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kiasse een bruten, hondschen en barbaarschen strijd, infaam en 
tevens laf, niet alleen tegen de revolutionaire organisaties, de 
I.W.W., de Communistische Partij en de dienstweigeraars, maar 
ook tegen de „zoete jongens" organisaties, tegen de Socialistische 
Partij, ofschoon niemand „een bek" open deed, uitgezonderd Debs 
Wij herinneren er aan, hoe zij in een der staten, wij meenen in eten 
staat Wisconsin, of New-York, eenige S. D. A. P.sche gemeente
raadsleden die gekozen Waren, eenvoudig hun zetels weigerde te 
laten bezetten. Deze vervolgingen bereikten hun hoogtepunt in de 
maanden loopende van November 1919 tot Januari 1920, toen 
Palmer, de officier van justitie en zijn spionnen, door het geheele 
land massa-arrestaties lieten doen en cle revolutionaire organisaties 
lieten ontbinden. Duizenden werden gearresteerd alleen omdat zij 
verdacht werden van 't lidmaatschap der Communistische Partij. De 
leiders, w.o. Ruthenberg, Ferguson, Larkin, Gitlof, Winitzky 1), 
werden in de gevangenis geworpen en tot tientallen jaren tuchthuis
straf veroordeeld. De socialistische pers -werd vernield, de druk
kerijen gesloten, duizende kilo's propaganda-lectuur verbrand, de 
vergaderlokalen bestormd en verbrand. De hoofdkwartieren dei-
organisatie gesloten. Hun kassen werden in beslag genomen, zoodat 
de organisaties geen cent hadden om de verdediging te betalen voor 
cle gevangen genomen kameraden. Deportaties vonden op groote 
schaal plaats. De revolutionaire woordvoerders die niet gesluip-
moord werden door de leden van 't „Legioen", en niet in de gevan
genis zaten moesten vluchten, hetzij naar Mexico of Canada. De 
communistische partij, die pas een stuk innerlijke strijd achter den 
rug had, door de splitsing in Communistische Arbeiders Partij en 
Communistische Partij op het Congres te Chicago, stond toch, 
ofschoon zij op last van Moscou weer vereenigd was tot één partij, 
niet sterk. Om hun organisatie te beschermen moesten zij onder-
grondsch werk gaan doen, en zulk werk was hen vreemd, uitgezon
derd voor de Russische en Finsche partijgenootèn die deze taktiek 
reeds in hun land hadden geleerd. De aanval van de dollarkoningen 
op het levenspeil der Amerikaansche arbeiders begon. 

De „open shop" campagne, 2) waarvoor door diverse trusts 

1) Deze kameraden zijn eenige weken geleden op borgstorting vrij 
gelaten. i 

2) „O/jen-s/iop-campagne. De fabriek open, d.w.z. open voor de bezitters, 
"zoodat de vakorganisaties niets te zeggen hebben en de kapitalisten loon, 
werktijd enz. enz. bepalen, in sommige districten dwingt men de organisaties 
heelemaal te verdwijnen. 
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eenige millioenen dollars beschikbaar was gesteld, nam -een 
aanvang. 

De beweging om de vakorganisaties te nekken over het geheele 
land barste in volle woede los. 

Hei Amerikaansche Legioen, een organisatie van oud-strijders, 
en de Ku Klux Klan 1) een andere wit-gardisten bende, te vergelij
ken met de Italiaansche facisten, wierpen zich op vergaderingen van 
protesteerende arbeiders, ranselden die uiteen, sloegen het meubilair 
kort en klein, en lynchten de leiders. 

De negers in het Zuiden hadden, en hebben nu nog, het speciaal 
te verduren van deze christen honden wekelijks worden er minstens 
een'half dozijmzwarte makkers verbrand' of gelynchd; de syndicalis
tische arbeiders evenals de l.W.W.ers, die in hun handen vallen 
worden, naakt uitgekleed, geveerd en geteerd, met zweepen geran
seld of opgehangen aan een boom of een brug. 

Het offensief tegen de loonen is ingezet. Loonsverlagingen van 
1Ü tot 40 pet. over de geheele linie werden zoo goed als zonder 
strijd geaccepteerd. 

De Gompersche federatie de A . F . L . , deed niets of liever, deed 
wel iets verried de arbeiders. 

. De l . W . W . kon niets doen, stond machteloos de besten ver
moord of gekerkerd, Haywood in Rusland. De Communistische 
Partij stond buiten de wet, kon en kan niet naar buiten optreden, is 
daardoor zoo goed als lam, voor het bovengrondsche werk. 

Zelfs het aanplakken of verspreiden van een strooibiljet is 
strafbaar met jaren gevangenis. 

Millioenen werkloozen slenteren langs de straten van de groote 
industrieele centra's, de politierekels gewapend met het beste 
moordtuig, jagen hen op als vee niemand bekommert zich om hen. 

Hier en daar'komen de arbeiders in opstand tegen den loon-
roof. De strijd van de dapperognijnwerkers van West-Virginië ligt 

1) Ku-Klux-Klan: Een organisatie in 1866 te Pulaski, Tenn. opgericht. In 
de reconstructie periode die volgde op den burgeroorlog. Eerst streefde deze 
'organisatie slechts doeleinden van vermaak na, maar later stelde zij zich te 
"weer tegen de reconstructie wetten en verhinderde de deelname aan de ver
kiezingen van de bevrijde slaven. In sommige gevallen werden de negers 
Vervolgt deelname aan de verkiezing verhinderd, en- daden, van geweld ble-
van niet uit. De organisatie telde bij haar grootste sterkte 500.000 leden, 
'meest in de Zuidelijke Staten. Door een wet van 20 Apr i l 1921 in het Congres 
aangenomen, werden er on-derdrukkingsmaatregelen tegen 'hen genomen, 
daarop ontbond de organisatie. Nu echter' is deze bende weer in volle kracht 
gegroeid, plundert en moord naar hartelust en brandschat alles wat met 
arbeiders en negers te maken Jreeft. 
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ons nog versch in 't geheugen; met geweer en machine-geweer ver
dedigden zij hun recht op het bestaan, maar de bommen en de gif
gassen van Harding deed hen den ongelijken kamp verliezen. 

Hier en daar verzetten zich nog enkele groepen van arbeiders 
tegen den loonroof. 

De melkbezorgers te New-york, de arbeiders aan de groote 
slachterijen te Chrcago, de typografen, zij allen bonden den strijd 
aan met god dollar. 

Een paar organisaties staan nog in den strijd, maar zij allen 
gaan onder, verliezen en accepteeren een lager loon. 

Uit dezen chaotischer, toestand, uit deze bijna hopelooze inzin
king, uit deze schijnbare onmacht tot verzet, is van onderen op den 
drang geboren naar eenheid, naar de eenheid om te strijden. 

De militante Amerikaansche arbeidersorganisaties hebben 
elkander gevonden, in een „oproep tot den strijd" van j.1. December 
„Aan allen"; heet het aan 't eind daarvan: 

. Arbeiders mannen en vrouwen. Helpt ons de politieke partij op 
te bouwen die de onderdrukte massa's zal leiden naar hun volkome 
bevrijding. Laat ons de banier opheffen van de strijdbare arbeiders 
der wereld met den onsterfelijken oorlogskreet: 

„Arbeiders aller landen vereenigt u, gij hebt niets te verliezen 
dan uw ketenen, en een wereld te winnen". 

II. 

Aan den oproep voor de stichting der Arbeiders Partij gaven 
een groot aantal organisaties gehoor en van 23—26 December vond 
te New-York de eerste bijeenkomst plaats van alle of bijna alle 
organisaties die den klassenstrijd aanvaarden. 

Zoo waren vertegenwoordigd: Het Amerikaansche Verbond 
van arbeiders, De Arbeiders Raad, De Joodsche Socialistische Fede
ratie, Die Arbeiter Bildungs Verein, alsmede cle linkervleugel van de 
Joodsche Socialistische Partij (Poale Zion), en de Italiaansche 
Socialistische Federatie. 

Van verschillende organisaties over het geheele land waren 
aahaesie betuigingen binnengekomen, o.a. van de Poolsche Socialis
tische Federatie van Chicago, van de Bulgaarsche, Zweedsche, 
Roemeensche en Fransche taai-federaties. 

Het is voor ons Hollandsche arbeiders wel eens goed al deze, 
er zijn er nog meer dan de hier genoemde, heterogene (niet bij 
elkander hooiende) organisaties te kennen, men kan dan eenig 
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besef krijgen hoe geweidis moeilijk het is om al deze taalgroepen, 
waarvan vele inderdaad eenige duizenden leden tellen, bij elkander 
te brengen en tot een homogeen lichaam te maken. 

Sommige dezer federaties hebben elkander om het hardst 
bestreden bv . de Russische en de Bulgaarsche, dit ging toen — de 
kwestie, 'dit zeiden we reeds, is opgelost - om de leiding in de 
Communistische Partij. 

Al deze federaties hebben steeds in meerdere of mindere mate 
vijandig tegenover elkander gestaan, hetgeen te bejammeren is, al 
is* het te verklaren. De immigranten die over kwamen, bleven hun 
landstaal spreken, werkten op de fabrieken met landslieden, lazen 
hun krant in hun eigen taal, kortom, zij hielden alle „vaderlandsche 
ondeugden die zij bij hun emigratie medenamen. 

Vele gaven zich bovendien bitter weinig moeite de Engelsche 
taal te leeren, zij bleven behept met hun kleinburgerlijke ideo
logie voor hun ras, natie of vaderland. 

De Amerikaansche bezittende klasse even sluw als wreed, wist 
en weet nog steeds handig gebruik te maken van de nationale vijand
schap die er bestaat onder de diverse groepen van arbeiders. 

Als b.v. in een industrie-centra waar veel Grieken wonen 
een staking uitbreekt, scharrelt ze wat Italiaansche onderkruipers 
bijeen, en& hitst dan de Grieken tegen de Italianen op, zoodat er 
vechtpartijen ontstaan, en de Amerikaansche particuliere politie 1) 
op moet treden, waarbij steeds dooden vallen. 

Maar laat ons niet te ver afdwalen. 
Zoo is dus in de Kerstweek van 1921, de eenheid geboren, een 

eenheid die indien de voorteekenen niet bedriegen, aan het Ameri
kaansche millioenen proletariërs leger een bewuste revolutionaire 
leiding zal weten te geven, want de arm van Moskou reikt ver, en 

~~]Vpinkertons Iedere groote Amerikaansche Mij . , mijn of reederij, heeft 
haar DarncuUere politie.Een naam is voor dat sehurkentuig met uit te denken 
hei l awte krepuul dat er te vinden te, beroepsmijneed.gen, heden dre tot 
5ke sluipmoord' in staat zijn, totaal gedemoraliseerde,!, zuiplappen beroeps-
^Kmoamnere en dieven, d i t is de „machtige arm" waarop Wal l Street (de 
S B S S i l - S S r e ) steunt. Heel vaak is dit vee, ten spijt vaar hun 
w a r è be^apeninS buitengewoon laf, kan de Pmkerton-bemte „het niet af 
^ komt de Staatsmilitie er bij te pas, dit zijn de echte soldaten d,e ,n 
m / i m - r l l u s t voor hun laffere bondgenooten met onderdoen. 
" " M e i trhierover het pas vertaalde werk Ben Volbloed• Ame„lc.an van 
Upton Sinclair, de Amerikaansche titel luidt 100 pct.,de prijs ƒ 3.90 en ƒ 4 . 9 0 , 

" T p t o n S daaTeen blik in de praktijken der Amerikaansche 
speciafe poblte Als Ö motief gebruikt Sinclair het schandproces tegen onze 
kameraden Tom Moony en Ed. Billings. 
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wie niet blind is ziet ook hier de vurige vinger van de Communisti
sche Internationale, die voor de Amerikaansche bezittende klasse 
het „Mene Tekel" aan den wand schildert. 

Het program van de nieuwe partij is inderdaad de moeite 
waard geheel te'lezen; onze plaatsruimte is kostbaar, maar toch 
moeten wij de paar voornaamste passages laten volgen, om zich 
een idee te vormen wat die Arbeiderspartij is en wil. 

In de inleiding tot het program zegt zij over de huidige econo
mische ontwrichting in Amerika: 

Zelfs Amerika, -het bolwerk van ihet wereldkapitaaJ, lijdt geweldig onder 
de algemeene desorganisatie. Zijn economisch en financieel leven is in den 
draa,enden maalstroom van den oorlog gezogen. Als gevolg van de depre
ciatie (waardevermindering) van het Europeesche geld, kan liet geen afzet
gebied vinden voor zijn producten. Zijn buitenlandsche handel rs'met bemid
deld 50 pet. verminderd. Geheele legers van werkloozen loopen langs de 
straten. Millioenen zijn zonder werk. De gouden tijd van den oorlo- is uit 
Het wachten m rijen voor de soephuizen is begonnen. Het kapitalisme is 
absoluut met in staat den toestand het hoofd 'te Weden. Zijn algeheek hulto-
loosheid is gebleken op het zoo juist gehouden Regeeriiigs-werklooizen-
congres. Nergens is er een ernstige poging in 't zicht om den toestand te 
verbeteren. Integendeel de bezitters maken van dezen toestand gretig gebruik 
om hun macht en onderdrukking te staven en te vergrooten. Bij de staaltrust ' 
de ohe-industrie, de spoorwegen, de vleeschslachterijen en de textiel-indus-
trie. Overal besteelt men de arbeiders op het loon. Een machtige open shop
campagne wordt door de patroons-associatie gevoerd. Zelfs de soldaten die 
alles gegeven hebben in den strijd voor de kapitalistische demokratie, worden 
nu afgeranseld en gekerkerd op het eerste teeken van protest tégen het 
pauperisme, waarin diezelfde „demokratie", die inderdaad niet anders is dan 
de drktatuur van d'e bezittende klasse, hen bracht. Overal beroofd ze de 
arbeiders van ide kleine voordeelen die zij door jarenlanger! strijd verkregen 
hebben. 

Voor de arbeiders die meenen dat het „vrije" Amerika niet aan 
koloniale uitbuiting en onderdrukking doet, volge hier deze korte 
passage uit het program over het Amerikaansche Imperialisme, dat 
reeds dezelfde „reputatie geniet" voor zijn brute geweldspleging als 
Engeland voor Indië en België voor de Congo. 

De Amerikaansche geschiedenis is eene van economische expansie 
Toevoeging van nieuw gebied was het karakteristiek van de eerste vijftig-
jaren der vorige eeuw. De gewelddadige anexatie van Texas, was het 
meefet brutale voorbeeld van de vroege Amerikaansche expansie. Het Moderne 
kapitalistische tijdperk begint met de „toevoeging" van de Philippijne-eilan-
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den (in de Stille Zuidzee), Porto-Rico, en de hegemonie 1) over Cuba. Hierop 
volgde de inbezitname van de Panama-kanaal-streek, door een optouwgezette 
revolutie tegen Colombië. Interventie in SanJ^omingo, Haïti en 'Nicaraugiua, 
alles op commando van Wallstreet; de regeering van de Vereenigde Staten, 
heeft alle deze republieken van Centraal-Amerika, aan zijn invloedsfeer 
toegevoegd. De eilanden Guam en Samoa, in den Grooten Oceaan, en de 
Maagden Eilanden in de Caribische Zee, is de laatste buit die in handen van 
de Imperialistische roovers is gevallen." 

De Amerikaansche Arbeiderspartij beschouwt Rusland als het 
bolwerk der wereldrevolutie en stelt zich onder zijn leiding in haar 
strijd tegen het wereld-Imperialisme. Verder in haar program toont 
zij aan dat geen der bestaande partijen, die ook wij in den aanvang 
van dit artikel noemden, in staat zijn geweest de breede scharen 
van arbeiders en boerenmassa's achter haar vaandel te verzamelen. 
Over het landbouwvraagstuk zegt ze deze zeer belangrijke dingen, 
die ook weer van belang zijn te weten omdat, vooral de Hollandsche 
boeren meenen, dat het in Amerika voor de farmers zoo uitmun
tend is. 

De boerenarbeiders zijn proletar iërs of half proletariërs, de boeren
arbeider speelt echter een vergelijkend kleine rol in het Ameritkaansche 
boerenbedrijf, de hatf-protetarische boeren, de pacht-boertjes en zij die op 
boerderijen wonen, die zwaar met hypotheek belast zijn, zijn de typische 
boerenbevolking. Als een gevolg van hun omgeving zijn Ihun psychologie en 
politieke behoeften individualistisch. Maar niettegenstaande dit beginnen zij 
in te zien dat hun ;succes afhangt van het gezamelijk optreden met de 
industrie-arbeiders. Heden ten dage echter worden de boeren op een wijze 
uitgebuit zooals nog nooit in hun geschiedenis is voorgevaMen. Hypotheken 
zijn in sommige staten met 500 pet. toegenomen, sedert 1910. De boeren 
hebben de laatste 2 jaren geoogst met millioenen dollars verlies. De vorm 
van exploitatie en onderdrukking varieert in iedere landstreek naar gelang
de wijze van landbouw, en de sociale toestanden drie daar heersohen. In het 
Zuiden worden de negerboeren opgehitst. In het Westen houdt men de loonen 
laag door een surplus reizende boerenarbeiders. Ln de Midden-West contro-
leeren de banken de boeren door hun hypotheek, en zij dicteeren de loonen 
die in den oogst betaald moeten worden, en drukken die laag genoeg om 
het antagonisme (tegenstand) tusschen deze twee uitgebuite groepen te 
handhaven. 

In het Oosten wordt het individualistisch karakter der boeren door de 
kapitalisten aangewakkerd zij hebben hun agenten in iedere bóeren-organi
satie. Zij controleeren de landbouwers, daar zij in hun propaganda openlijk 

1) Hegemonie, een mooi woord dat „onder toezicht" moet beteekenen. 
De Cubaansche boeren hebben echter wel aan den lijve ondervonden wat dat 
rare woord beduidt. 
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de boeren beschuldigen dat zij door bun wijze van exploiteeren de loon-
eischen der stadsarbeiders aanwakkeren. 

De Arbeiderspartij zal den strijd der boeren zien te vereenigen 
met die der industriearbeiders, zij zal trachten in alle organisaties 
van boeren en landarbeiders, bekwame agitators te zenden die de 
praktijken der banken en kapitalistische agenten ontmaskeren. Zij 
zal elke poging aangrijpen om aan den dagelijkschen strijd dei-
boeren deel te nemen. 

Het rassenvraagstuk is een andere zeer belangrijke kwestie. 
De negerbevolking is steeds wreeder onderdrukt, en meer uitgebuit 
dan welke arbeidersgroep ook. De historie van den Zuidelijken 
neger is eene van brutale terreur, van vervolging, roof en moord 1). 
De formeele afschaffing van de slavernij maakte 't voor de noorde
lijke kapitalisten mogelijk in 't Zuiden door te dringen en goedkoope 
negerarbeid naar het Noorden te brengen. Dit was echter nadeelig 
voor den zuidelijken kapitalist, en hij trachtte met alle middelen de 
slavernij in het Zuiden te handhaven. En om hun geest te breken 
en hun groeienden opstandigen wil er onder te houden, heeft men 
die geheime moord-centrales, z. a. de Klu-Klux-KIan georganiseerd. 
De laatste telling van 1920 toonde aan dat er 10.381.309 negers in 
cie Ver. Staten wonen, het z.g. importeeren van goedkoope zwarte 
krachten naar 't Noorden houdt nog steeds aan, van de 780.194 
negers die volgens de laatste census in het Zuiden geboren waren is 
8.1 pet. naar het Noorden of het Westen geëmigreerd. 

De Arbeiderspartij zal den neger steunen in zijn strijd voor 
bevrijding, en zal hem helpen in zijn strijd voor economische, poli
tieke en sociale gelijkheid. Zij zal den neger aantoonen, dat zijn 

1) üe Anti-Lynch wet, ingediend door den afgevaardigde L C Dyer 
is den 26 Januari van dit jaarin the House (2e Kamer) aangenomen met 230 
tegen Ins temmen. Behalve dat men zich zou moeten verbazen over ihet feit 
tot men in de 20e eeuw in het z.g. meest diemokratische land noe een anti-
lynch-wet moet indienen, kan men zich opwinden over het ontzettende dat er 
nog 119 tegenstemmers waren. Dus 419 onmenschen drie accoord gaan met 
die beestachtige gruwelen die dagelijks in het zuiden vair Amerika plaats 
Vinden. r 

'Het aannemen in the House zegt nog niets, daar the Senate (de Senaat) de 
wet nog moet aannemen. De critiek in de groote buitenlandsche pers op de 
negermoorden in den laatsten tijd en de speculatie op de stemmen bij de a s 
vekiezingen zullen wel niet vreemd zijn aan die 230 voorstemmers 

De voorgestelde wet dreigt een ieder met levenslange gevangenisstraf of 
minder die aan lynchpartijen deelneemt, en eischt denzelfden straf voor 
provinciale, stedelijke en plaatselijke autoriteiten die door onachtzaamheid 
de lynchmg met voorkomen. Tevens zegt de wet dat de plaats of streek waai
de moord gebeurd.de nagelaten betrekkingen 10.000 dollars zullen vergoeden 
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belang en dat van den blanken arbeider één belang is. Haar taak 
za! zijn den scheidsmuur van rassenvooroordeel omver te werpen 
en den zwarten met den blanken arbeider in één revolutionair leger 
te verzamelen voor de omverwerping van hun gezamenlijken vijand. 

Over de vakorganisaties zegt zij, nadat ze geconstateerd heeft 
dat de bezittende klasse alles doei om die strijdorganen te breken, 
de leiders alle strijd kapot knoeien en de arbeiders verkoopen, dat 
voor 't eerst in de geschiedenis der arbeidersbeweging een vol
doende en veelomvattend program door de militante vakvereenigin
gen is ontworpen op het congres te Moscou in Juli 1921 van de 
R.V.I. Dit program, zegt ze, indien met overleg en energie aangeT 

wend door de strijdende arbeiders, zal de Amerikaansche vakorga
nisatie uit zijn tegenwoordigen toestand van uiteenvalling oprichten, 
en haar op het pad plaatsen dat leidt naar de economische en poli
tieke macht, den weg naar de Arbeiders-republiek. De Arbeiders
partij van Amerika roept daarom de klassebewuste arbeiders op zich 
te scharen onder het vaandel der R.V.I . Zij adviseert de arbeiders de 
taktiek der R.V.I. te aanvaarden: 

le. door zich aan te sluiten bij de organisatie in hun vak of 
beroep; 

2e. door minderheden te organiseeren met alle klassebewuste 
arbeiders in zulke vakorganisaties of zich bij de al reeds bestaande 
aan te sluiten; 

3e. door alle krachten aan te wenden om strijdbare programs 
doorgevoerd te krijgen in hun vakorganisaties en zich te ontdoen 
van alle reactionaire of conservatieve bestuurders die hun in den 
weg staan of de programs tegenwerken. 

De Arbeiderspartij geeft een flinke appendix (aanhangsel) 
aan het program voor den arbeid in cie vakbeweging, waaruit blijkt 
dat zij dit een van de voornaamste taken acht, waaruit wij tot slot 
dit nog aanstippen, het draagt als hoofdje „Don't Destroy the 
Unions", „Vernietig de Vakorganisaties niet." 

De poging van de revolutionaire groepen in de vakbeweging mag nooit 
zijn die van een te rukken of te vernietigen, maar door de leden zooveel 
mogelijk bij elkander houdend trachtende van iedere organisatie zijn bureau
cratische bovenbouw af te werpen. Het voornaamste thema voor de revolu
tionaire agitatie in • de vakorganisatie moet den dagelijkschen strijd der 
organisaties zijn. De revolutionaire principes moeten op een practische 
manier aan hun verklaring toegevoegd worden — nooit op een theoretische 
of abstracte wijze. De revolutionairen moeten practischer zijn dan hun tegen-
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standers. Zij moeten volhoudend zijn en hard werken in bet vervullen van 
hun dagelijksche vaikvereenigingstaak, terzelfder tijd echter, streven zij er 
na met al hun macht die in overeenstemming te brengen met de meer 
geavanceerde organisaties, voor dei proletarische revolutie! 

Het algemeene program der Amerikaansche Arbeiderspartij is 
dus in deze 4 punten saam te vatten. 

1. De bestaande vakorganisaties tot een vaste, sterke aaneen
gesloten macht consolideeren en hen omzetten in strijdbare lichamen 
tegen het kapitalisme, de vakorganisaties doordringen met hare 
revolutionaire elementen, meedoogenlooze critiek op de reactionaire 
bureaucraten, en die trachten te vervangen door revolutionaire 
leiders, 

2e. Actief deelnemen aan de verkiezingen der openbare licha
men, en het algemeene politieke leven van het land. Hare vertegen
woordigers zullen in die lichamen de bezittende klasse ontmaskeren, 
en helpen de arbeiders te mobiliseeren voor den eindstrijd tegen 
den gezamenlijken vijand. Zij zal de dagelijksche behoeften en noo-
den van de arbeidersklasse voor de gansche bevolking plaatsen en 
deze kapitalistische klasse en haar instellingen door concrete eischen 
daarvoor aansprakelijk stellen. 

3e. In den dagelijkschen strijd om het bestaan het gevecht leiden, 
hun eischen verdiepen en verbreeden, en uit dien dagelijkschen 
strijd een macht ontwikkelen voor de omverwerping van het kapita
lisme. 

4. Te arbeiden voor de vestiging van een Arbeiders-Republiek. 
Indien wij met deze artikelen bereikt hebben de Hollandsche 

arbeiders iets te laten zien en te doen verstaan over de wording 
van deze nieuwe partij, haar strijdprogram en haar doel, zijn wij 
daarvoor dankbaar. 



Walter Rathenau, 
de Imperialist, de Politicus en Dialecticus - Zijn Einde 

door 

K A R L R A D E K . 

N a E r z b e r g e r — den bekwaams ten po l i t i cus van D u i t s c h l a n d 
— W a l t e r Ra thenau — de helderste kop der Du i t s che economie . 
B e i d e n zijn als slachtoffers van dezelfde na t ional i s t i sche b e w e g i n g 
geva l len . B e i d e n zijn geva l len als ve r t egenwoord ige r s van die 
burger l i jke k r ingen in D u i t s c h l a n d , die meenen dat het ve rd rag 
v a n Ver sa i l l e s v e r v u l d moet w o r d e n , z o o l a n g in de landen der 
Entente zelve die krachten nog niet gerijpt zi jn, die geroepen zu l l en 
wezen een e ind te maken aan cie F ransche hegemonie in E u r o p a . 

W a l t e r Ra thenau w a s niet de pacif is t , d ien men vaak in hem 
heeft w i l l e n z ien . Hij ve r t egenwoord igde geen burger l i jke elementen 
aan den o o r l o g v reemd, die de misdaden van het Du i t sche i m p e r i a 
l i sme beseffend, na zijn va l aan het b e w i n d gekomen zouden zi jn. 
V o o r den o o r l o g w a s deze zoon van den st ichter der A l l g e m e i n e 
Elek t r iz i ta t sgese l l schaf t , o p g e k l o m m e n tot pres ident van den raad 
v a n commissa r i s s en dezer macht ige f i rma , w e l verre van het 
D u i t s c h e imper i a l i sme te bestr i jden, een van zijn herauten geweest . 
T o e n in 1907 D e r n b u r g de n ieuwe aera der Du i t s che ko lon ia le 
po l i t i ek opende, w a s W a l t e r Rathenau zijn rechterhand. 

N a een bezoek aan D u i t s c h O o s t - A f r i k a keerde Rathenau 
terug, om de kolonisa t iedr i f t der Du i t s che bourgeois ie aan te 
w a k k e r e n . In een door hem onder teekend ar t ike l in de „ N e u e Fre ie 
F r e s s e " van W e e n e n (1913) schreef hij het vo lgende : 

. ,De afgeloopen eeuw heeft in het teeken van de ve rdee l ing 
der w e r e l d gestaan. W e e ons, die niets be taa ld en niets ontvangen 
hebben. D e tijd zal komen, wanneer de grondstoffen, inplaats van 
tegen b i l l i jken prijs ter mark t gebracht te w o r d e n , door verbi t terde 
concurrenten e lkander zu l len w o r d e n betwis t . W i j hebben u i tge
strekte gebieden , in de w e r e l d n o o d i g . W i j w i l l e n geen enkel 
beschaafd land berooven van wa t het bezi t ; maar bij cle vo lgende 
ve rdee l ing der were ld moeten wij al les verkr i jgen wa t wij n o o d i g 
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hebben, opdat onze toekomst evenzeer verzekerd zij a's die van 
anderen ." E n met het o o g daarop ver langde Rathenau „ e e n sterk 
leger , m de meen ing dat „ v r e d e l i e v e n d h e i d " slechts dan een 
po l i t i eke deugd is, als zij naar de heerschappij voert. 

O v e r het imper i a l i sme maakte Rathenau z ichze l f niets wijs In 
1909 schreef hij deze h i s to r i sch gebleven regelen: 

. D r i e h o n d e r d menschen, die e lkander kennen, beheerschen de 
economische lo tgeva l len der we re l d en in hun o m g e v i n g wi jzen zij 
hun opvo lge r s aan . " J 

Een der meest on tw ikke lde mannen van het huidige D u i t s c h 
land , was Ra thenau vols t rek t geen bekrompen e lec t ro- technische 
spec ia l i te i t ; in de kuns tgeschiedenis , de wijsbegeerte de na tuur
wetenschappen, , de s taa thu i shoudkunde was hij thuis He t 
imper i a l i sme had hem nader tot de Hohenzo l l e rns en W i l h e l m II 
gebracht , dien hij zeer goed kende. N o o i t heeft W a l t e r Ra thenau 
een regel geschreven tegen de po l i t i ek van W i l h e l m II, noch tegen 
die der leidende kr ingen in D u i t s c h l a n d . Slechts aan den rand van 
den afgrond, toen D u i t s c h l a n d en de menschhe id tegenover den 
o o r l o g s tonden, riep hij u i t : „ L e v e n wij dan in den tijd van M e t t e r -
inch om de vo lken tegen e lkaar op te jagen, ter w i l l e van het lijk 
van een aa r t she r tog?" 

M a a r toen de o o r l o g eenmaal begonnen w a s , aarzelde Ra thenau 
met meer. N a de ineens tor t ing van het D u i t s c h e imper i a l i sme vond 
hij goed in zi jn a r t ike len en brochures n a u w bedekte toespel ingen 
in te lasschen op zijn he lderz iendhe id van destijds, zijn afkeer van 
de annexat ie -pol i t iek en dg l . praatjes voor den vaak ! D e na t iona 
listische pers kon zonder de minste moeite aantoonen, dat Rathenau 
d.e gedurende den o o r l o g de v o o r z i e n i n g van D u i t s c h l a n d met 
grondstoffen georganiseerd had , toen een voors tander van het 
grofste annex ion i sme was . D e n 6en Sep tember 1915 schreef in een 
par t icu l ie ren brief aan L ü d e n d o r f , de groote bourgeois aan den 
opperbeve lhebber : : „ Ik vrees niets zoozeer als de po l i t i eke c o n 
cessies van E n g e l a n d . . . M e n moet u w legers de kans geven M a a r 
ik geloot met aan een afzonderl i jken vrede met Rus land , zelfs niet 
als wij Pe te r sburg konden nemen, wa t van groot po l i t i ek b e l a n -
zou zijn en ons in de toekomst het midde l zou verschaffen o m 
R u s l a n d onder voogdi j te houden. D e toestand kan , dunkt mij-
s lechts veranderen door een doorbraak van het weste l i jk front E e n 
vrede met F rank r i j k is cle meest bere ikbare en le idt tot den vrede 
met R u s l a n d . D a a r n a moeten wi j genoeg energie en kracht bezit ten 
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om E n g e l a n d tot het eind te bestr i jden. E c o n o m i s c h zul len wij het 

houden . Onze ove rwinn ingen in het Oos t en hebben de verbee ld ingen 

dermate verhi t , dat een expedi t ie naar E g y p t e mij niet hersen

s c h i m m i g l i jk td ' 
E n enkele weken v o o r de neder lagen, die het begin van hef 

einde waren , schreef W a l t e r Ra thenau in de „ F r a n k f u r t e r Z e i t u n g " 
• ( Ju l i 1 9 1 8 ) : „ F r a n k r i j k loopt gevaar zijn havens en zijn hoofdstad 

te ve r l i ezen . Het is hier niet de plaats z i c h af te v ragen , of het er de 
voo rkeu r aan za l geven, geli jk B e l g i ë een bezet t ing te ondergaan , 
te rwi j l zi jn regeer ing z i c h te S t . -Sebas t iaan of elders vest igt , — 
of w e l een v o o r l o o p i g e regeer ing te belasten vrede met ons te 
s lu i ten . G e w i c h t i g e r is het te weten, -wat onze vi janden ter zee 
zu l l en doen. Het za l E n g e l a n d hard va l l en te erkennen, dat het den 
o o r l o g op het vas te land ver lo ren heeft en dat men D u i t s c h l a n d niet 
met g e w e l d kan k le in kr i jgen. G r o o t - B r i t t a n n i ë za l ter zee over
w i n n a a r z i jn , ten koste van w a n h o p i g e inspann ing , terwij l de 
Cent ra le Ri jken op het vas te land zu l len heerschen. D e toegang tot 
i t a l i ë en de M i d d e l l a n d s c h e Zee za l voo r ons openstaan. D e d u i k 
b o o t o o r l o g za l zi jn hoogtepunt bere iken . D a t za l het laatste bedrijf 
van den o o r l o g z i j n : de zedeli jke kracht en de w i l zu l l en al leen den 
u i t s l ag bes l i ssen . E n uit dien vuurproef za l D u i t s c h l a n d zegevierend 
te voorsch i jn t reden." 

T o e n k w a m de ineenstor t ing. Rathenau protesteerde tegen 
het denkbee ld van een capi tula t ie en v r o e g de v o r m i n g van een 
regeer ing van nat ionale ve rded ig ing . 

D u i t s c h l a n d was ove rwonnen . B a l l i n , d i rec teur-generaal der 
H a m b u r g - A m e r i k a - L i n i e , een der we in ige Du i t s che bourgeois , die 
besef genoeg gehad had , om, zij het dan ook achter de coul i ssen , 
de ondernemingen van het imper i a l i sme te bestr i jden, p leegde zelf
m o o r d . De heer Ra thenau begon een n ieuwe loopbaan . 

Rathenau w e r d , wa t hij nooi t geweest was , pacif is t . Hij sprak 
van het a lgemeene be lang der were ldeconomie en de noodzake l i jk 
heid van een rech tvaard igen vrede. N a het heel natuurl i jk gevonden 
te hebben , dat d r i ehonderd f inanciers de w e r e l d regeerden, w o r d t 
c'eze man,' die tot dusverre de vo lksmassa ' s b e s c h o u w d had uit 
het oogpunt van den Groo t inqu i s i t eu r bij D o s t o j e w s k i , democraat 
er tracht aan zijn p lan van S taa t skapi ta l i sme, w a a r i n de Staat het 
w e r k t u i g van het K a p i t a a l zou zi jn, een soc ia l i s t i sch tintje te ve r -

l c e n e n — E n wi j l de groote meerderheid der v o l k s m a s s a en cie 
bourgeo is ie er niet aan denkt aan de Gea l l i ee rden weers tand te 
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bieden, w o r d t Ra thenau de voorvech te r eener po l i t i ek van onder 
w e r p i n g aan de Entente en v e r v u l l i n g van het tractaat van V e r 
sa i l les . 

W e e t g i e r i g e geest als hij was , ges te ld op een wi jden gez i ch t s 
k r i ng , interesseerde hij z i c h sterk voor de Russ i sche revolut ie . 
Hi j bezoch t mij in 1919, toen ik in D u i t s c h l a n d gevangen zat, stelde 
z i c h op de hoogte van onze inz ichten en zelfs op het oogenb l ik 
van den zegevierenden opmarsen van D e n i k i n , twijfelde hij niet aan 
ü e o v e r w i n n i n g der Russ i sche revolut ie . In zijn b rochure : , E e n 
kr i t i ek op de R e v o l u t i e " , schreef hij op datzelfde t i jdst ip: „ H e t 
Sowje t sys teem is geroepen het W e s t e r s c h par lementar i sme te ve r 
vangen , w a a r v a n het bankroet , tenminste in D u i t s c h l a n d , door 
onze Cons t i tuan te is aangetoond. In de zes maanden van hun 
bestaan hebben de Russ i sche Sowjets , ondanks hun p r imi t i eve 
i n r i ch t i ng en onervarenhe id meer bl i jk van ini t iat ief en begr ip 
gegeven dan het Du i t s che par lementa r i sme in een halve eeuw, — 
g e z w e g e n van onze t r ag i - comische Cons t i tuan te . " 

E v e n w e l — minis te r voo r het herstel der verwoes te s treken 
geworden , o r i ë n t e e r t hij z i c h met de luch t ighe id , w a a r v a n hij reeds 
vroeger bl i jk had gegeven, toen hij zijn economische p lannen eener 
indust r iee le organisa t ie onder s taatscontrole opgaf, naar een 
c o m p r o m i s tot e iken prijs met de Entente en on thu l t ' h i j z i c h als 
tegenstander van elke toenader ing tot Rus l and , tot op het t i jdstip 
w a a r o p D u i t s c h l a n d de handen vrij za l hebben. Hi j w o r d t de 
voorvechte r van het denkbee ld van een in ternat ionaal consor t ium 
tot exp lo i ta t i e van R u s l a n d en op w e l k e wi jze hij dat in d i p l o m a 
tieke besprek ingen uiteen moge zetten, hij vat het niet anders op 
dan als een ko lon i sa t i e van R u s l a n d . Z i jn abstracte, ra t iona l i s t i sche 
intel l igent ie , g e w e n d Om slechts de c a t e g o r i e ë n der internat ionale 
kap i t a l i s t i sche economie in a a n m e r k i n g te nemen, begreep niet, 
ciat een dusdanige h o u d i n g het beste midde l gewees t ware , om' 
v o o r geru imen tijd een kloof te graven tusschen D u i t s c h l a n d en 
R u s l a n d , door van D u i t s c h l a n d den ve r t egenwoord ige r van het 
geal l ieerde exp lo i t a t i e - sys teem te maken en dus hatelijk in de oogen 
van het Russ i sche vo lk . 

M i n d e r o n t w i k k e l d en minder ervaren dan hij, had evenwel 
de R i jkskanse l i e r W i r t h besef genoeg om hem achter de cou l i s sen 
én zelfs in den R i jk s r aad in toom te houden. , 

Schi t te rend d ia lec t icus als hij was , was Rathenau zoo over 
tu igd van de onweers taanbaarhe id zijner bewi j svoe r ing , dat hij na 
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zijn onderhoud met Lloyd George te Londen en zijn merkwaardig 
betoog te Cannes ervan overtuigd was, dat de psychologische 
ommekeer der Entente-mogendheden tegenover Duitschland een 
uitgemaakte zaak was en dat Duitschland eindelijk aan den disch 
der Geallieerden zou worden toegelaten als industrieele groote 
mogendheid. Hij deed dan ook zijn best zich van Rusland verwijderd 
te houden, ten einde zich niet te compromitteeren. Hij zag slechts 
het ongerepte economische mechanisme van Duitschland en dat 
belette hem te zien, dat het Duitsche volk aan handen en voeten 
geketend was. De eerste week van de Conferentie te Genua leverde 
hem om deze reden dan ook een ernstige teleurstelling. Toen hij 
zag, dat de Geallieerden vast besloten waren, Duitschland niet op 
voet van gelijkheid toe te laten, toen hij hen afzonderlijk met 
Rusland zag onderhandelen en uit de memorie der geallieerde 
deskundigen ervoer, dat dezen aan Rusland de voordeelen van het 
Tractaat van Versailles aanboden (tot nog toe had hij als de 
Sowjet-vertegenwoordigers van deze mogelijkheid repten, daarin 
slechts bangmakerij gezien) besloot Rathenau het oor te leenen aan 
die stem'men, die een vrede met Rusland verlangden en een onaf
hankelijke politiek te zijnen opzichte. De eenige stap, dien Rathenau 
in die richting deed, werd hem niet door een weloverwogen plan 
ingegeven, maar door het gevoel van het bankroet zijner politiek. 

Rathenau was ongetwijfeld een der meest beschaafde, dei-
meest ontwikkelde vertegenwoordigers der Duitsche burgerij; maar 
op het gebied der politiek ontbrak het hem niet alleen aan intuïtie,s 
aan dat instinct, dat groote staatslieden maakt, maar vooral aan 
karakter. Geen enkel groot staatsman gaat langs rechten, eenvou-
digen weg op zijn doel af. Elk politicus verandert zijn methoden 
en&gezichtpunten overeenkomstig de ervaring. Rathenau veranderde 
herhaaldelijk van gezichtpunt, maar zonder uitsluitend één doel in 
het oog te houden. 

Deze merkwaardige man heeft meer dan wie ook het tekort aan 
politiek besef vertoond, dat de Duitsche burgerij kenmerkt. Maar 
men heeft hem niet gedood wegens zijn gebrek aan politiek talent 
en karakter. Hij is onder de slagen der nationalisten gevallen, in 
wier oogen hij de onderwerping aan de Entente verpersoonlijkte. 
Wat is nu die rechterzijde, die hem van het leven beroofd heeft? 

Het is vooral de adellijke en militaire kaste, die in Duitschland 
voor de revolutie heerschte en die van een restauratie droomt als 
uitgangspunt van een nieuw imperialisme. Deze nationalistische 
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eiementen denken er ongetwijfeld niet aan op dit oogenblik naar 
de macht te grijpen. Zij begrijpen, dat als zij aan het bewind 
kwamen, zij evengoed het tractaat V a n Versailles zouden moeten 
erkennen. Hun geheele campagne gaat slechts op agitatie en voor
bereiding van een toekomstige worsteling uit. Maar hun agitatie 
heeft succes in klein-burgerlijke kringen, bij oud-officieren en 
mtellectueelen. Deze kringen, die door den oorlog zwaar beproefd 
zijn, zijn geneigd de. nationalistische jonkerpartij te volgen. Zij-
hoopten, dat de overwinning hun wonden zou heelen En het is de 
nederlaag die gekomen is, de schatting, die betaald moet worden 
de onzinnige prijsstijging, waaronder men gebukt gaat. Als zij hun 
regenwoordigen toestand met dien onder het Keizerlijk régime 
vergelijken, worden zij dol. De democratie schijnt hun verantwoor
delijk voor den vrede; zij komen gelijkelijk in verzet tegen de 
democratie en den vrede van Versailles. Geheime nationalistische 
bonden organiseeren zich, die met bom en revolver werken. 

Tegenover hen is de regeering machteloos, niet omdat zij sterk 
zijn, maar omdat zij er niet toe besluiten kan hen te bestrijden 
inderdaad bevinden zich in het raderwerk van den Duitschen staat 
eenige honderdduizenden nationalisten, die sympathiseeren met een 
handvol samenzweerders. De bevrijding van den Duitschen staat 
zou slechts mogelijk zijn met behulp der arbeiders; doch het 
democratisch bewind, waaraan de sociaal-democraten deelnemen 
vreest de arbeidersklasse bovenal. Als men de georganiseerde 
arbeiders van Duitschland wapende, zou de onderdrukking der 
monarchistische en nationalistische reactie gemakkelijk zijn. Maar 
de onderdrukking der arbeidersbeweging allesbehalve. 

Tenslotte is de bourgeoisie, die aan het bewind is — de 
democratische partij en het centrum — volstrekt niet werkelijk 
democratisch en volstrekt niet repubiikeinsch. Zij houdt zich slechts 
aan de Republiek uit vrees dat de Geallieerden zich tegen 'n restau
ratie te zullen zien verzetten; maar een deel harer leiders vragen 
zich at, of de Geallieerden zich inderdaad daartegen zouden ver
zetten. En terwijl de nationalisten hartstochtelijk agiteeren, weet 
de zoogenaamde democratie, weten cle zoogenaamde republikeinen 
zich niet eens vastberaden te verzetten. Herinneren wij ons slechts 
dat zij na den moord op Erzberger tegen de moordenaars en tegen 
de aanstichters geen enkelen ernstigen maatregel namen. Vandaar 
hun tegenwoordige schijnbare onmacht. Wij zijn er volmaakt van 
overtuigd, dat cle moord op Rathenau het Duitsche gouvernement 
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tot geen enkele besliste actie zal brengen. Het zal alles bij dreige
menten blijven. De nationalisten zullen meester van de straat blijven 
en zullen voortgaan die elementen uit de burgerij af te maken, die, 
zij 't met den mond, het kaiserisme en het chauvinisme verloochenen. 
Door de moordenaars van Rosa Luxemburg en Liebknecht ongestraft 
te laten, heeft de bourgeoisie aan de reactionaire moordenaars een 
onderpand gegeven. Omdat zij de arbeidersklasse heeft laten 
onthoofden, wordt zij thans zelf onthoofd. 

De revolutionaire beteekenis van den moord op Rathenau is 
deze, dat zij eensdeels toont, welk een vulkaan de bodem van 
Duitschland is, zooals het tractaat van Versailles dien heeft gemaakt. 
Andersdeels onthult hij aan.de arbeiders de onmacht van de demo
cratische regeering en van de sociaal-démocratie. Want van de 
Duitsche regeering is niets daadwerkelijks te verwachten. Doch 
men kan er zeker van zijn, dat de nationalistische massa's en de 
arbeidersmassa's, in deze atmosfeer door zulke monsterlijke feiten 
geschapen als de vermoording van de kopstukken der burgerij, 
door dienaren der burgerij onder een burgerlijk regiem, op gebeurte
nissen van onberekenbaar gewicht zich voorbereiden. 



Sociologische en Eugenetische Varia 
door 

Dr. D A N . D E L A N G E Jr. 

Mr. W. A. BONGER. — DE EVOLUTIE DER MORALITEIT. 
In tegenstelling met hetgeen ik in mijn vorig artikel heb aan

gekondigd, zal ik de bespreking van het boekje van Lundborg tot 
een volgend maal laten liggen en eenige woorden wijden aan de 
intree-rede van Mr. W. A. Bonger, als hoogleeraar in de crimino
logie en sociologiel) aan de Gemeentelijke Universiteit te Amster
dam. Ik kan de verzoeking niet weerstaan even op de beteekenis 
oer benoeming zelve in te gaan, aangezien deze min of meer sym
ptomatisch is. Als men de vorige benoemingen voor den leerstoel 
der criminologie aan genoemde universiteit nagaat, krijgt men den 
mdruk, dat de juridische faculteit bij voorkeur den minst weten-
schappelijken candidaat als haar favoriet heeft uitgezocht. Eerst 
benoemde men een advocaat van zekere bekwaamheid, maar met 
het tegendeel van een wetenschappelijke mentaliteit, later iemand, 
die misschien als uitvoerder der klasse-justitie betrouwbaar was 
gebleken, maar geen enkele wetenschappelijke verdienste kon 
aanwijzen. Voor beide zijn dan ook universiteit en wetenschap 
doorgangshuizen geweest en het hoogleraarschap was hun geen 
levensvervulling, maar slechts een rust- en steunpunt om vandaar 
uit een paar treden hooger op den maatscnappelijken ladder te 
kunnen klimmen. Beiden hebben dan ook de criminologische 
wetenschap nooit ofte nimmer met eenige belangrijke studie of 
onderzoeking verrijkt. En aan deze personen werd de voorkeur 
gegeven boven menschen als de Roos, Clara Wichmann en Bonger 
zelve, die hun sporen op dit gebied verdiend hadden. Voor beide 
laatster, is toentertijd zonder twijfel hun politieke overtuiging een 
punt van bezwaar geweest. Mr. Bonger had dit bezwaar reeds 
eerder ondervonden, toen bij het oplossen der prijsvraag over het 
verband tusschen maatschappelijke omstandigheden en misdadig
heid aan zijn concurrent v. Kan de gouden medaille en aan hemzelve 

1) Criminologie = leer van den misdadigen mensch. 
Sociologie = deer van den mensch als maatschappelijk wezen. 
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slechts een eervolle vermelding werd toegekend; hoewel hij zonder 
twijfel, dank zij zijn toenmalige Marxistische methode van analyse, 
de maatschappelijke beteekenis van den misdaad veel beter door
grond had, als v. Kan, die zich ondanks zekere compilatorische 
verdiensten van zijn werk, niet boven een zuiver individualistisch 
standpunt had kunnen verheffen. De vrees, dat Mr. Bonger de juri
dische jongelingschap, onze toekomstige advocaten, rechters, 
bankdirecteuren enz., welke uiteraard de meest konsekwente 
verdedigers van het huidige maatschappelijke stelsel moeten zijn 
met revolutionaire gezindheid zou kunnen besmetten, schijnt echter 
op 't oogenblik (dit inzicht is we! wat laat'gekomen) geheel 
geweken te zijn en ik twijfel niet of de laatste rest van wantrouwen 
tegen den docent bij curatorium en collega's zal na het aanhooren 
van zijn intree-rede wel verdwenen zijn, aangezien zijn vroegere 
maatschappelijke denkwijze grootendeels vervlakt is tot teen indi-
vkiualistisch-rationalistische mentalteit, welke bedriegelijk veel be
gint te gelijken op die der meeste burgerlijke onderzoekers dezer 
materie. 

Laat ik beginnen met te zeggen, dat in deze rede vele treffende 
en juiste opmerkingen worden gemaakt (vooral omtrent de betee
kenis van oppervlakkig vreemd schijnende moreele voorschriften 
bij natuurvolken), dat daarin veel litteratuur is verwerkt en dat ik 
ieder de lezing ervan zou willen aanraden, indien dit slechts met 
kritischen zin geschiedt. Ondanks veel, wat te waardeeren is, zal 
men echter het geschrift na lezing met een onbevredigd gevoel uit 
de hand leggen, omdat veelal de kern van het vraagstuk niet 
geraakt wordt en men telkens op inconsequenties stuit. 

De bedoeling dezer rede is, zoo mogelijk, een antwoord te 
geven op de vraag of er van een evolutie der moraliteit kan worden 
gesproken in dien zin dat toeneming der cultuur een versterking 
der moraliteit beteekent. De antwoorden in den loop der tijden op 
deze vraag gegeven, kunnen tot drie groepen worden gebracht: 

lo. De mensch is oorspronkelijk goed, maar wordt door de 
cultuur bedorven. (Rousseau). 

2o. Er heeft een evolutie plaats van den amoreelen natuur
mensen tot den moreelen cultuurmensch. Misdadigheid stelt een 
terugvallen tot den natuurtoestand voor. (Veel verspreide meening 
in de 2e helft der 19e eeuw, o.a. Lombroso, onder de moderne 
eugenetici Davenport). 

3o. Door de erfzonde is de mensch van nature slecht en zal dit 
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wet altijd blijven. Homo homini lupus, volgens de stelregel van 
Hobbes. 1) 

De laatste meening telt vooral sinds de oorlog weer vele aan
hangers. Afgezien van de godsdienstige strekking wordt Dr. 
Tjebbes, wiens artikel: „Is een communistische samenleving moge
lijk?" indertijd door mij in de laatste jaargang van den Nieuwen 
Tijd besproken en bestreden is als wetenschappelijke vertegen
woordiger van deze richting hier te lande genoemd. 

Nu begint spr. met te zeggen, dat hij alleen zal spreken over 
moraliteit, d.i. de daadwerkelijke toepassing der moreele voor
schriften en dat hij cle inhoud dezer voorschriften zelf buiten 
beschouwing zal laten en daarvan ook geen waardeering zal geven. 
Zooals te verwachten was, wordt deze scheiding metterdaad niet 
consekwent doorgevoerd, maar worden telkens handelingen 
getoetst aan een stilzwijgend aangenomen, algemeene moraalcode, 
zonder dat vooraf de moraalstandaard van het betreffende milieu 
bepaald wordt. In den aanvang, wanneer hij wil aantoonen, dat de 
meening als zou de primitieve mensch amoreel zijn, onjuist is en 
dat de aanhangers dezer meening eenvoudig een afkeurend oordeel 
uitspreken over de moreele voorschriften zeiven, inplaats van aan 
te toonen dat deze laatsten niet worden opgevolgd, houdt hij zich 
stipt aan zijn programma. 

Hoewel men ook in dit gedeelte hier en daar vraagteekens zou 
willen zetten en het burgerlijk rationalisme telkens onverwachts te 
voorschijn komt, 2) vormt dit toch 't beste deel van de rede en die 

1) „Ieder mensch is voor zijn mede-menseh een wolf". Zeer gelukkif 
gekozen rs drt voorbeeld niet, want; wolven zijn, zooals de meeste hondachti-
geir, dieren met uitgesproken kudde-instinkt. Hobbes zou, indieni Ihij iets van 
de gewoonten dier dieren /hadde afgeweten,zonider twijfel beter gedaan hebben 
een voorbeeld onder de typische solitaire roofdieren, zooals de meeste kat-
achtigen, te zoeken. j 

2) lk denk daarbij allereerst aan de nationalistische verklaring van het 
ontstaan der mo/raalvoorschriften op p. 11. Duidelijk blijkt hier, dat B. in 
zijn hart het utilitaristische standpunt aanhangt, dat hij elders bestrijdt. 
Moraalregels worden hier niet als uitingen van groepsgevoel opgevat (eigen
lijk van de entiteit, der groep), maar ontstaan gedacht uit de individueele 
ervaring van de leden eener groep. In aansluiting hiermee treft mij de 
opmerking op p. 8, dat de tfatuurmensch door zijn gering abstractievermogen 
niet in staat is moraalregels helder te formuleeren en deze daardoor moei
lijker kan navolgen, dan de cultuurmensen, die dergelijke regels gemakkelijk 
uit ihet hoofd kan leeren. Alsof niet de scherpe formuleerinig van dergelijke 
voorschriften op zichzelf reeds een aanduiding bevat, dat zij in de menschen 
zelf niet meer levend zijn! 

Ook :s het mij niet duidelijk, waarom het ontstaan der exoganrie moei
lijker te verklaren is dan andere sociologische verschijnselen. Haar beteekenis 
rer voorkoming van te sterke ..Inzucht" bij kleine stammen, waar elk huwelijk 
binnen den stam eigenlijk een soort bloedschande is, ligt toch voor de hand. 
Zoo zouden er nog talrijke opmerkingen te maken zijn. 
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ekonomische motiveering van het hooge peil der moraliteit bij 
natuurvolken (binnenmet stamverband) zal ieder Marxistisch den
kende ten volle kunnen onderschrijven. Ik citeer: 

„Is nu uit de leefwijze der primitieve menschen hun moraliteits
niveau te verklaren? Naar mijn meening zonder veel -moeite. W i l 
men het karakteristieke dadelijk naar voren brengen, dan luidt'dit: 
hun economische belangen zijn niet tegenstrijdig, doch loopen 
parallel, zijn vaak dezelfde. De groepen, waarin zij leven, voeren 
tezamen den strijd om 't bestaan, die hun door technisch onver
mogen tegen de overmachtige natuur vaak zeer zwaar is. Hun groep 
is niet een economisehc organisatie mat' vèr-gaande arbeidlsver-
deeling, doch wel een eenheid, de 'z.g. „geschlossene Hauswirt-
schaft.. . . v Het eigendom speelt bij hen een geringe rol, de weinige 
roerende zaken, waarover zij beschikken, zijn particulier bezit, de 
grond, een nog belangrijker productiemiddel dan in den tegen-
vvoordigen tijd is gemeenschappelijk eigendom Verschil in 
maatschappelijke positie en het daaruit voortvloeiende verschil in 
gelegenheid om natuurlijken aanleg te ontwikkelen, ontbreken of 
zijn onbeduidend Het moreele niveau dezer primitieve volken 
wordt dus voor een groot deel dloor negatieve (oorzaken bepaald, 
het ontbreken der aanleiding tot immoraliteit" enz. 

Zoodra Mr. Bonger echter overgaat tot de beschouwing der 
moraliteit in den aanvang der 19e eeuw in het kapitalistische 
Engeland, is hij zijn goede voornemens geheel vergeten. Er wordt 
zonder meer gesproken van een laag, moreel peil en van zedelijke 
verwildering der arbeidersklasse en de jonge ondernemersklasse 
wordt als gewetenloos gekwalificeerd, zonder dat een poging 
gedaan wordt om aan te duiden wat de heerschende 'moreele 
standaard, wat de ethische norm is, waarvan de schrijver bij deze 
kwalificaties uitgaat. Een ander maal wordt de immoraliteit afge
meten naar het aantal misdaden, zooals de crimineele statistiek, 
due opgeeft, waarbij dus stilzwijgend immoreele daad en strafbaar 
delict gelijk gesteld worden, iets wat gezien de barbaarsche klasse
rechtspleging van Engeland in die dagen 1) toch wel wat bedenke
lijk is. 

Hier wreekt zich het afwijken van de Marxistische methode van 
onderzoek. Waar, zooals in dit tijdperk, de nieuwe klasse-tegenstel
lingen zich'accentueeren, kan men niet met een algemeenen moraal-

1) In de rede zelf worden daarvan eenige treffende staaltjes mede
gedeeld. 
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standaard aankomen, maar kan slechts sprake zijn klasse-moraal 
klasse-moraliteit. Bij primitieve, klassenlooze volken b e l o o g ^ 

w r h t dat de eenige objectieve, moreele maatstaf is het belang 
van den stam als geheel. Deze maatstaf had ook hier moeten worden 
aangelegd Het klassebe.ang had de toetssteen moeten z , n en 
S S i e n ' b a d d e n wij eerst behoorlijk op de hoog te^s t eM « g » 
worden van de in het betreffende milieu heerschende moreele worden van x { d e w d k e h l J . 
beernppen. 1) Nu vervaii ue s v - m i j v 

e voren sommigen ethnologen verwijt, want het zou natuurlijk al te 
i r k k e l i k - z i j n de zoogen. Christelijke Ethiek als de algemeen 
n T s h nde moraalcode van die dagen op ite vatten. Op d,,e wijze 
zou de inhoud der moraal sinds * officieele overwmmng van het 
Chris tendomi(± 16 eenwen geleden) niet veranderd zijn. 

Ook de op zichzelf juiste opmerking, dat in sommige ^ 
perioden der geschiedenis (snelle overgang van de eene productie 
w e in de andere) het aantal delicten tegen de strafwet toeneem 
behoeft niet op een toename der immoraliteit te wijzen, maar geeft 
eerder aan dat een vaste moreele standaard ontbreekt. De oude 

klinkt zeer immoreel, maar tedrt ^ r e n van e w o r d t 

oefende klasse, die min o meei weenooi> in oe ü van weerlooze 
gewikkeld, niet dezelfde b e t e e k e m ^ ^ ^ ^ S ^ ^ e n n ^ g een 
diersoorten bij ihet ^ ^ ^ S „gezamenlijken strijd geen 
zekeren igraad toereikt heeft is v a n J ™ " ^ L* t h e e n > TOrmt de klasse 
sprake. Is de klasse-vorming over e ^ b e ^ u

P

s t z i j n , o n t s taan, dan is een 
een werkelijke ^^^Z^kotJiSlo^toi stand. Misschien was echter 
andere oplossing mogelijk en komt ^ « arbeidersklasse aan honger, 
deze vluchtreactie, die het zwaks L d t e l f „ ,!ljistor:sche omstandrg-
wertóhuis en gevangenis en piooi he , » | | geweldige cris.s 
heden de eenige mogelijkheid cmihe«frkr te a ^ ^ v o Q r _ 
heen te voeren. Ik denk hierbij « r aa Jet leerng i h a a r 
beeld van de Siberische zeekoe f h J ^ a ,>f ^ ' t o l n zij tegenover den 
zwakke kuddegenooten iret m den steek U e o i . 
mensch weerloos bleken. Het ontboeken oei viii „ e m a a k t dat deze 
van saamhoorighieid, gepaard f « w f , J ° ° * e £ ' ^«on tdekk ing totaal is 
diersoort binnen een tijdsruimte van 25 jaa ™ ™ n h e t h e e l , 
uitgeroeid. De opo fermg van ^ ^ J S S e n beter 
S i a a ï ï n s l W g e l e v - ; £ " d e ï - r de geheele dersoort verderfelijke 

een ander daglicht te staar, daar menzich heett at ^ d e 

handelingen alleen ter bevredging van, egen^ D«a * h a n d e l i n g e n 

oosten" baÈ ë k^S' 1 « ^ ^ ™ P 6 " ™ 1 ^ 
immoraliteit geen sprake te zijn. 
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moraal brokkelt af, de nieuwe heeft nog niet overal vasten voet 
gekregen. Juist in dergelijke revolutionaire perioden geven daaren
tegen sommige bevolkingsgroepen, de dragers der nieuwe moraal 
soms verrassende blijken van hooge moraliteit. Voorbeelden liggen 
voor 't grijpen als men met begrip de geschiedenis van verschillende 
revoluties nagaat. 

Geheel negeeren doet de schrijver het bestaan van klassemoraal 
natuurlijk niet, maar de erkenning is min of meer terloops zooals 
blijkt uit het volgende citaat, waarvan het tweede deel een leerzame 
opmerking voor al te simplistisch denkenden bevat en mij speciaal 
voor de verhoudingen in de Hollandsche arbeidersbeweging van 
belang schijnt: 

„Toen de primitieve maatschappij op een bepaald punt van 
ontwikkeling gekomen was, ontstond de slavernij en werd de 
eenvoudige voor allen geldende moraal doorbroken. Deze tegen
stelling tusschen heerschers en overheerschten heeft zich sindsdien 
in allerlei vormen, nu eens scherper dan weer zwakker tot op het 
huidige oogenblik gehandhaafd. A l mogen ook talrijke ethische 
voorschriften voor de klassen gemeenschappelijk zijn, vaak is de 
beteekenis, die er aan gehecht wordt niet dezelfde, andere wijken 
zelfs positief van elkander af. 

De tegenwoordige maatschappij is echter nog veel samenge-
stelder geworden: behalve in staten en klassen is zij in beroepen, 
politieke partijen en nog zoovele andere groepen (godsdienstige 
sekten b.v. Ref.) verdeeld, waartusschen allerlei tegenstellingen 
bestaan en wier moreele opvattingen zich volstrekt niet steeds 
dekken. En daar alle menschen staatsonderdaan en ook bijna steeds 
lid zijn van verschillende groepen, ligt hierin de grondslag van de 
zoo veelvuldige en vaak hevige ethische conflicten in den mensch; 
daaruit volgt ook met noodwendigheid een vermindering der 
moreele krachten." 

Het is natuurlijk niet mogelijk hier op alle meer of min belangrijke 
meeningen en ovmerkingen van den schrijver in te gaan. Stippen 
wij nog even aan, dat hij in den loop der 19e eeuw een zekere 
trename der moraliteit meent op te merken zich o.a. uitende in de 
afname der agressieve criminaliteit en dat hij dit toeschrijft aan 
de toenemende organisatie der verschillende bevolkingsgroepen: 
de atomen, waarin het ekonomische leven in het jeugdtijdperk van 
kapitalisme versplinterd was, voegen ziich weer'tot een meer harmo
nische structuur tezamen. Hoewel deze gang van zaken door den 
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oorlög is onderbroken, en dit een verderfelijkan invloed op de mora
liteit heeft gehad, meent B. dat de ontwkkelingsgang toch wel weer 
in deze richting zal voortgaan. 

„De ontwikkelingsgang wijst ten duidelijkste op een steeds 
verder gaande organisatie in de maatschappij. Zooals Manouvrier 
het kort en krachtig heeft gezegd: „Faire en sorte que tout homme 
art toujours plus d'intérêt a être utile a'ses semblabtes qu'a leur 
nuiire, voila la formule a appliquer." 1) Uit het vroeger gezegde is 
duidelijk, dat ik de directe onmiddellijke gevolgen van de organi
satie voor het moreele voelen niet zeer hoog aansla, maar wel de 

indirecte, verder afgelegen 
Wel organiseeren de menschen zich steeds meer, daar zij 

inzien, dat samenwerking meer resultaten geeft, dan isolement, 
doch de organisaties staan scherp tegenover elkaar. De strijd der 
klassen is nog lang niet uitgestreden; de scherpte ervan zal echter 
verminderen en de duur verkort worden, zoo is mijn vaste overtui
ging, naarmate naast het begrip strijd, het begrip opbouw van 
beteekenis zal worden.'' 

Blijkbaar ziet B. niet in, dat wij, internationaal gesproken, in 
een periode van verscherpte klassenstrijd leven en dat alleen een 
revolutie, een omslag, een verkeering, in staat zal zijn de krachten 
los te maken om ons uit den tegenwoordigen chaotischen toestand 
tot een betere harmonie omhoog te heffen. Evenals alle reformisten 
droomt hij nog van verzachting van den klassenstrijd en van 
opbouw binnen het raam van het tegenwoordige productie-stelsel, 
terwijl overal de ergste verslaving der arbeidersklasse dreigt. 
Daarbij kan hij niet malaten de Russische Revolutie, zonder haar te 
noemen, een veeg uit de pan te geven: ; 

„ V o o r heme lbes to rmer s moet deze nuch te re leer w e l zeer an t ipa th iek 

z i j n : " v e r a n d e r i n g e n in de maa t s chapp i j moe ten v o l g e n s hen nu e e n m a a l a l les 

in eens b r e n g e n . S i n d s een b e p a a l d soor t extremisten, i n de g e l e g e n h e i d is 
gekomen h u n leer in de p r a k t i j k te b rengen , k a n de m e n s c h h e i d ove r de 

w a a r d e e r v a n oordee len . W i e de hemel op a a r d e be loof t , doch; de he l b reng t , 

heeft in de o o g e n der o v e r i g e n , die in h o o f d z a a k 'zich t o c h door e r v a r i n g 

l a t en l e iden , s p o e d i g a fgedaan . " 

Ik zal hier niet in den breede op ingaan, maar moet toch even 
op het onhistorische, onwetenschappelijke en onwaarachtige van 
een dergelijke uiting wijzen. Ieder, die ook maar oppervlakkig 

r>e~te v o l g e n s te l rege l moet z i j n : te m a k e n dat iedereen er meer 
b e l a n g bij heeft z i jn medemenschen v a n nut te z i jn , a l s deze lven te s chaden . 
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kennis heeft genomen van de uitingen der Russische revolutionairen 
(en men mag dit toch van B. veronderstellen) weet, dat zij nooit 
de periode der proletarische dictatuur als een hemel op aarde 
hebben voorgesteld, maar als een historische noodzakelijkheid, die 
bndanks vele bezwaren, als onvermijdelijk moet worden aanvaard, 
indien men in ernst tot een socialistische maatschappij wil geraken. 
Het zijn integendeel altijd de reformisten geweest, die bij verkie
zingen en dergelijken gouden bergen beloven en het doen voor
komen alsof zij de arbeidersklasse, langs gemakkelijke parlemen
taire paden zonder harden strijd, van de kapitalistische hel naar het 
socialistische paradijs kunnen voeren. 

Er zouden nog meer opmerkingen gemaakt kunnen worden, 
maar ik wil het hierbij laten. Het aangevoerde lijkt mij voldoende 
om aan te toonen, dat van het consekwent toepassen eener onder
zoekingsmethode in deze geen sprake is. Wat Bonger van de 
moderne moraliteit terecht opmerkt n.1. dat het pluralisme haar tot 
onvruchtbaarheid dloemt, kan '«met een kleine wijziging op deze, 
zijn eigen, wetenschappelijke geloofsbelijdenis worden toegepast. 
Door het 'meerdere Goden willen dienen, wordt '•geen enkele goed 
gediend. Er mogen tal van wetenswaardige opmerkingen in voor
komen, de rede als geheel blijftiniettemin chaotisch. 



Shelley en dit geslacht 
door 

H. R O L A N D H O L S T . 

In ,d'e voorrede, door Shelley geschreven bij de „Revolt of Islam" 
dat luisterrijke tvizioen der komende sociale revolutie, thans, een 

eeuw na des Idachters dood, fin de socialistische poëzie nog onge
ëvenaard in vlucht van verbeelding en poëtische schoonheid — 
kenschetst hij den geest der groote fransche omwenteling, en die van 
het daaropvolgende tijdperk, in de volgende treffende bewoor
dingen: 

„De fransche omwenteling kan beschouwd worden als een 
dier openbaringen ,van een algemeene gemoedsgesteldheid dei-
beschaafde menschheid, die te voorschijn geroepen worden door 
een gebrek aan overeenstemming tusschen het maatschappelijk 
bewustzijn en ide verbetering of de geleidelijke afschaffing der poli
tieke instellingen. Het jaar 1783 mag 'beschouwd worden als het 
oogenblik van een 'der ontzagl'ijkste krisissen die deze gemoedsge
steldheid ooit te voorschijn riep. De sympathie, door de gebeurte
nissen opgewekt, strekte zich uit tot elk menschelijk hart. De 
beminnelijkste en edelmoedigste naturen waren zij, die het sterkst 
deze sympathie gevoelden. 'Maar zulk een graadj van onvermengd 
goed werd verwacht als onmogelijk verwezenlijkt kon worden. Ware 
de Revolutie in elk opzicht geslaagd, dan zouden onderdrukking en 
bijgeloof de helft van den afschuw die zij ons inboezemen verliezen. 
Immers, ^ i j zouden dan blijken ketenen te zijn, die de geketenden 
met één enkele handbeweging ontsluiten kan en wier vergiftigde 
roest niet vreet aan zijn ziel. De omkeer, teweeggebracht door de 
gruweldaden der volksmenners en door het herstel der elkaar opvol
gende vormen van tyranniek bestuur in Frankrijk, was vreeselijk en 
werd gevoeld tot in de afgelegenste hoeken der aarde. — Konden 
zij,die gekermd hadden onder de rampzaligheid eener maatschappij, 
die den eenen imensch 'zich in weelde doet baden, terwijl de ander 
verhongert, naar de stem der rede luisteren? Kan hij d|ie gisteren 
een vertrapte slaaf was, heden plotseling vrijzinnig, verdraagzaam, 
en onafhankelijk worden? 
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Dit kan enkel het resultaat zijn van zeden, heerschend in een 
samenleving die door vastberaden volharding en onvermoeide hoop, 
door geduldigen moed, door de stelselmatige pogingen van geslach
ten wijze en deugdzame menschen in 't aanschijn geroepen 
wordt. Dit is de les, die de ervaring ons thans leert. Echter, nadat 
de hoop in den vooruitgang der vrijheid in Frankrijk terneerge
slagen was, doofde aanvankelijk de optimistische ijver voor het 
goede, die de oplossing van deze problemen vooruit geijld) was, in 
het onverwachte van hun resultaat uit. Vele dier vurigste en meest 
teederen-van-hart onder de vereerders van het algemeene wetzijn, 
zijn zedelijk ten onder gegaan doordat een, beperkt doorzicht hen de 
gebeurtenissen die zij betreurden deed opvatten als de' droevige 
ondergang van heet-gekoesterde wenschen. Zoo zijn dan zwaar
moedigheid en misanltrophie de kenmerken geworden'van den tijd 
waarin1 wij leven, de troost van een teleurstelling die onbewust enkel 
verlichting vindt in de opzettelijke overdrijving van haar eigen wan
hoop. Deze invloed heeft de literatuur van den tijd verduisterd! met 
de vertwijfeling der geesten waaruit zij vloeit. De philosophie,en alle 
onderzoekingen, op ethisch en politiek gebied zijn verworden tot niet 
veel meer' dan ij dele pogingen om oude vooroordeelen te doen her
leven, of tot sofismen als dat van Malthus, er op berekend de ver
drukkers der menschheid te wiegen in de gerustheid van een eeuwige 
zegepraal. Over ons verhalend proza en onze poëzie heeft diezelfde 
overerfelijke somberheid haar schaduw geworpen". 

Wij hebben het citaat niet willen bekorten, zoowel omdlat het 
zoo kenmerkend is voor de historische Sntuitie, het prachtig even
wicht, de verbazingwekkende geestelijke rijpheid van den 25-jarigen 
Shelley, als omdat veel er van zoo treffend toepasselijk is op de 
kultuurverschijnselen: philosophie, literatuur, etfihika enz. van den 
laatsten tijd. Shelley, voor ibekrompen geesten of oppervlakkige 
beoordeelaars onder tijdgenooten zoowel >als lateren het type van den 
onpraktischen droomer, den verblinden fantast, niet in staat )zich 
van de werkelijkheid rekenschap te geven, nog minder haar elemen
ten 'te onderscheiden, — Shelley geeft in de hierboven aangehaalde 
regels een uitspraak omtrent den moeizamen gang der revolutie 
en van de onvermijdelijkheid der inzinkingen diebaar hoogtepunten 
onderbreken, welke gdtuigt van waarlijk geniaal historsch inzicht-
In de jaren, dat alle andere groote 'dichters zijner generatie 
- Wordsworth, Southey, Coleridge — zich, teleurgesteld en ont

moedigd, afkeerden van de droomen hunner jeugd enu vergroeven 
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in anlti-soeiale eenzaamheden, bleef hij alleen in onwankelbare over-
tliging het vaandel boogheffen, waarop in vlammanschrift de bevrij
ding aller verdrukten, de verbrijzeling aller voorrechten geschreven 
stond. En'zoo gevoelig was zijn ziel voor'de eerste, flauwe teekenen 
van den nieuwen dageraad, die in Engeland ging aanbreken'— wij 
bedoelen de radikale beweging der jaren twintig en de met haar ver
strengelde aanvangen 'eener zelfstandige arbeidersbewging — dat 
hij, nog vóór Castlereagh bet tijdperk der duisterste reaktie in
leidde, als slot van de hierboven geciteerde passage kon schrijven: 
„ik meen een langzame, zwijgende, geleidelijke verandering te 
bespeuren, en in het vertrouwen daarop heb ik dit gedicht gemaakt!'. 

Het karakter van het tijdperk, waarin Shelley zijn voornaamste 
werken schreef, ml. de jaren 1815—22 en dat, volgend op het jaar 
1918, bieden bij zeer vele en groote verschillen, toch ook wezenlijke 
punten van overeenkomst. Niet de minst treffende daarvan is de 
algemeen-reaktionaire oriëntatie van het intellekt in onze dagen, 
de ontmoediging bij velen, die het onbegrijpelijk wonder eener plot
selinge wedergeboorte der Menschheid van de revolutie verwachtten, 
de met deze ontmoediging samenhangende Vlucht naar transcen
dentale mystiek en pessimisme. 

Shelley's uiting over de „vertwijfeling der geesten" die den 
stroom der litteratuur maken, is ten volle op onzen tijd toepasselijk. 
Het groote verschil echter tusschen 1820 en 1920 is, dat, terwijl 
een eeuw geleden de burgerlijke maatschappij nog rijke mogelijk
heden dn zich droeg en oneindige krachten in zich voelde bruisen, 
zoodat haar schrijvers en dichters toch altijd weer in staat waren, 
om, langs welke onwaarschijnlijke, wegen ook, het kontakt met de 
maatschappij Üe herstellen en haar aspiraties te vertolken, in deze 
phase het besef van den afgrond, waarin met de geheele burgerlijke 
wereld de burgerlijke kuituur bezig is te verzinken, onafgebroken 
d'e zielerï van het beste deel der intetlektueelen terneer drukt.Zooveel 
erger, als de sociale ontwrichting onze eigen dagen is, vergeleken met 
die van het na-Napoleontische tijdvak, zooveel hopeloozer het his
torisch perspedtief voor allen ,d4e de gebrekkigheid, het moeizaam 
laveeren, het schijnbare falen der russische- en der wereldrevolutie 
blind maakt voor den ontzaglijken sprong vooruit, die het jaar in 
werkelijkheid 1917 in de geschiedenis der menschheidi beteekent — 
zooveel zwarter is natuurlijk ook de „overerfelijke somberheid", die 
hedlen de werken van alle burgerlijke, dat Is anti-communistische 
kunstenaars overschaduwt, vergeleken met die der tijden waarin 
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Shelley schreef. Hun hart kenlt geen ander toevlucht imeer dan het 
Nirwana, geen andere hunkering dan die naar het ontvluchten der 
werkelijkheid. 

Uit deze kentering volgt onvermijdelijk de houding, die juist de 
meest oprechten van hen tegenover Shelley moeten aannemen. Het 
bezielend beginsel van al zijn werken, die méér zijn dan het verklan
ken van een vluchtige stemming of een natuurindruk — hetzij episch 
als de Revolt of Islam, lyrisch-dramatisch als Prometheus Uubound, 
zuiver dramatisch als The Cenci, zuiver lyrisch alsEplpsychidion — 
is zijn, nooit jzwichtend, nooit verbleekend.seloof aan de menschheid, 
zijn geloof aan den adel der menschelijke ziel, aan haar vermogen uit 
te stijgen boven alle machten van domheid en wreedheid, zijn geloof 
aan de overwinnende kracht der liefde als 't sterkste en aktiefste 
beginsel in den wereldstrijd van hooger tegen lager, eenheid tegen 
verenkeling, vrijheid tegen tyrannie, kennis en intzkht tegen voor
oordeel en sleurzucht, gelijkheid tegen voorrecht, broederlijkheid 
tegen hiërarchie. Zoolang eerst de groote bourgeoisie, later de kleine 
burgerij ook op geestelijk en -literair gebied nog golven van nieuw 
willen en pogen omhoogstuwende, gevoelden de voorgangers van 
dergelijke bewegingen zich aan de grootste en verhevenste 'gees
ten der burgeerlijke omwenteling verwant en noemden zich vol' trots 
de voortzetters van hun idteaal-bevleugeld streven, hetzij op politiek, 
maatschappelijk, of aestethisch gebied. Dit was ook nog het geval 
bij de Nedlerlandsche beweging der tachtigers, dit laa/tste rijke groei
sel in den tuin der nationale burgerlijke poëzie. Shelley werd, met 
Keats, de ster wier licht zij volgden. Hun jeugd,hunhoopvol vertrou
wen, hun onvoorwaardelijke overgave voelden zich hem verwant. 
Echter, terwijl zijn poëtische verschijning hen betooverde — zijn 
glans, zijn gratie, zijn herschepping van alle lichamelijkheid tot 
onstoffelijke schoonheid, zijn geluid lieflijk als een echo van hemel-
sche speeltuigen in kristallijnen sfeeren — drongen zij'niet door tot 
zijn diepste geestelijk wezen en nog Veel minder tot het verband 
daarvan met de sociale'krachten en stroomingen van zijn tijd. Pas 
veel later zou dit wezen en /dit verband door Herman Gorter in de 
Nieuwe Tijd blootgelegd worden. Shelley erkennen en eeren als de 
groote dichter der burgerlijke omwenteling, •voortdringend tot haar 
uiterste grenzen, tot aan het punt waar zij de voorbode, de voorloop
ster der sociale revolutie wordt —• de tachtigers konden het reeds 
niet meer. 

In de jaren, verloopen sedert hun onstuimige kreten van harts-

fjt- ' 
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tocht of hun intense lieflijkheid het slaperig Holland uit zijn dommel 
wekten, heeft de burgerlijke wereld haar laatste sterke golven om-
hooggestuwd en haar krachten verkeerd in woedenden strijd, gelijk 
hun eigen beweging ook deed. Dejeugd is sedert lang vergaan, de 
vlam zonk neer, de gloed verdoofde, niets bleef over dan wat k. 
asch. Hun vertrouwen was tadet als dat van Shelley vertrouwen in 
de ziel en de kracht der menschemziiel en der liefde, maar enkel in 
hun eigen, persoonlijke kracht. 

De weg, sedert 1880 afgelegd door de elkaar opvolgende gene
raties van Nederlandsche "'etterkundigen, wordt duidelijk en onmis
kenbaar aangegeven door de houding, die de jongeren onder hen 
aannamen bij de herdenking van Shelley's honderdste sterfdag. Aar-
zeloos, ofschoon niet zonder een lichte pijn van'verscheuring, keeren 
hun meest gezaghebbende woordvoerders zich af van hem, die im
mers de wereld hervormen wilde. In ihun oogen is die wil , niet da 
kracht die Shelley's verbeelding bevleugelde noch de gloeiende kern 
helstralend in de zon van zijn dichterschap, maar teerder de donkere 
viek, die deze verdluistert.Zij keeren zich af van Shelley om zijn ,,ten-
denz", dat wïf zeggen omdat vurige liefde voor de menschheid en 
geloof in haar vermogen, uit het beginsel der liefde te leven, de 
dominanten zijner poëzie zijn. Voor hen is de oude, ondialekfische 
tegenstelling van „kunst om de kunst", en „tendenz-kunst" nog 
altijd van kracht: Zij vonden den weg niet tot haar oplossing. Zij 
konden niet zien, dat zucht tot hervormen en propaganda-drift in 
den1 gewonen, nuchteren zin van 't woord, de grooten lyricus Shelley 
even vreemd waren als aan de groote epische dichters Milton en 
Dante, maar dat aan het werk van hen allen ten grondslag ligt een 
wereldbeeld, een koneeptie van het 'leven, die gebiedend vorming 
en verklanking eischt. Zij kunnen niet inzien, dat elke poëzie, die 
méér wil zijn dan de uiting tvan opwolkend en verijlend innerlijk 
gebeuren, de uiltdrukking in woorden van vluchtige persoonlijke sen
saties, een dergelijk wereldbeeld, een dergelijk'/koneeptie veronder
stelt. Zij sluiten de oogen voor het feit, dat ook hun eigen weemoe
dige of sombere of nevelig-vage of barokke poëtische uitingen zich 
verheffen 'op het onzichtbaar fundament van een wereld-konceptie, 
een overtuiging, hoe gebrekkig en onsamenhangend en negatief deze 
ook zij, hoezeer'ten slotte terug te voeren op een droevig besef in hen 
van de onoverbrugbare klove tusschen de schoonheid die zij 'liefheb
ben en idfen maatschappelijken mensch dien zij vei achten. En zij be
grijpen niet, 'dat deze hun overtuiging, dit geloof waarin hun van 
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eenzaamheid huiverende z ie l z i c h hul t , niet anders is dan een ideo lo 
gische weerschi jn der maatschappel i jke werke l i jkhe id w a a r a a n zij 
deel hebben, een der ta l looze vormen, w a a r i n d e ' onde rgang der 
burger l i jke ku i tuur z i c h vol t rek t . 

Shel ley kan de d ich te r zelfs der dichter l i jke geesten uit de 
bourgeois ie niet meer z i jn , omdat de perversie v a n ; hun gevoel z i jn 
revolut ionai r maatschappel i jk ideal isme i n hun oogen m a a k t tot 
iets m i n d e r w a a r d i g s . M a a r evenmin k a n hij de d i c h t e r d e r r evo lu -
t ionare arbeidersklasse dn de hu id ige phase v a n haar o n t w i k k e l i n g 
z i jn . Hi j k a n d i t niet z i jn , tzoowel ' om den v o r m als o m den inhoud 
zijner gedichten. Z i j n i l y r i s c h genie w a s ges temd op het v e r k l a d 
v a n etherisch-fijne, v l iedende verschi jnselen, het bee lden- in -woor -
den van het ons toffe l i jke en ongr i jpbare , het u i tk l agen v a n teede:. 
smart om het verganke l i jke der l iefste ve r sch i jn ing en het uit jubelen 
van gouden vervoer ingen om de eeuwighe id der hoogs te levens
waarden . Slechts eenmaal, i n ' „ T h e C e n c i " , beitelde hij menscheli jke 
gestalten, in groote straffe l i jnen, ten voeten uit- Z i j n verzen z i jn als 
bewegend water, somtijds wiegende kabbe l ing , somti jds to renhoog-
gezwiep te ' go lven , m a a r uit e lkaar opkomend , i n e lkaar vervloeiend 
al t i jd . Z i j 'zijn 'als een v l ammendans vol verschietende g lanzen en 
uitstralende g loedkernen; zij z i jn als d e l ianen i n het oe rwoud , z i c h 
vervlechtend en vers t rengelend van s tam tot s tam. E n daarbij z i jn zij 
geladen met de subtiele essence der ku i tuur v a n vele eeuwen, die der 
groote Enge l sche 1 r e n a i s s a n c e - p o ë z i e , die der G r i e k s c h e t r a g i c i ; z i j " 
zij igedrenkt met kennis van geschiedenis en my tho log i e en jgesteund 
door een b e w u s t - o n t w i k k e l d philosofi isch denken. Z i j ver to lken een 
inner l i jk leven van intense en toch weer uiterst verf i jnde gevoelens 
en van niet minder verfi jnde en afwisselende z intuigel i jke i n d r u k k e n . 
Z i j v ragen , om waar l i j k geheel genoten te worden , van den lezer een 
even omvat tende k u i t u u r v a n gedachten, ve rbee ld ing en gemoed ai 
die w a a r o p zij zClven berustten. 

A l s tond ' voor Shel ley de s t r i jd tusschen het lagere en 
hoogere, tusschen zel fzucht en a l t r u ï s m e , de o p g a n g der mensch
heid tot Broede r l i j khe id , H a r m o n i e en E e n h e i d i n het! midde lpunt 
van zi jn denken en voelen, "zoo ' z i jn de verbeeld ingen, w a a r i n hij 
dien s t r i jd en d i en o p g a n g vier t , i n d e n regel te subt iel , of te 
abstrakt , of t e ' samenges te ld en verheven o m onmidde l l i jken weer
k l ank te kunnen v inden bij den ongekul t iveerden lezer. Tusschen he + 

werk v a n d e z e n grooten revolut ionai ren dichter , de eerste d o o r wiens 
levens- ideaal de d raad van kommunis t i sche aspirat ie en i n t u ï t i e ge-
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vlochten is, tusschen dit werk en de armzaligheid der zwoegende 
scharen, de rauwte van hun strijd, gaapt een diepe, wneede klove. 
Noch de „Revolt of Islam", noch cie „Prometheus Unbound" kunnen 
thans reeds waarlijk spreken tot de strijdende proletarische voor
hoede, overgaan in haar bloed, een deel worden van haar wezen. Dit 
kan enkel het, geval zijn met dit eene felle en toch sereen© gedicht, 
dien gespierden „Zang aan de mannen van Engeland", verklankend 
Shelley's veronltrwaardliging over den gruwel'der reaktie, zijn vast 
geloof tin de allesoverwinnende kracht vanrden vrijheidsdrang en de 
solidariteit der massaas, een der schoonste strijdliederen in de 
wereldliteratuur. 

Zoo staat Shelly in het historisch oogenblik der herdenking 
van zijn honderdste sterfdag als een die meer met de lippen wordt 
gehuldigd dan met het hart beleden, een wiens diepste wezen 
wordt begrepen noch bemind, Erudieke pluizerij vorscht de moge
lijke beteekenis na zijner meest duistere regels; verholen'of openlijk 
vertwijfeling aan den zin des levens, kiest hem tot voorwerp van 
weemoedig gemijmer over het eigen ik. Eenzaam staat zijn wezen 
tusschen dit geslacht. E n waar heden, uiteen'smalleren of broederen 
stroom van poëzie, sterke, hoopvolle strijddriftige en mensch-lie-
vende klanken opbruisen, daar is het niet de bedding die hij groef 
welke gevolgd wordt, maar die van veel minder-subtielen en inten-
sieven, den forschen, zelfbewuster, breedsprakigen Walt Whitman. 

AAaar Shelley's vereenzaming zal niet duren. De tijd komt, dat 
zijn schoonheid genoten, zijn wezen bemind zal 'worden door de 
menschheid, die hij in zijn droomen zag: de vrije, gelukkige, 'broe
derlijk vereende. Zijn verschijning op aarde, het leven doorijlend' als 
een lichtgevende meteoor de hemelbaan, zal eenmaal duizenden 
gemeenzaam zijnjzijn glanzende vizioenen zullen duizenden vreugde 

' geven. Wanneer allen zullen beseffen wat hem geopenbaard was, 
hoe liefde „niet is als'goud of slijk, die slinken wanneer'men er af
neemt, doch groeit in kracht en klaarheid wanneer men haar ver
deeld; — hoe dit het onderscheid is tusschen het lage en edele; tus
schen kwa^d en goed, dat men het eene kan verdeelen tot het 
weggeteerd is, terwijl van het goede elk deel het geheel meer over
treft, naar mate het meer wordt uitgedeeld" — wanneer de Mensch
heid naar dat besef zal kunnen leven, alle'geestelijk goed aller 
gemeenschappelijk erfdeel zal zijn, — dan zal Shelley's gedachtenis 
geëerd worden tusschen die der andere groote Weldoeners van de 
Menschheid, die der Wegbereiders van het Kommunisme. 



Het proces tegen de Soc.-Revolutionairen 
1 , door 

J A N S E N (Moskou). 

Voor den Thomas, die „maling heeft aan de juristerij", blijft 
het ook na de verklaringen en redevoeringen van Vandervelde c.s., 
nog een open vraag, of niet het terugtrekken der heeren advokaten 
in werkelijkheid! hun onmacht in de verdediging'zou moeten beman
telen. 

Het zou voor de heeren advokaten wel eens de eenige uitweg 
hebben kunnen zijn: zich zoo snel uit de voeten te maken: toen ze 
namelijk ,tot die overtuiging waren gekomen, dat het voor hen op 
een fiasco uiltloopen ging. 

Wat niet alleen van de heeren advokaten, maar van de heele 
Iïde en I l ^ d e Internationale het fiasco ware geweest. 

En daarom heeft het Europeesche proletariaat recht op een 
grondige verklaring van de houding der heeren advokaten. 

II. 

Waarom wisten ze niet wat ze deden, de heeren Vandervelde, 
Rosenfeld en Liebknecht ,toen'ze zich in een aangelegenheid als het 
S. R. proces door de Iïde (en ID/2 Internationale naar Moskou 
als verdedigers lieten afvaardigen? 

Men kan het, in de Iïde Internationale, dank zij fortuin en 
opvoeding, en dank zij ook vooral het fortuin van den pas gestorven 
„belgischen Carnegie", vriend Solvay (hij wou blijkbaar de schande 
niet overleven), een heebeind hebben gebracht.Men kan door middel 
van den imperiaWstischen oorlog, zooals een ander tot O. W.er, het 
in de Iïde Internationale tot minister — niet van oorlog, maar tijdens 
den oorlog, van het belgische heldenkoningspaar-in-Frankrijk; en 
van justitie(l) in België-na-den-oorlog— hebben geschopt.Men kan 
daarbij óf daardoor, tengevolge -der constellatie in de débacle der 
11 de Internationale, het voorzitterschap van die Internationale heb
ben geüsurpeerd (van rechts-, dat is van neutraliteitswege kwam 
de post aan Troelstra toe, die zooals ieder S.D.A.P.er weet er een 
mislukte greep naar deed). A l dit schoons en nog veel fraais moge 
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men op z'n konito hebben staan, deze dingen 'zijn er tevens het 
publiek getuigenis van, dat' de westeuropeesche sociaal-karrière-
demokratie der oorlogs- en na-oorlogs-jaren in v. d. Velde een vol
komen gaaf exempel vindt, van hoe men in haar persoonlijk slagen 
kan. 

De heer Emilevv. d. Veldennoge dan overigens nog zoo zeer de 
emiinente mensch zijn, waar hij met pathos voor akteert; zoo kan 
hij zich daarachter niet versteken voor z'n S. R. en, of dit bovenom
schreven Westeuropaerschap van hem, moet op schrille wijze het 
kontakt tusschen hem en de menschen en de zaak, lelie hij op zich 
genomen had te verdedigen, in den weg zijn komen te staan. 

Dat de heerv. d. Velde en z'n opdrachtgevers dat blijkbaar van 
te voren nimmer als zeer wezenlijk hebben begrepen, bewijst dan 
ook, dat ze niet wisten wat ze deden, toen v. d. Velde als verdediger 
tot juist deze S. R.en werd gestuurd. 

Want wat süelt men zich in de rijen der I Ide en II]/2 sociaal-
demokratie van Europa voor, dat deze S. R.en wel voor gevoelens 
moeten koesteren ten opzichte van een man, die 'zulk een, politieke 
karrière gemaakt heeft als Emile v. d. Velicje — deze S. R.en van wie 
men, wat men ook overigens wan ze denken moge, toch dit eene als 
hun persoonlijke grondkaraktertrek moet toegeven: volledig gemis 
aan alle kwaliteiten, die voor het maken van karrière noodig zijn. 
Daar heeft men ze maar één keer voor te zien. En hun heele levens
loop getuigt er van. 

Laat men zich toch geen illusies maken. 
Toen delze beschuldigden tegenover,hun verdediger v. d. Veilde 

kwamen te staan — toen kwamen daar de beschuldigden als types 
uit een revolutie-sfeer waar bet leven zonder kans op karrière 
ingesmeten wordt, in persoonlijke vijandschap tegenover een man te 
staan, idlie als representant van een arbeidersbeweging, in de entente 
oorlogs-sfeer karrière maakte. 

Zoo staan de idiingen als ge ze reëel wilt zien. 
Daar moet (zich tusschen die twee, v. d. Velde en z'n kliënten, 

in Rusland, binnen cle sfeer van de revolutie, een wijde kloof ge
opend hebben, vol verachting van de zijde der S. R.en. 

En v. ti|. Velde had beter gedaan voor zich en z 'n principalen, 
als hij thuis was gebleven. Voor wat er aan de S. R.en te verdedigen 
moge zijn, zijn de kommunisten nog altijd betere verdedigers 
dan hij. 

Wij leven, met hen in vijandschap. Zeker. Maar in vijandschap 
binnen eenzelfde revolutionaire atmosfeer. 
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Maar tegenover v. d. Velde leven zij innerlijk toch in idle ver
houding van vijandschap eener gezamenlijke revolutionaire levens
sfeer met ons — tegenover de westeuropeesche levenssfeer, waarin 
v. di. Velde z'n 'Ministerieele knechtenkarrière maken kon. 

V. d. Velde heeft zich daarvan eerst rekenschap gegeven, toen 
hij al in Moskou 'zat. Maar aangevoeld moet hij deze Idiingen daar 
hebben. 

En daarom: 
Meer dan al het andere, dat die Heer v. d. Velde als redlen op

geeft, dat de Bolsjewieksche rechtsopvattingen van: het Revolutionair 
Tribunaal hem die verdediging onmogelijk maakten, —imoet 's mans 
deceptie vol verontwaardiging, over de psyche van diegenen en dat
gene, wat hij was komen verdedigen, hem in den grond van de zaak 
reeds van te voren z'n taak onmogelijk hebben gemaakt. 

III. 

Wat is de psyche van de beklaagden? Afgezien van de glorie-
schijnen van heroïsme en stralenkransen van martelaarschap, waarin 
zij deze S- R. te pronk zetten voor hun volgelingen — dam zijn bet 
belijders van terrorisme, dan zijn het terroristen, dan hebben ze hun 
heil gezocht in persoonlijke aanslagen. 

En dat staat vierkant vijandig tegen het Iïde internationalisme 
der wettelijkheid binnen het kapitalisme. 

Voor het „vaderland" z'n bloed en z'n leven offeren en de 
politiek van z'n partij inrichten — fiat. Dat is een kwestie van 
nationale verdediging en nationaal bestaan. En met dat laatste is 
ook Noskê nog best te verdedigen. Maar cle persoonlijke aanslag 
met 'z'n konsekwenties in den klassenstrijd, dat is naar hun begrip
pen, en blijft het, een ongeoorloofdheid des duivels-

Daarom was het verdedigen der S. R.en om bedreven terrorisme 
als in strijd met de soc. dein. grondbeginselen, op zich zelf al een 

zwakke zaak voor den nobelen strijder voor het recht der kleine, 
onder de voet geloopen belgische natie, Emile v. d. Velde. 

Zoolang Westeuropeesche sociaal-democraten zich zoo'n russi-
schen S. R.-bedrijver van den persoonlijken aanslag voorstellen, dan 
doen ze Idiat toch altijd nog van uit hun eigen psychologisch-west-
europeesch bevattingsvermogen; d.w.z. ze '2ien z'n terrorisme als 
iets „idealistisch" ais bij Fritz Adler b-v.; ze zien hem eigenlijk als 
een edelhartigen'burgerman, wien een soort van generosilteitswaan-
zin op een oogenblik bevangen houdt. En het onderscheid, dat ze 
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daarbij tusschen Adler en zoo'n S. R. Rus'maken, ismoogstens, dat 
ze Adler van slappe zenuwen voorzien en bij zoo'n Rus veroniderstel-
fen, dat-ie z'n terrorisme/met zenuwkabels verricht. 

Maar het is (en hlijfbvoor hen, iets dat buiten des menschen eigen
lijk wezen van klassenstrijder omgaat. Omdat voor hen klassenstrijd 
eigenlijk zelf iets onwezenlijks is. En wel zoozeer, dat wat zij in den 
nationalen strijd voor natuurlijk houden en waaraan ze daarin mee-
(dioen, door hen -in den klassenstrijd ongeoorloofd wordt gevonden. 
Bij hen gaat de nationale strijd boven den klassenstrijd. In hun 
wezen leeft de nationale strijder dieper dan de klassestrijder. 

Want het terrorisme in deze russische S. R.en was 'niet maar een 
kwestie van sterkere zenuwen .hebben dan Fritz Adler. Het terro
risme dezer S. R.en bleek niet oppervlakkig. Hun terrorisme is echt. 

Vol afgrijzen is v. d. Velde dat gaan begrijpen. Begrijpen 
zoolang hij zich tot de'waarneming er ,van als individueel psycholo
gisch verschijnsel beperkte. Maar toen hij ging aanvoelen, dat die 
individueel psychologische „exaltatie" wortelde in een algemeene 
sfeer van klassenstrijd,die sinds een eeuw (misschien zelfs wel sinds 
eeuwen) sterker en dieper in het russische leven z | l f zt'n grond vindt 
clan de natiönale-strijd-sfeer, — toen werd de realiteit van het 
leven onder Wie S. R.-vfienden hem tot een hei. 

Omgekeerd als in de Handen van v. fd'. Velde's Iïde Internatio
nale gaat in Rusland de klassenstrijd boven de nationale strijd. 

In de Russent, id.i. iu'hun oosteuropeesche psychologie steekt de 
klassenstrijder dieper dan de nationale strijder. Dat is juist helt 
karakter van die oosteuropeesche psychologie. 

Toen v. d. Velde beseffen -ging, uibduizend kleinigheden, dat 
zijn S.R.en niet buiten die oosteuropeesche psychologie leefden,maar 
dat integendeel die psychologie uit heel hun wezen (te voorschijn 
kwam, en dat daaruit hun opvattingen over persoonlijken aanslag, 
terreur en al het andere wat voor hen geoorloofd is in den klassen
strijd, leefden,,— toen werd dat voor hem fataal. 

En hoe kon, hij ze toen 'nog verdedigen? 
Hier stond v. d. Velde voor het fundameriteele verschil tusschen 

't Oosten en 't West-europa der'Ilde Internationale. Hier gaapte de 
fundamenteele levensvergissing der Iïde Internationale open, ten 
overstaan der russische S. R.en in f>ersoon! (enniet der Bolsjewiki). 

Hij stond niet langer tegenover:'z'n S.R.en als medestrijders. Hi j 
stond niet 'tegenover hen, zooals de Bolsjewiki, als vijanden in den 
klassenstrijd, elkaar daardoor kennen, eikaars waarde schatten en 
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waar noodig en mogelijk onschadelijk maken. Maar v. d. Velde 
stond 'hier dn dezelfde vijandige 'levenssfeer als vreemde tegenover 
z'n S. R.en waarin ;hij tegenover de Bolsjewiki en de Kommunist'en 
staat. 

Uit die hachelijke positie, waarin hij in iMoskou bang te nioco 
zweefde, heeft |V. é. Velde ,zieh gered op de eenige manier, waarop 
er voor den voorzitter der Iïde Internationale een uitweg mo: 
was, door er tusschenluit (te knijpen. 

IV. t 

De klassenstrijd is'in Rusland zoo reëel, id'at de Bolsjewiki het 
als aan,zichzelf doodsvijandelijk voelen, om in den: natiönalen strijd 
den klassebroeder uit de andere natie te vermoorden en zich psycho
logisch daarop in te stellen. Maar in den klassenstrijd wordt dat'ten 
aandien van den klassenvijand door hen even natuurlijk en geoor
loofd beschouwd als'het voor v. d. Velde voorden natiönalen strijd 
wordt noodig geacht. Zooals de S.R.en idlat eveneens inden klassen 
strijd voor zich geboden achten. Maar daarom juist, omdat-.dit voor 
de S. R.en niet iets is, dat eigenlijk buiten hun wezen omgaat, maar 
in het heele verband hunner individueele met ide oosteuropeesche 
psychologie ligt besloten — daarom moet een volledige afkeer tegen 
hen bij v.'ó. Velde ontstaan zijn. 

In Moskou in persoonlijke aanraking met hen komend, moesten' 
de S. R.en aan v. cl. Velde als doodgewone misdadigers voorkomen. 
En zulke gewone 'misdadigers zou hij hebben moeten verdedigen in 
naam der He Internationale. Als hij gebleven was! 

•Deze S. R.en winden niet enkel van htm gevangenschap en de 
behandeling in de gevangenis een gloriekrans om hun slapent Hun is 
de gevangenis en het gevangen-zitten- niet enkel gewoon, gemeen
zaam. En ook niet enkel iéts om zich op te beroemen. Maar het is 
hun ook fvooral een wellustig genot, een satanisch pleizier, een lust 
om hun leven in onder te zien gaan. Het is htm een menschelijke 
..überlegenheit," htm kracht en hun eer en hun deriuoeife en de 
ellende van hun leven waard. 

Dat moet v. d. Velde,'toen hij 't in de eigen sfeer van cie russi
sche S. R.en merkte, een dégout van z'n kliënten gegeven hebben, 
zooals een rustig burger bij iöts griezeligs 'in een luguber misdadi-
gersslop overvalt. Een behoorlijk sociaal-demokraat vindt er nou 
eenmaal geen pleizier in in het gevang -te-gaan. Hij koopt dat af: de 
organisatie,is er goed voor. Maar bijde S. Ren is dat anders. En als 
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v. d. Velde geen voorzitter van de Iïde Internationale was en eerlijk 
wou zijn, dan zou hij moeten erkennen, dat hij in de personen van 
•z'n S. R. vrienden de menschen heeft leeren kennen, waarvoor 
zijn Iïde Internationale kran/ten ide Bolsjewiki altijd hebben gedood
verfd, en dat ze dezelfde ',gemeene" opvattingen hebben ,over wat 
in den klassenstrijd is geoorloofd en ondeugd en deugd en goed. en 
kwaad. 

Het is de oude kwestie uit Gorter's boekje over het historisch 
materialisme. Waar;ze allemaal zoo tegen aan hebben gekeft. Omdat 
(— trots dat ze zelf wel eens handelden naar wat Gorter nog slechts 
als het bestaan van een moraal konstateerde), — op den bodem van 
van hun ziiel toch eigenlijk, aan de burgerdeugd der democratie, de 
christelijke moraalleer ten'grondslag ligt. 

Deze „idealisten" en martelaars van 'die .,Democratie", heb
ben slechts tot „ideaal" wat door de heeren Van 'der Velde c. s. 
als uitvloeisel van hun eigen Christelijke moraal als 
demokratie wordt gepresenteerd—'terwij 1 op de hartegrond van 
deze S. R.'en nou juist precies ais onmiddellijk instinkt in den klas
senstrijd leeft, datgene waartegen de sociaal-demokratie in 't geweer 
kwam, toen 't in de brochure van Denin werd „voorgeschreven" om 
na te streven in den klassenstrijd: sluwheid en list en leugen en 
bedrog. Het was niet enkel verontwaardigde huichelarij'bij de 
sociaaLdemokraten, het was de christelijke moraal op den bodem 
van hun ziel (en de angst) die tegen deze uitlating van Lenin in 
ops'tand kwam. 

En daar vond nu waarachtig v. d. Velde, in Idle S. R-'en, die hij 
moest verdedigen, dit Leninisme in hun hartsgrond zelfs tot wezen
lijkst levensinstinkt gegroeid. De Oostersche psychologie van de 
Bolsjewiki, hum„aziat ische sluwheid", en de rest, voor v. d. Velde 
in z'n S. R. kliënten teruggevonden! 

Ziedaar het psychologisch konflikt tusschen v. d. Velde, tus
schen de Iïde Internationale en haar protégé's, de russische S. R.en 
in Rusland. Nog voor dat het proces begonnen was. 

Een roman kon op dat moment niet spannender zijn. Maar voor 
v. d. Velde beteekende het toch al, het naakte fiasco. 

Het was nu voor hem nog alleen maar de vraag, hoe lang hij de 
spanning tot de ontknooping zou kunnen dragen. 

V. [ 
Daar kwam nog iets anders, iets persoonlijks'bij. 
Behalve dan,dat v. d. Velde van z'n westeuropeesche gewoon-
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ten was afgesneden, id.w.z. dat hij de gewaarwording kreeg, van als 
een gewoon proletariër op z'n eigen beenen te moeten staan — ver
vloekte gewaarwording als je 't al zoover in de wereld gebracht 
hebt —>z'ag hij zich bovendien in een toestand geplaatst, waarin nog 
thans duizenden Russen buiten Rusland moeten leven: van zich de 
gevangene en bewaakte te gevoelen van de regeering van het land, 
waarin zij leven. 

Dat moge voor v. d. Velde nu al zeer onaangenaam zijn 
geweest — de Sowjet-regeering was het verplicht aan haar eigen 
veiligheid en aan'de veiligheid van v. d. Velde zelf, 'om hem te laten 
bewaken en als haar gevangene te behandelen. Welk vertrouwen 
kon z'ij hebben in dezen man, dat hij zich niet met buitenlandscne 
contra-revolutionairen ;in verbinding zou stellen en die zelf het mid
delpunt was van alle kontra-revolutionaire belangstelling in Rus
land en dien'men, Godweet welke boodschappen van, buiten Rusland 
naar hier, had laten opknappen. 

Bovendien was er de Sowjet-regeering alles aan gelegen om 
denman heelhuids in Europa terug te laten komen'bij z'n Iïde Inter
nationale. En wie waarborgde haar, dat een provokateursaanslag 
van een vriend der door v. d. Velde te verdedigen S. R.'en op v. d-
Velde zelf, igeen noodlottige gevolgen hebben zou? 

Dat waarborgt ons ook v. d. Velde niet Imeer. Hij lieert ten 
slotte z'n S. R.-vrienden niet verdedigd. 

En v. d. Velde kan ook weten, dat van wat'we, in het voor
gaande, over het wezen der S. R.'en als klassestrijders schreven, 
thans 1) vaak niet veel meer dan het holle komedie-bestaan is 
overgebleven. Hij weet dus beter dan z'n westeuropeesche soc.-dem. 
bladen, wat het geschreeuw ('der S. R.'en uit de gevangenis waard 
is, over 'het gevaar voor z'n leven ,dat hem bedreigen zou van de 
zij,de der, door de Sowjet-regeering opgewarmde, arbeiders. 

En daarom nemen wij aan, dat v. d. Velde door inzage in de 
stukken en,de voorbereiding van de verdediging in het S. R.' proces, 
wel zooveel heeft begrepen, dat hij voor zichzelf en de eer van de 
11 Je Internationale, waar die beide zich zoo sterk hebben,Verbonden, 
nooit meerde waarheid over de S. R.' en, noch over de Mensjewiki 
zal kunnemzeggen. En niettemin, toch in dit geval, ach/feraf voor de 
Bolsjewiksche waakzaamheid dankbaar zal zijn. 

Maar komen we nu op v. d. Velde's bewaking terug, die hem 

1) d.w.z. nadat ze uit het revolutionaire kamp tegen het tsarisme, in het 
kontra-revoliutiionaire tegen de Bolsjewiki zijn overgegaan, i 
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van de zijdeder Sowjet-regeering gewend!. Dat was, zooals we aan
stipten, een lot, dat hij nu eens met duizenden gewone .stervelingen, 
die klassenstrijders zijn of met als zoodanig verdachten, in Europa 
eri Amerika, moest deelen, — ja zelfs met Belgen tijdens het minis
terschap van v. d. Velde in België zelf. 

De voorzitter van de Iïde Internationale ervoer dus eens aan 
eigen lijve een oogenblik, wat duizenden revolutionairen tot eeuwig 
vervolgende schaduw van hun bestaan geworden lis. 

En nulmoge deze vertegenwoordiger van 10.000.000 arbeiders, 
zooals hij zich ter terechtzitting roemde, van meening zijn, dat hij 
daarom — om als gevangene 'behandeld te worden — nooit sociaal-
demokraat ,.en arbeidersvertegenwoordiger geworden is. Dat hij er 
zich daarom tegen de Sowjet-regeering over beklaagde, dat hij 
thans hetzelfde lot als een eenvoudig arbeider of revolutionair 
moest ondergaan, daar zullen de S. R.'en hun draai in hebben gehad, 
voor zoover dat een politieke zet vvas,;die in 'hun kraam te pas kwam. 

Maar dat het hem een klacht was, die uit z'n verontwaardigd 
hart kwam, zooals zij psychologisch bliksemsgoed aan hem gekon-
stateerd hebben, dat was voor deze russische S. R.'en toch iets, 
waarom zij v. d, Velde uit den'grond van hun strijdershart veracht 
moeten hebben. 

Ook daar moet de man iets van gevoeld hebben. 

VI . 

Wat bleef er;nu ten slotte, toen het proces begon, over van het 
innerlijk groot klassenmenschelijk gevoelskonfakt, dat tusschen 
v. d. Velde en z'n S. R.' vrienden had gevestigd' moeten zijn, om ze 
hem in,'dit groote wereldpolitieke proces, te kunnen laten verdedigen 
met al de ongetroebelde overtuigingskracht, die daarvoor op te 
brengen eerste vereischte was geweest? En dan moet als eenigst 
antwoord daarop gewezen worden Inaar v. d. Velde's heengaan, 
zonder dat hij het tot de verdediging komen liet. 

En zoo werd het dan toch geen gezegende slag, die de Iïde 
Internationale meende (geslagen te hebben, op den dag, dat ze op 
de konferentie'de Berlijn te samen mat de ID/^de, van de vertegen
woordigers der Kommunistische Internationale de toestemming 
afperste, toegelaten te worden tot het proces der S. R.en 

De Iïde Internationale, die altijd zoo'n heel fijn oor heeft, 
als liet betreft te spelen op de psychologie Van het kleinburgerlijke, 
wat in de arbeiders der Europeesche 'landen leeft, diezelfde Iïde 
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Internationale misrekende zich ten eenenmale in ,de psycholog ie v a n 

demkle inburger l i jk - revo lu t iona i ren bourgeois . 

V a n die koude kermis komt v. d . V e l d e jthuis. E n hij za l daa r v a n 

het ongeval , dat aan de I ï d e Internationale overkomen is, misschien 

niet eens heel veel verhalen, Stel je dien indruk voor, d i e dat! op d e 

arbeiders i n E u r o p a maken zou , na ,'al dat schandaa lgemaak in de 

soc . -dem. p é r s . Z o o zul len het dan latere geslachten misschien 

mogen nas laan i n de memoires, die v. d. V e l d e na z ' n d o o d za l laten 

verschijnen. Heel veel anders dan het r é s u m ë , dat er U hier v a n 

gegeven w e r d , za l e r v o o r den his tor ieschri jver niet uit te ha l en z i jn . 

Het zou nu echter alleen nog wat w a a r d z i jn , de oogen v a n 

v. d. V e l d e te z ien , waarmee hij na , z 'n te rugkomst voor 't eerst weer 

z 'n G e o r g i s c h e n v r i e n d J o r d a n i a z a l ontmoeten. 

T o e n we dus Op den d a g v a n de open ing van het proces v a n 

boven uit de gaander i j , o p de s tudeer lamp-ka le kop van v. d . V e l d e 

neerzagen en de fraaigevulde o m v a n g v a n z 'n korpus aan een r o o d -

bedoekte tafel op het podium van de k o l o m m e n - z a a l in D o m 

Sojoesof mochten bewonderen , toen v e r b o r g i z i c h achter dat ui ter l i jk 

b o l d e k o r u m de inwendige tragedie van e n k e h n o g een' ver loren pohV 

tieke pa thos-komedie v o o r de I ï d e Internat ionale te kunnen spelen. 

D e iS. R- 'en, die het voorgaande in d e dagen voor het proces 

net zoo goed hadden doo rvoe ld , als ik het U hier rekonstrueer, 

konden, toen het proces begon , om v . d. Ve lde ' s ve rded ig ing niet 

veel meer geven. D a t demonstreerden ze dan ,Dok i n de aanvraag , 

die ze direct na den a f loop lder konst i tueerende formali tei ten deden, 

om nog drie mensjewist ische Russen als verdedigers voor z ich te 

mogen laten optreden, i 
Het w a s niet enkel de kans , die ze d a a r m e d e kregen o m een 

pol i t ieke komedie- t ruc op te voeren, dat ze die aanvraag deden. 

P s y c h o l o g i s c h hadden de S. R. ' en , voor ' iwie v. d . V e l d e optreden 

zou , er h u n gegronde reden voor, zooals uit het voorgaande k l aa r 

w e r d . E n k laa r w o r d t er ook ten v o l l e door het hol le optreden v a n 

v. d. V e l d e op 'dien eersten d a g ; en dat hij de gelegenheid g i n g 

zoeken, van stonde af aan da t ihet proces begon , om er tusschen idi 
te komen; en d|at hi j daar toe overging, toen hij , bij de v o o r t g a n g 

van het proces, in de gaten kreeg, w a t — - a l s konsekwent ie van het 

in gedrang komen der v e r h o u d i n g tusschen h e m e n z 'n kl ienten 

bes taand — het f iguur zou zi jn , dat hij voor de I ï d e Internationale 

g i n g s laan, als het tot verdediging, door hem, Van de beschuld igden , 

moest k o m e n . I 



V a r i a . 

Hollandsche persmanieren. 

Onze groote pers gaat er prat op, dat haar peil minstens even hoog 
ligt als in andere „beschaafde" landen, ja veelszins hooger. De Hollandsche 
groote informatiepers geeft veel. Zij geeft nog steeds meer. Wie zich haar 
ontwikkeling alleen reeds in de laatste 20 jaar voor den geest haalt, 
bedenkt onmiddellijk, dat zij nog steeds bezig is haar rubrieken uit te 
breiden. Nog kort geleden hebben b.v. twee concurreerende bladen als 
„N. R. Ct." en „Handelsblad" hun ,toch reedis omvangrijke literaire rubrieken 
een belangrijke uitdijing gegeven. De „N. R. Ct." verschijnt thans wekelijks 
met een literair bijblad op het voorbeeld van buitenlandsche organen van te 
vergelijken gelldkracht. Het „Handelsblad" heeft een nieuw bijblad in 't 
leven geroepen met wekelijksche overzichten der Fransche, Engelsche en 
Duitscibe letteren. De „.Telegraaf" geeft in anderen vorm al niet veel minder. 
Volgt men alleen deze drie groote informatiebladen geregeld en volledig, dan 
kan men zeggen, ontsnapt ons niet veel van wat er in binnen- en buitenland 
op die markt der geestelijke productie in den ruimsten zin des woords wordt 
gebracht. 

In hun literaire rubrieken hebben deze groote organen gebroken met 
het systeem der anonymiteit, dat overigens zooals men weet, in onze groote 
pers zoo goed als geheel heersclht. Of dit gedwongen te geschied dan wel 
expres, weten wij niet. Neem b.v. de „N. R. Ct.". Reeds geruknen tijd ver
schenen onder de streep, dus in feuilletonvorm, in haar kolommen artikelen 
van bekende literaire en wetenschappelijke persoonlijkheden. Wij behoeven 
siechts de feuilletons van onze geestverwante Augusta de Wit te noemen, 
die sinds jaar en dag een der aantrekkelijkheden van de groote krant 
uitmaakten. Zij schreef en schrijft nog over buitenlandsche literatuur, vooral 
Engelsche en Duitsche. Andere geteekende bijdragen, als die van Prof. 
Hartman, zijn iederen lezer, die belang stelt in iets anders dan de beurs-
rubriek of den effectenhoek, bekend. Er zijn in de kringen der Nederlandsche 
burgerlijke journalisten herhaaldelijk discussies gevoerd over de voor- en 
nadeelen van beide systemen, dat der anonymiteit en dat van de onder
teekening. Vergissen wij ons niet, dan vond zulk een discussie verleden jaar 
plaats ter algemeene vergadering van den journalistenkring. En niettegen
staande o. a. de heer JOh. de Meester, de bekende letterkundige en als 
zoodanig ook niet anonyme redacteur van de literaire en kunstrubriek der 
groote krant, een lans brak voor het stelsel, dat aan de courant der 
familie Nijgh overigens zoo geliefd is en dat vooral gedurende den wereld
oorlog daar zoo excessieve vormen aannam, niettegenstaande die principieele 
voorliefde dan, die inzonderheid bij het Rotterdiamsche orgaan voor het 
anonyme schijnt te heerschen, is men, wij zeiden het reeds, ook daar, onder 
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den drang van welke overwegingen dan ook, er in dien laatsten tijd meer en 
meer, althans op een ;bepaald terrein van gaan afwijken. In het literaire bij
voegsel der N.R.Ct. versühijnt het meeste geteekend. Want óf men weet, dat 
het van den heer De Meester iis en̂  gemeenlijk is het ook niet moeilijk te raden, 
dat iets bij dezen iheer rót de pen is gevloeid, öf de een of andere bekende 
auteursnaam dekt een beschouwing. 

Waarom wij aan deze dingen herinneren? 
Omdat ons zeer kort geleden in een bijzonder duidelijk staaltje het 

schadelijk en, in vele ''gevallen, ook in dit geval, schandelijke van het 
anonieme dagbladgesch.rijf onder de oogen trad. 

Wij willen 'Jjjfn misverstand' wekken en dus nog eens even voorop stellen, 
dat wij natuurlijk slechts op een bepaald terrein der burgerlijke journalistiek 
het anonieme denonceeren. 

Als de N . R. Ct. een politiek hoofdartikel, een politiek entrefilet] ja zelfs 
een economische beschouwing geeft, boezemt het ons meesttijds geen be
langstelling in, wie de meneer is, die het artikel heeft geschreven. Wel zou 
men, indien men op dit gebied altijd alles wist, tot uiterst interessante con
clusies komen. Maar ten slotte als de N . R. Ct., de Telegraaf of Het 
Handelsbl. over politiek of economie schrijft, weet men, moet men ten minste 
als getrouw en geroutineerd jkrantenschrijver weten, welke waarde men aan 
deze schrijverij kan hechten. En waar in de N . R. Ct. sinds geruimen tijd 
een heer opdracht heeft of althans de vrijheid heeft verworven om in de 
rubriek Rotterdamsche politiek een campagne te voeren voor alcoven ten 
dienste van de arbeiders, welke campagne, wat taaiheid en volharding be
treft, slechts te verklaren is door karaktereigenschappen als die welke den 
fuselier Swart met f 80.— handgeld in dienst van de Compagnie getreden 
om de „zwarte sloebers" op hun tabberd te geven, in 30 jaair tij dis hebben 
opgevoerd tot een der steunpilaren en stutten van> het Nederlandsche 
imperialisme, daar hangt het geheel van de politieke (geschooldheid en ge
zindheid van den lezer van de groote krant af, of hij. aan zulk een campagne 
meen waarde hecht dan aan die vanl eiken bruten zakenman, die voor pr ivate 
belangen vecht als een buldog.. 

Wie In een door private kapitalisten uitgegeven en in de eerste 
plaats voor private belangen dienend orgaan op politiek en economisdh 
gebied iets anders zoekt dan de werdtediging van kapitalistische belangen, 
wijdere of engere, meer algemeene en soms zeer private, die is een zoodlanige 
oiiiioozele halns, dat 't tijd en moeite verspillen zou zijn, hem wijzer te maken. 

Maar er zijn nu eenmaal terreinen — en daartoe behooren in de eerste 
plaats die van de wetenschap en de literatuur — waar ook in de groote 
kapitalistische pers nog ruimte is en moet zijn voor een zekere objectiviteit. 
En waar in, ieder geval de kapitalistische belangen niet zoo openlijk en 
cru voor den dag treden. 

Communistische literatuur kaïn, tot op zekere hoogte, ook in de kolom
man onzer groote bladen nog waardeering, ja zelfs vereering vinden. Ver
eering slechts in zooverre zij zich beweegt in sferen, die van de gewone 
politiek ver afstaan. Zoo het werk van onze communistische dichters, waar
van dit land er een heele school lelt. Met communistische politieke ge-
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schriften is ihet echter reeds anders gesteld. En hier komen wij nu meteen 
aan het schandelijke staaltje, waar wij den vinger op wikten leggen. 

Het is deze — de eerste en tot nog toe de eenige die wij in de kolomman 
onzer groote dagbladpers aantroffen — „bespreking" van Franz Mehring's 
biografie van Marx,, verleden jaar reeds verschenen. , 

Terwille van de curiositeit en om dit staaltje van journalistieke vuiligheid 
een langer leven te verzekeren, dan het a*nd'ers beschoren zou zijn, ter 
instructie ook voor onze arbeiderslezers vooral, die 'het niet gelezen zullen 
hebben, laten wij het in' zijn geheel volgen. Het was te vinden in de N. R. Ct. 
van 31 Mei era luidde:: 

Bij W. L. & J. Brusse's Uitg.-Mij. is van de hand van den communist 
'Jan Romein een Nederlandsche vertaling verschenen van Franz Mehring's 
geschiedenis van het leven van Karl Marx. 

De 'levensbeschrijving zal aan een politieken geestverwant van den 
schrijver en zijn held uiteraard meer Wieden dan aan een ander. Deze kan, 
minder spoedig tevreden gesteld door toelichtingen van welke oecononrische, 
politieke of cultureele verschijningsvormen en persoonlijke lotgevallen ook, 
gapingen zien, die naar zijn inzicht alleen door een politieke en persoonlijke 
sympathie onmerkbaar worden overbrugd. 

Het neemt niet weg, dat ook deze geschiedenis voor hem haar recht van 
bestaan en haar waarde heeft. D e onkritische geest, de psychologische en 
andere wetensehappeijPke tekortkomingen, welke hij er in zal missen, mogen 
teleurstellingen baren, men vindt er dan toch een brok in van het negentiende-
eeuwsche leven, zooals dit op karakteristieke wijze in een van zijn represen
tatieve figuren tot uiting is gekomen, weergegeven door een belijder van 
dezelfde denkbeelden. Ook dit heeft zijn voordeel en zelfs zijn aantrekke
lijkheid. 

In hoev.er ook in sociaal-democratische kringen ten aanzien van een deel 
der Marxistische wetenschappelijke theorieën reeds tot de orde van den dag 
is overgegaan, kan hier blijven rusten. Er is ook voor hen, die daarmede 
bedoeld zijn, genoeg overgebleven, om nog steeds den grooten voorganger in 
Marx te vereeren. 

Zijn leven is dat van den modernen politieken banneling geweest, ciie in 
ellende,.onrust en ziekte een groot deel van zijn dagen sleet — den biefstuk 
der ballingschap eten, noemde dat wreedaardelijk eens een ironische lotgenoot 
— en die zijir gezin er onder zag kwijnen. De materieel meer begunstigde 
Engels was Marx in dezen manhaftig -gedragen nood een trouwe toeverlaat en 
steun die hem meermalen uit den brand geholpen heeft. 

Meer moeilijkheid dan de venhouding van Marx tot Engels biedt die tot 
Lassalle. Hoewel er naar gestreefd is ook laatstgenoemde bij de dikwijls 
gespannen betrekkingen tusschen de beide voorgangers der arbeidersbe
weging recht te laten wedervaren,kan de figuur van Lassalle juist als een 
voorbeeld gelden, dat het inzicht van den schrijver dikwijls tekort schiet. 
Marx' verhouding tot Lassalle was inderdaad „het moeilijkste psychologische 
probleem dat zijn leven biedt." 

Veel materiaal is er in dit boek. Veel bijzonderheden en feiten. Ook deze 
tebben voor vereerders reeds op zichzelf waarde. Anderen zullen wellicht met 
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ons de opmerking maken, dat de schrijver er een weinig in verzonken is, of 
er over heen huppelt. Zooals men het nemen wil . Om een werkelijk boeiend 
geheel te leveren, hadden zij door een meer interessante persoonlijkheid dan 
Mehring is, verwerkt en aaneengeregen moeten worden. Ook bij den krachtig 
bewogen stijl en de sterke persoonlijke visie van Marx' eigen geschriften 
blijft het werk ver adhter. Een zekere fijnheid van waardeering zal men er 
overigens niet- aan kunnen ontzeggen." 

Wij hebben ons tot den heer Joh. de Meester, bekend leterkundige, die 
een .naam te verkiezen heeft en die een en ander maal het werk van onzen 
vriend Romein uitbundig heeft geprezen, gewend om van hem te vernemen, 
of het met zijn medeweten ;of toestemming was, dat in de kolommen van 
het dagblad, waarin hij een zoo prominente plaats vervult, aan een jongen, 
die nog niet droog achter z'n ooren is — wij drukten ons eenigszins anders 
uit — werd toegestaan over een literair en wetenschappelijk meesterwerk 
als deze biografie is, een, kakografietje te leveren. De beer de Meester 
moest melden, dat hij 't wegens 't stelsel der anonymiteit, dat aan de krant 
der familie Nijgh beerscht, niet kon zeggen.-Wij nemen den heer De 
Meester dit geval niet kwalijk. Wie aan een krant als die der familie in 
kwestie vast verbonden is, moet zich schikken. 

Het is niet onze bedoeling het proza, dat we hier onthulden, ook te gaan 
ontleden. Wij noemden het een „kakografietje", & w. z. een dier voorbeelden 
van slécht-schrijverij, zooals men in alle leerboekjes kan vinden, die om de 
leerende jongens en meisjes daarvoor te 'waarschuwen, bij het middelbaar 
onderwijs worden gebruikt. Wie over „wetenschappelijke tekortkomingen" 
welke hij ergens in „mist" sohrijft, moet eerst naar de schoolbanken terug. En 
een dommen kun! als dezen te zien schijven over den „onkritisdhen geest" van 
Mehring is even belachelijk of ook pijnlijk, al naar men gestemd is, als 
wanneer men een eerstejaarsstudent hoort zwetsen over de fouten in de 
poëzie -van Shelley of Shalkespeare. Dezen anonymen ezel, die niets van 
Mehring en niets van Marx afweet, te zien schrijven, dat om een boeiend ge
heel te ileveren, een meer interessante persoonlijkheid dan Mehring Marx ' 
biograaf had moeten zijn, is even walgiingwekkend als wanneer men een 
standbeeld van Beethoven ziet bekotsen door een dronken liummell. 

Het gaat ons ook niet aan, welke vuile, kfeine persoonlijke animositeit 
of wat het zijn moge, tegen den persoon van Romein, tegen ondergeteekerfdle, 
aan wien de vertaling is opgedragen, tegen het communisme ten slotte, dat 
den knul afkeer inboezemt, bij dit alles in 't spel mag zijn geweest. 

Het schandelijke en tergende is, dat zooiets anonym mogelijk is in een 
dagblad, dat ,nu eenmaal het meest gelezen en invloedrijkste van ons land 
is, een blad, aan welks besprekingen op het gebied van. kunst en wetenschap 
terecht, in vele gevallen en door bijna iedereen waarde kan en moet wordïen 
gehecht, omdat ook de besprekingen op wetenschappelijk gebied meestal 
door bevoegden geschieden. 

Het schandelijke en tergende, omdat men nu eenmaal tegenover zulke 
vuiligheid, gemeener dan het gemeenste schendblaadje ooit produceert, 
machteloos staat, wijl het uit 't donker komt en men er zich niet tegen 
verweren kan. Zich, d. w. z. den grooten gestorvene, die er door wordt 
bevuild. 
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De lafaard, die dit heeft neergeschreven, zou nooit den moed vinden, 
zich zoó te uiten, wanneer mij wist, dat men hem door een woord !, een biik, 
een gebaar of eenvoudig in de krant en bij geschrifte zou kunnen toonen, 
hoe men over hem denkt. 

Het schandelijke en tergende, 'omdat als de beer X of IJ. die een naam 
heeft in de literatuur of iln de wetenschap, over een biografie van de grootste 
figuur der 19e eeuw, de eerste biografie, die er ooit is verschenen en die er 
waarschijnlijk in'die eerste 30 a 40 jaar zal verschijnen, door een historicus 
van dien naam Mehring, die tevens een zoo groot kunstenaar was, kortom 
over een boek zou schrijven, dat èn door zijn. onderwerp èn door zijn weten-
schappelijken inhoudl èn door zijn vorm, '..slechts te vergelijken is met 
zeer enkele andere werken, die in den loop van eenige tientallen jaren 
verschijnen, omdat, herhalen wij, wanneer zoo iemand over dit 'boek ZOM 
schrijven, hij het in ieder geval met eenige voorzichtigheid, met eenig besef, 
met eenig verantwoordelijkheidsgevoel zou doen, daar hij, aï had hij nog 
zoo zeer een hekel aan het communisme en het Marxisme, toch eenmaal weet, 
dat dit een venschijnsed is, van gelijk belang als (het Christendom of het 
Boeddhisme en dat over levendige verdedigers beschikt die niet met zich, 
noch met hun groote voorgangers laten spotten. 

In geen Nederlandsch blad, of het moeten blaadjes van het kaliber van 
Je Maintendi'ai zijn of hoe het vod moge heeten, dat orgaan is van Burger-
waohtelingen en dergelijk geestelijk sohorum, waagt iemand het onder zijn 
eigen naam een, oordeel uit te spreken over de poëzie van Mevrouw Roland 
Holst, zonder dat hij blijk geeft vair een zekeren eerbied voor de leer die zij 
belijdt en de individueele expressie die zij aan haar gevoelens geeft. 

Maar in de grootste informatiekrant van. het land is het mogelijk, 
geschiedt het met toestemming of zonder toestemming, in ieder geval zonder 
protest van bekende letterkundigen als Joh. de Meester, M . J. Brusse, dat 
een smerig hondje zijn poot mag oplichten om tegen een monument van 
een geestesreus door een historicus en literator van. den eersten rang te 
pissen. 

En dat alleen omdat de auteur en de vertaler Communisten zijn. en 
omdat aan zulk een blad sinds jaar en dag van tijd tot tijd aan kleine 
vuilpoetsen het recht wordt gegeven om modder uit de goot te rapen en 
die ongezien uit het dakvenster te smijten. 

In de overige groote bladen is ons — wij zeiden het reeds — nog geen 
kritiek over Mehring's biografie onder de oogen, gekomen. 

Op ziohrzelf ook al reeds een misselijk teeken van Hollandsche benepen
heid en lafheid.. 

Ieder wissewasje, elk onbeduidend boekje vindt zijn plaatsruimte voor 
bespreking en, is er iets goeds in, ook voor ophemeling. Geen poëetje, 
waarvan er tegenwoordig weer dertien in 't dozijn gaan, kan hier verschijnen 
en zijn verzenbundeltje uitgeven — men vraagt zich telkens en telkens weer 
af hoe 't mogelijk is — of .hij vindt zijn critici in alle groote blader., die hem 
met den ernst en den eerbied (behandelen, die de, poëzie toekomen, ook al 
is zij slechts afkooksel van Boutens of honderdvoudig herhaalde remi-
niscens der Tachtigers. 

Een meesterwerk over den man, die op de 19e eeuw zijn stempel heeft 
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gezet, zooals Christus op de jaartelling,' die met hem begint, wordt dood
gezwegen. 

En indien de revolutionaire arbeiders ook op dit gebied hun plicht niet 
doen, wordt bet /zelfs niet voldoende verkocht (Om burgerlijke uitgevers in 
staat te stellen communistisch werk van deze beteekenis aan te durven om 
het juist uit te geven. 

I's 't lafheid, is het een soort van stilzwijgende conspiratie, die in. deze 
houding der burgerlijke pers tot uiting komt? Het zal wel een mengsel van 
allebei en van nog; (Veel meer fraais zijn. , 

Maar zelfs stilzwijgen over een meesterwerk, dat op den duur toch zijn 
weg wel vindt, zij 't ook „slechts" onder die arbeiders, van wie de heeren 
burgerlijke journalisten denken, dat ze in cultuur diep beneden ihen staan, 
is niet zoo erg als d :t staaltje van schunnigheid1, dat wij hier uit de goot 
hebben opgevischf. 

G. Sinowjef. „Die Taktik der Kommu-
nistische Internationale". (Bibl . der Kom-
mun. Intern. No. 26). 

„Uber die Bildung der Kommunistische 
cellen und Arbeitsgruppen". (Flugschrif-
ten der Komm. Intern. No. 11). 

Deze brochure van Sinowjef heeft denzelfden inhoud, weergegeven ten 
deele zelfs met dezelfde woorden als het onder de rubriek „Buitenlandsche 
Tijdschriften" in het /Aprilnummer van dit tijdschrift uitvoerig besproken 
artikel uit de „Komm. Intern." No. 18. ' 

Er zijn slechts aan toegevoegd enkele beschouwingen over de toepassing 
dier taktiek in Duitschland, Italië, Frankrijk en Tsjecho-Slowakije. Het 
hoofdstukje over Duitschland behandelt de zaak Levi, dat over Italië het 
geval Serrati, dat over Frankrijk de verhouding der partij tot de revolutio-
nair-syndikalistische vakvereenigingen, dat over Masaryk's land; ten slotte 
wijst het verwijt terug dat centristen als Serrati wel worden uitgesloten maar 
wanneer ze als Smeral leiders van een massa-partij van 350.000 leden zijn 
niet, met te zeggen dat Serrati de Italianen terugleidde naar het socialisme, 
terwijl Smeral en de Tsjechen zich vooruit ontwikkelen naar het Comm. tot. 

Zoogoed als Sinowjef's brochure feitelijk een beredeneerend resumé 
was van de besluiten van het Ille congres, is dat met bovengenoemd vlug
schrift het geval. Aangezien we in het algemeen die besluiten bekend 
kunnen veronderstellen en de bijzondere regeling- toch aan de bijzondere 
omstandigheden, niet alleen hier in het land maar ook in elke stad dient te 
worden aangepast, volstaan we hier met te zeggen dat het vlugschrift enkele 
wenken bevat die voor allerlei acties van weliswaar legalen maar toch niet 
van publileken aard van groot nut zouden kunnen zijn en wijzen er daarom de 
partijgenootèn op, die de leiding hebben 'bij bedoelde acties. 

J. R. 



Buitenlandsche Tijdschriften-Overzicht 

De „Communist Review" van Mei bevat o.a. een levendig geschreven 
relaas van het oproer op de Fransche Zwarte Zee^viloot in 1919 (geschreven 
door Maurice Paz; vertaald door C. M . Wertheim). De uitkomsten van dat 
oproer worden door den schrijver als volgt saam gevat: „De directe werking 
was het ophouden van' een ernstige militaire bedreiging voor Sowjet-Rusland; 
feitelijk werd de Fransche regeering er door gedwongen, haar openlijke 
interventie in de Russische zaken op te geven; van nu af aan, moest zij zich 
tevreden stellen, met subsidie te geven aan bandieten en avonturiers te 
wapenen." 

Ivon D. Jones schrijft over „de Industrieele helden van Don Bas" (Russ. 
£.fkort'ng voor het Donets bekken). Hij begint met te constateeren, dat de 
nieuwe economische politiek, die aan de massaas buiten Rusland niets dan 
een terugtocht toeschijnt, twee kanten 'heeft: .„in de fabrieken is gedurende 
de laatste maanden, een groote stap vooruit gedaan naar het communisme." 
Jones begon met te Charkow d'e locomotief-fabrieken te bezichtigen; de 
productiviteit was daar in vergelijking met enkele maanden geleden, 
verviervoudigd; een partijgenoot die hem rondleidde, verhaalde vol geestdrift 
over den „nieuwen geest". De oorzaak daarvan werd aan jones als volgt 
verklaard:" gedurende den oorlog waren vele niet-proletarische elementen 
naar het Donetz-bekken gestroomd, om inlijving bij het leger te ontgaan. 
In de revolutie bleef die stroom aanhouden; nu was de attraktie de „payok" 
(het extra-rantsoen der mijnwerkers en fabrieksarbeiders.) Zoo kwam het, dat 
de geest al slechter werd;de proletariërs en revolutionairen verloren den moed, 
omgeven als zij zich voelden door Ihet veel talrij'ker met-proletarische element, 
dat lanterfantte en zijn payok opstreek. — Uit de arbeiders zelf kwam het 
voorstel, dat verbetering bracht: Zuivering der fabrieken van de slechte 
elementen en uitkeering van grootere rantsoenen. Zoo werd b.v. in een 
fabriek het aantal werkers van 1400 op 700 verminderd, de loonen stegen, 
de productiekosten daalden met 26 pet. Dit denkbeeld wordt thans algemeen 
nagevolgd, onder den naam van „kollektief loon". Er worden kontrakten. 
gesloten tusschen de arbeiders en de Sowjet, om een zeker minimum 
goederen voort te brengen in ruil voor een bepaalde hoeveelheid levens
middelen of een bepaald loon. 

In het eigenlijke Donetz-bekken zag Jones verschillende mijnen en 
fabrieken. Het proletariaat van deze streek volgt in klassenbewustzijn en 
proletarischen geest onmiddellijk op dat van Petrograd.„Hier boorden we 
verhalen over... W E R K , werk en hoe bet te doen, dat was Ihet onderwerp 
van alle gesprekken. Heldhaftige daden werden vermeld; het was duidelijk, 
dat de arbeiders spraken als bewuste bezitters der produktiemiddelen. Toen 
tusschen April en Juni "'21, het Donetz-bekken slechts 70 pet. van'de nood
zakelijke levensmiddelen ontving, en de menschen bij stroomen het gebied 
verlieten hielden deze proletarische strijders dapper vol. Zij slaagden er m, 
het water uit de mijnen te houden, toen deze dreigden overstroomd te worden. 
Velen zonken in elkaar onder het werk eii moesten weggedragen worden. 
Een paar dagen later begonnen ze opnieuw. Twee duizend dergelijke gevallen 
waren bekend; men was juist bezig met de toebereidselen, om de eerste 
driehonderd van deze helden te eeren. 
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ln tegenstelling met wat in andere landen geschiedt, zijn het de iabrieks-
komité's 'die telkens den 8-urigen arbeidsdag willen doorbreken; de arbei
ders wenschen tieir soms zelfs" twaalf uur te werken ten einde (het vastge
stelde program gereed te krijgen. De tegenstand komt hierbij van de vak
bonden, die nu er zoo veel intensiever wordt gewerkt, den 8-urendag stipt 
willen handhaven. 

Van Oktober tot December '21 steeg de productie van 35 tot 51 
millioen poed kolen, na in den zomer tot 9 millioen poed gedaald te zijn. 
ln de Belle-Alliance mijnen was voor de maand Sept. de norm vastgesteld 
op 75 pCt. van de produktie van voor den oorlog. De uitkom-si was zoo 
gunstig dat de norm voor November verhoogd werd 'tot de volle produktie 
van voor den oorlog wat beteekent dat de arbeiders om hetzelfde loon te 
halen den arbeid willen pogen met één derde te verdichten. Het doel waar
naar gestreefd wordt is de 6-urendag. reeds thans is in verschillende mijnen 
de produktie per hoofd in 8 uren even groot als vroeger onder kapitalistisch 
regiem dn 12. Het Donetz-bekken heeft duidelijk gemaakt hoe den individu-
eeien prikkel te vereenigen met het beginsel: een voor allen en allen voor 
een. De weg daartoe is ht kollektieve loon. 

Nog is alles) niet 'rooskleurig in het Donetz-bekken; het transport is,niet 
in orde, de woningtoestand ellendig, opnieuw dreigt een tekort aan brood. 
Maar de arbeiders worstelen voort met onverflauwden moed. Binnen vier 
a vijf jaar hoopt men in het Donetz-bekken een groot industrieel middelpunt 
te hebben geschapen. 

Iets nieuws in de mijndistrikten is het Leger van den Arbeid, dat thans 
20.000 (man telt en grootendeels bestaat uit half-proletarische elementen, die 
voor het Roode leger niet geschikt bleken. Het beginsel van dat Arbeids
leger is, door industrieele tucht deze jonge menschen er voor te ibewaren 
misdadigers te worden. Het denkbeeld blijkt zeer goed te werken. Er is voor 
deze arbeiders geen kwestie van militarisatie van den Arbeid, al blijft de mili
taire indeelmg bewaard. Verder worden zij geheel beschouwd als arbeiders en 
hun superieuren zijn bestuurders van vakbonden, geen militairen. 4000 matro
zen van de Zwarte Zee-vloot, een wilde, anti-sociale bende, werden in het 
Arbeidsleger van het Donetz-bekken herschapen in flinke werkers. In de 
school van het revolutionaire vakvereenigingswezen leeren zij wat proleta
rische 'waardigheid beteekent. 

De Juni-aflevering van hetzelfde tijdschrift bevat o.a. het (ook elders 
verschenen) artikel van Trotzki over het karakter van den 1 Mei-dag in 
1922 en de kritiek van Lenin op het verdrag tusschen de Kommunistische 
Internationale met de Tweede, op de konferentie te Berlijn, getiteld: „Wij 
hebben te veel betaald." Verder een artikel van R. W. Postgate over „De 
val der Commune", en een suggestieve beschrijving door L. Roy van de 
parade op het Roode Plein te Moskou, ter gelegenheid van den Vierden 
Verjaardag van het Roode Leger gehouden. Wij ontleenen aan die beschrij
ving de slotzinnen der feestrede van Trotzky. „Op den volgenden Mei-dag 
moeten wij zorgen geen analphabeten meer in onze rijen te hebben. Laat 
ons zorg dragen, dat"iedere soldaat dan kan lezen en schrijven; iedere soldaat 
moet de eed," van trouw kunnen lezen en de beteekenis van die roemrijke 
gelofte aan onze republiek geheel begrijpen. De inkrimping van het leger 
zal des te grooter kunnen zijn, hoe beter de kwaliteit wordt. Het leger moet 
voor alles "goed gevoed, warm gekleed en zindelijk zijn; een soldaat die 
luizen heeft, is slechts een halve soldaat. Onwetendheid en bijgeloof zijn de 
inwendige luizen, die den mensch meer verzwakken dan de uitwendige; daar
om moeten wij de zedelijke standaard en de kuituur van het leger verhoogen; 
de' soldaat moet niet enkel de Sowj et-grondwet begrijpen, maar ook de 
buitenlandsche politiek en de dingen, die aanleiding kunnen geven tot 
nieuwen oorlog; onze soldaten moeten de wetten begrijpen, die de geschie
denis van de menschheid en flie van het heelal beheerschen. Het Vijfde jaar 
zal voor het Roode Leger een jaar van harde studie zijn." H . R. H. 
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Russische , Korrespondenz, Mie Jihirg. Apri l -
Juni 1922. 

Deze dwibbelaflevering bevat o.a. de door Tsjiitsjerin in de openrngszit-
tin'« der Uemiua-confeientie gehouden rede alsmede ('net Memorandum der 
Russische delegatie-op diezelfde conferentie. Bij, aandachtige lezing b.ervan, 
vooral; van Tsjiitsjerin's rede, wordt men sterk doordrongen van^de -waar
heid, dat, zooals er thans twee werelden zijn, een communisische en een 
kapitalistische, er evenzoo (twee talen zijn, de taal van het communisme en 
de taal van hét kapitalisme, die zoozeer van elkaar verschillen, dat zij zelfs 
dan een anderen inhoud, een anderen zin hebben, /Wanneer zij in woorden 
overeenstemmen,. Dezelfde termen hebben.waak diametraal tegenovergestelde 
beteekenis. Neem b.v. het woord „ekonomische opbouw", in idem mond van 
Tsjitsjerin of in den mond van Lloyd George. De tegengestelde gerichtheid 
der willen spiegelt zich « p eigenaardige wijze in den tegengestelden klank 
der zelfde woorden. 

Voor een .aanmerkelijk deel is de aflevering verder gewijd aan het X le 
Congres der Russische Communistische Partij. Naast de reeds door Vantcr 
in dit tijdschrift gerparaphraseerde groote rede van Lenin'tover den airinen-
en butttenliandschen toestand, vinden wij den voHedigen tekst van de resoluties 
en besluiten van het Xle'.Congres, welks beteekenis Sinowjew aldus koit 
samenvat: ekonomische aaneensluiting van het proletariaat en de boeren, 
overgang tot intensieven, proletarischen .arbeid en ernstige specialiseering, 
verhoogtrig van het {geestelijk peil der leden der Communistische Partij. 

Verder brengt het tijdschrift een zevental artikelen ter eere van den vier
den verjaardag — 23 Februari 1922 — van het'Roode Leger. Allereerst een 
artikel van den vader van het Roode Leger, p.g. Trotzky. Onder den titel: 
„Het vijfde}jaar — een leerjaar", schrijft deze o.a.: Het vierde jaar rvam zijn 
bestaan was voor het Roode Leger een jaar van betrekkelijke rust, een jaar 
van inkrimping en innerlijke reorganisatie. Het vijfde jaar zal (feen jaar van 
leeren, van hard leeren zijn. Het peil van de soldaten moet verhoogd worden, 
zoowel watiden materieelen als den moreelen toestand betreft. „Een vervuilde 
soldaat is maar een halve soldaat". Maar ook moet elke soldaat kunnen 
lezemen schrijven. Twee gevaren zijn het, die ons bij 'onzen arbeid op militair 
gebied als op elk ander gebied bedreigen, het gevaar van de; „schablone", 
van d'.sleur, en het gevaar van de oppervlakkigheid. Tegen beide,moeten wij 
strijden en ons toeleggen op volhardenden, doelbewusten en consientieusen 
arbeid. , 

Interessant en rijk aan historische gegevens is ook een korte (schets van 
de ontwikkeling van het Roode Leger gedurende de vier revolutiejaren, een 
groeiproces dat in\de militair-strategische historie zijn weerga niet heeft. 

Ten slotte bevat de aflevering belangrijk materiaal inzake de praktijken 
der sociaal-revolutionairen, oia. een Open Brief van Lydia Konoplewa aan 
Tschernow, waaruit ide aansprakelijkheid van. het partijbestuur der S. R. voor 
de moorden en aanslagen op de communistische leiders op ontstellend-over-
tuigende wijze blijkt. (G.) 

De Wet op het Privaatbezit. 
De ,„lswestia' 'van'18 Juni publiceert de volgende verordening van het 

Al-Russisch Centraal! Uitvoerend Comité betreffende het Privaat-Eigendoms
recht, zooals dit door de Russische Socialistische Federatieve Sowjet-Repu-
bliek'wordt erkend, door hare wetten wordt beschermd'.en door hare recht
banken wordt verdedigd. 

Teneinde de betrekkingen der staatsorganen tot maatschappijen en 
particuliere personen, die aan' den ekonomïschen opbouw van het land deel
nemen, alsook de betrekkingen van particulieren en vereenigingen) van parti
culieren onderling te regelen en hun (Russische staatsburgers zoowel als 
buitenlanders) de noodige rechtswaarborgen te verschaffen^ 'heeft het Air 
Russisch Centraal Uitvoerend Comité de volgende regelingen getroffen. 
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1. Aan alle staatsburgers, wier rechten niet op wettelijke wijze zijn 
beperkt, wordt het recht verleend op 'het grondgebied der R. S. F . S. R. en 
der met haar verbonden Sowjet-republieken ondernemingen van handel en 
nijverheid op te richten, de door de wetten der R. S. F. S. R. geoorloofde 
beroepen uit te oefenen, mits in aohtnemend alle wettelijke voorschriften 
betreffende de arbeidsbescherming en de regeling van handels- en nijver
heidswezen. 

2. Aan alle staatsburgers, wier rechten niet beperkt zijn, worden de 
vongende eigendomsrechten en de daaraan verbonden wettelijke bescherming 
verleend. 

A. Z A K E N R E C H T . 

1. Het eigendomsrecht op gebouwen in steden en dorpen, voorzooverre 
*deze tot op den dag van publicatie dezer Verordening door de plaatselijke 
Sowjets nietltot gemeente-eigendom zijn verklaard, met het recht van ver
vreemding- dezer gebouwen en overdracht van het recht tot verpachting van 
den grond, waarop de gebouwen staan, aan den kooper. 

Aanteekening. Hel recht tot overdracht van pacht strekt zich niet uit tot 
boerenhoeven.!' 

2. Het recht tot bebouwen van gronden in stad en land, na voorafge-
sloten overeenkomsten met de plaatselijke regeeringsorganen, voor een wet
telijk vast te stellen tijdsduur, welke echter 49 jaren niet mag te bovengaan, 
met alle onder 1 genoemde, ten aanzien der gebouwen geldende irechten. 

3. Het eigendomsrecht op roerende zaken, welke zich in fabrieken,'/werk
plaatsen, ondernemingen van.handel en nijverheid 'bevinden, op productiemid
delen van -allerlei "soort, op 'landbouwproducten en voortbrengselen van 
nijverheid, op waren, welker particuliere omzet niet door wettelijke bepalin
gen is venboden, ,op geldkapitaal en artikelen voor huishoudelijk [en persoon
lijk gebruik. 

Aanteekening. De requireering van de onder 1, 2 en 3 genoemde zaken 
alsmede inbeslagneming (confiscatie) daarvan zonder vergoeding is slechts 
geoorloofd in gevallen bij de wet voorzien. 1 

4. Het recht de onder 1—3 genoemde zaken te verpanden of met hypo
theek te bezwaren. 

5. Het Octrooirecht voor uitvindingen, het Auteursrecht, het Merken
recht, het recht op modellen en teekeningen van nijvereid, binnen de 'bij de 
wet gestelde grenzen. 

6. Het wettelijk en testamentair erfrecht voor de echtgenoote en de nako
melingen in rechte lijn op een erfdeel, dat een waarde van 10.000 goud
roebels niet te borven gaat. 

B. V E R B I N T E N I S S E N R E C H T . 

Het recht tot het aangaan van overeenkomsten, welke niet door de wet 
verboden zijn, en wel overeenkomsten van huur en verhuur, koop en verkoop, 
ruiling, verbrtiiikleening, bruikleen, termijnovereenkomsten^ lastgeving, verze
kering, oprichting van vennootschappen (naamlooze vennootschappen, 
gewone burgerlijke maatschappijen enz.) bank- en crediet-overeenkomsten. 
Deze overeenkomsten verkrijgen wettelijke kracht en genieten gerechtelijke 
besoherming, indien de algemeene bepalingen, welke hier volgen, in acht 
gnomen worden: 

ff. alle niet door de wet verboden overeenkomsten, welke werden aan
gegaan : 

1. door de regeeringsorganen of personen, binnen de grenzen der hun 
toekomende wettelijke bevcegdheden; 

2. door tot rechtshandelingen bekwame staatsburgers; 
3. door wettelijk erkende rechtspersonen binnen de i n haar statuten 

bepaalde (grenzen; 
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zijn voor beide partijen bindend en geven hun het recht op gerechtelijke 
bescherming voorzooverre betreft hun uit de overeenkomst voortspruitende 
vorderingen. 

Aanteekening. Het beding, waarbij beide partijen afstand doen van hun 
recht, zich tot een rechter te^wenden, is nietig. 

b. Nietig is elke overeenkomst, die werd aangegaan 
1. tusschen onbekwamen; 2. met een doel, strijdig met de wet of 

strekkend ftoi wetsontduiking; 3. tot bezitsoverdracht van zaken, die aan het 
vrije verkeer zijm .onttrokken; 4. zonder de bij de wet voorgeschreven forma
liteiten in acht te nemen; 5. in klaarblijkelijke strijd met'vhet staatsbelang. 

c. In de volgende gevallen kan de rechter op verzoek van een der par
tijen de. nietigheid der overeenkomst uitspreken: 

1) indien een der partijen de overeenkomst heeft aangegaan onder den 
invloed van bedrog, ^bedreiging, geweld of 'ingevolge eener door haar verte
genwoordiger met de wederpartij te kwader trouw gemaakte afspraak; 2)* 
indien een der partijen de overeenkomst ingevolge van wezenlijke dwaling 
heeft onderteekend. Ingeval de |eene partij zich den noodtoestand van de 
andere ten gunste maakte om op bovenmatige wijze van deze te profiteeren, 
kan de rechter de overeenkomst hetzij nietigverklaren, hetzijthare geldigheid 
voor een bepaalden tijd opheffen; 3) De onder 1—7 genoemde zakelijke en 
verbintenis-rechtelijke bevoegdheden worden eveneens -^toegekend aan de 
wettlglijk erkende rechtspersonen, zooals daar zijn: arbeidersorganisaties, 
coöperatieve vereenigingen, ingeschreven vennootschappen, publiekrechtelijke 
lichamen en staatsondernemingen, voorzooverre hierin door hun statuten enz. 
is voorzien. 

Aanteekening. Buitenlandsche maatschappijen op aandeelen en derg. 
verkrijgen in de R. S. F. S. R. slechts rechtspersoonlijkheid door erkenning-
als zoodanig door de vanwege'den Raad van Volkscommissarissen daartoe 
gemachtigde organen. 

Aanteekening 2. Buitenlandsche rechtspersonen, welke niet-gemachtigd 
zijn ekonomische operaties ïn de (R. S. F. S. R. te verrichten, genieten binnen 
de grenzen der R.jS. F. S. R. slechts gerechtelijke bescherming hunner vorde
ringen op den grondslag van wederkeerigheid. 

4. civielrechtelijke geschillen worden langs gerechtelijken weg beslecht. 
5. Deze verordening jbezit geen terugwerkende kracht en geeft aan 

vroegere eigenaars, wier eigendom vóór de publicatie dezer verordening naar 
revolutionair recht is onteigend, niqt het recht de teruggave van hun eigen-
do m\te vorderen. 

6. Op den grondslag van deze verordening draagt het Al-Russisch 
Centraal Uitvoerend Comité het Presidium van 'het Al-Russisch Centraal 
Uitvoerend Comité en den Raad van Volkscommissarissen op, de desbetref
fende wetten uit te werken en aan de eerstvolgende zitting van het A l - . 
Russisch Centraal Uitvoerend Comité het ontwerp'eener verzameling civiel
rechtelijke wetten voor te leggen. 

Moskou, 22 Mei 1922. 
(wig.) De President van het Al-Russisch Centraal 

Uitvoerend Comité: 
KALININ. 

De Secretaris: E N U K 1 D Z E . 



„Moderne" economen 
door 

O P M E R K E R . 

Th. Limperg. Eenige beschouwingen over prijs
vorming als bedrijf ^huishoudkundig probleem. 

Om tot professor te worden uitverkoren voor een leerstoel in 
de economie, meer speciaal in de bedrijfs-economie -of bedrijfshuis-
houdkunde, behoeft men in onzer, decadenten tijd geen wetenschap
pelijk man meer te zijn, getuige o.m. de benoeming van den heer 
Th. Limperg Jr. 

N a kennisneming van de rede, uitgesproken bij de aanvaar
ding van zijn hoogleeraarsambt aan de Universiteit te Amsterdam, 
op den 8en Mei 1922, moet ieder onbevooroordeeld lazer, die maar 
eenigszins op de hoogte is van de economische wetenschap, zooals 
de burgerlijke klassieken, Adam Smlith, David Ricardo en anderen, 
deze het eerst consolideerden om daarna door Karl Marx in zijn drie 
deelen van „het Kapitaal", voortbouwende op de leer dezer klas
sieken, door een diepere analyse der maatschappelijke verschijn
selen, volgens streng wetenschappelijke methode, de bron van alle 
winsten, de wortelen der kapitalistische „verrijking" van de wereld 
bloot te leggen, tot de overtuiging komen, dat de heer Limperg in 
zijn vroegere loopbaan als accountant wellicht zeer bekwamen 
praktischen arbeid verricht mag hebben, doch overigens op het 
gebied der sociale economie in geen enkel opzicht nog die weten
schappelijke: kennis bezit, welke men van een hoogleeraar in de 
bedrijf shuishoudkunde moet kunnen eischen. 

, Het is waar, de nieuwe professor is eerlijk genoeg zijn onkunde 
le erkennen, want in zjjn toespraak tot de dames en heeren Bestuur-
deren van Stad en Universiteit betuigt hij zijn dank voor het in hem 
gestelde groote vertrouwen, door iemand te benoemen, wiens weten
schappelijke arbeid eerst na die benoeming zal aanvangen. 

Maar, waf dan van de dames en heeren te denken, die het hoog
leraarschap aanbieden aan iemand, die nog Igeen wetenschappe
lijke verdienste kan aanwijzen en wiens wetenschappelijke arbeid 
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nog moet beginnen? Niets anciens dan dat deze Edelachtbare en 
Hooggeleerde Bestuurderen van Stad en Universiteit slechts doen 
wat zij niet meer laten kunnen en wat zij dus moeten doen in een 
maatschappij waarin bet kapitaal ten slotte alles beheerseht en 
waarin steeds duidelijker de afhankelijkheid van de „ideologische 
klasse" van de kapitalistische-, van de bourgeois-klasse wordt 
geproclameerd,, waarin wetenschap wordt beschouw):! als vleesch 
van haar vleesch. 

' Omgekeerd wordt de wetenschap voor de kapitalistische 
belangen vervalscht en hebben speciaal de professoren in de eko-
nomie tot taak de aanspraken der parasitaire deelen op de vruchten 
van den maatsehappelijken arbeid een fcheoretischen grondslag te 
geven, aan een „natuurlijk" recht of aan een „natuurlijke" wet ont
leend, m.a.w. de meerwaarde-theoriën als eeuwig natuurlijke wetten 
der kapitalistische produktie in plaats van als historische te codïfi-
ceeren. Te 'dien einde worden vaak tweede- of dferde-rangs-syco-
phanten der heerschende klasse aan de universiteiten aangesteld met 
het kennelijk doel hen nuttig te gebruiken voor de stoffelijke belan
gen der grondbezitters, landbouwers, industrieel en, bankiers en 
kooplieden. 

Kenmerkend in'dit opzicht was, dat Amsterdamsche kooplieden, 
fabrikanten en bankiers, die prof. Limperg tot heden zijn cliënten 
mocht noemen en die hem thans de eer aandeden bij de plechtigheid 
aanweziig te zijn, in de rede afzonderlijk als zoodanig werden toege
sproken. 

Wij twijfelen dan ook niet, dat de hoogleeraar in zijn studeer
vertrek en collegezaal deze zijn vroegere cliënteele op behoorlijke 
en nette wijze zal voortgaan te bedienen en hun volle vertrouwen 
waardig zal blijven. 

De quint-essence van de onderwerpelijke rede is, dat de bedrijfs-
huishoudkunde er in moet kunnen slagen de elementen van den 
kostprijs op te sporen, om tot een juist inzticht te geraken in het 
wezen der „offers" en in de elementen, welke htm grootte bepalen. 

Er bestaat, altijd volgens onzen nieuwen econoom, namelijk nog 
een zeer onvoldoende kennis van het wezen en dus ook van de 
grootte van den kostprijs, waarvan het gevolg is, dat de prijsschat-
tingen en dus ook de aanbieding door de verschillende bedrijfs
groepen, nu eens te hoog dan weer te laag worden gesteld. Onvol
doende inzicht in de elementen van den kostprijs moet dus leiden 
tot onjuiste prijsschattingen van den producent. 
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Een te hooge prijsschatting, wordt gezegd, vindt haar correc
ter wel in de aanbiedingen van concurreerende bedrijf shuishou-
dirtgen of in den algemeenen marktprijs van het produkt, maar voor 
ten 'ie lagen prijs bestaat een zoodanig correctief niet, althans niet 
van zoo snelle en algemeene werking en dit leidt op den duur, d.w.z. 
bij herhaling der gemaakte fouten, tot kapitaal-vernietiging en tot 
aantasting van de grondslagen van het bedrijf. 

Voor het noover is, ontstaat echter in menige bedrijfsgroep 
„chronisch prijsbederf". De leer van de bedrijfshuishoudkunde moet 
er dus in slagen den bedrijfsleider het juiste inzicht te verschaffen 
in de oorzaken van het „prijsbederf" en de middelen aan te wijzen, 
om prijsschattingen, op goeden grondslag te vestigen. Dan heeft 
izij daarmede alléén reeds een belangrijken dienst bewezen aan het 
bedrijfsleven en niet minder aan de volkswelvaart, welke immers niet 
bevorderd wordt door een lageren marktprijs, indien deze wordt ver
kregen ten koste van voortdurende kapitaal-vernietiging. (Bladz. 
36, 37 en 38). 

De groote moeilijkheid' in het bedrijfsleven zoude dus hierin 
bestaan hoe 'men na de gebrachte „offers" in het produktieproces 
kan bepalen welk percentage op den kostprijs moet worden gelegd, 
ter voorkoming van chronisch prijsbederf, m.a.w. hoe hoog de 
verkoopprijs Ss te'schatten, om een behoorlijke winst te blijven 
maken, een behoorlijke vergoeding voor den ondernemer te verkrij
gen, Schat men den prijs van het produkt te laag, dan leidt dit op 
den, duur tot kapitfaal-vernietiging. 

Het probleem van prijsvorming aldus te stellen is een bewijs 
dat)wij hier voor ons hebben een onvervalschten vertegenwoordiger 
der vulgair-economiie, die van cie kapitalistische productiewijze een 
mystificatie, een op den kop geplaatste wereld 'maakt; dat wij hier 
te doen hebben met een type van een dier algemeen voorkomende 
produktie-agenten, die, datgene wat zij in de dagelijksche bedrijfs-
huishoudinig praktisch voor hun oogen zien gebeuren, als het wezen 
der dingen beschouwen en dus, door een manque aan wetenschap
pelijke methode van onderzoek, in een wereld van schijn gevangen 
blijven om herhaaldelijk op telkens nieuwe inconsequente halfheden 
en op onoplosbare tegenstrijdigheden te stuiten. 

Nog erger maken het een ander soort .moderne" economen, 
die, zooals de heer Limperg aanhaalt, ons met hun belangrijke 
onderzoekingen ten aanzien van de wetten betreffende waarde en 
prijsvorming in de op het vrije ruilverkeer geordende maatschappij 
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(cU. dus de kapitalistische; in de grenswaardeleer een grondsla» 
hebben gegeven voor de verklaring der verschijnselen 

Zij, p nJ. de „moderne" economen - wie of deze eigenlijk 
>jn, wordt met gezegd - hebben aangetoond, dat nota-bene de 

gaarde van eenig goed (waar) niet ontspant aan de offers Jke 
de ZTsZtk d T ^ V00rtb™*°* W Setroos" doei: van 

de v o t r ^ ™ 7^:v:' firder -üffers"van 

, . . . . ö , ë ' ö L L n 0 1 s l e c n t & ten heel klein secundair rolletje 
wordt hier f " T " ! °* P * « o n n £ • ordt h i e i verplaatst naar het circulatie-proces der goederen 

-wijl de economische .waarde-wet met de daarbij b!koZe2 
rneerwaarde-wet voor de moderne heeren economen niet bestaat 

Dc heer Limperg schijnt zich met dit soort grenswaardeleer 
economen met geheel te kunnen vereenigen, want z e e l M t * 

^:™8Srdsr
 k ur b ! i j k e n* 

-ijze van uitdrukkmg - dat het onderzoek der bedrijfshuishoud 
kunde zal leiden tot een bevestigend antwoord op de v aa J of e 
beteeken» van den kostprijs, ais grondslag voor prijsschattmo v ïïsrde

 v e r k , T * d e r i n i ; : : 
geschr CSTS . " inVl0ed Uit0€fent' d a n ui t d e 

geschriften der moderne economen zou kunnen worden opgemaakt 
Er schijnt een blijk van schijn te zijn, dat het thans deS van 

p oL Limperg rs, dat wetenschappelijk onderzoek naar de elementen 
van den kostprijs en naar haar beteekenis als basis voor pri s hit 
üng aan te vangen, ten bate der „bedrijfshuishouders" ? " 

dat anZ ü 1 5 t h a " S ' m e e n e " W i j ' W O r o n l a e l e z e ' ' s wel duidelijk 
at onze moderne economen, hetzij behoorende tot aanhangers van 

de grenswaardeleer of niet, bij hun beschouwingen over de P ^ S 
vormmgswetten, de waarde- en meerwaarde-theorie der klassiek " 
J n grondslag der kapitalistische produktiewijz" Z taatS 
1 W e n , met het noodzakelijk gevolg, dat het wez „ ^ n het kapitali 
^ ^ r i k t i e - p r o c e s voor hen iets raadselachtigs blijft e ^ l 

Het is, -zegt Marx in zijn k a p i t a a l " , de grootste verdienste 

gSjken s c h X v f ° T T a , t h 3 n S g 6 W e e S t ' d e " ^ e ~ gelijken . sch.n van de kapitalistische produktiewijze deze relkne 

dol t : : A 1 ] t a - S , e b e « " ^ hebben ontleed als zij d e n g 
Cooidat z„ eindelijk in het directe produktie-proces de w a f d e 
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en meerwaarde der waren tot arbeid hebben gereduceerd en aange
toond, dat het circulatie-proces slechts een metamorphose is van het 
produktie-proces. 

Nu onze „moderne' 'economen de klassieke voorgangers 
geheel vergeten zijn en hun leer als oud-roest op de rommelkamer 
hebben geworpen, zijn de vormen, waarin de ekonomische verhou
dingen hun praktisch ;in het „Alltagsleben" verschijnen, wederom de 
grondslagen van hun ekonomische religie geworden. Maar de vor
men, waarin de dingen ons verschijnen, vallen nu eenmaal niet 
samen met het wezen der dingen 'zelf. Ware dat het geval, dan ware 
alle wetenschap overbodig. Het is juist de taak der wetenschap, den 
oppervlakkigen schijn der dingen, ook in de ekonomie, van het 
wezen te keren onderscheiden. 

Den heer Limperg, die zijn wetenschappelijk werk nog moet 
aanvangen, zal dit, in zijn toekomstig ekonomisch onderzoek, hopen 
we, nog duidelijk worden. 

Reeds uit de terminologie in het beltoog van den heer L. blijkt 
dadelijk, dat hij nog geen schijn van weizen in het kapitalistisch 
produktie-proces weet te onderscheiden, dat hij — bewust of onbe
wust, dat doet er niet toe — in de vulgaire belangensfeer van den 
praktischen kapitalist-ondernemer gevangen zit. Zijn geheele rede 
ic nl. doorspekt met het woord „offers". Offers door den onder
nemer gebracht in het produktie-proces, offers welke de producent 
zich heeft .getroost, offers welke de kooper ter bevrediging van zijn 
begeerte wil brengen, eenmaal gemaakte offers die niet meer gewij
zigd kunnen worden, geldoffers voor de arbeiders in. loondienst in 
ruil voor de nog te leveren arbeidskracht enz. enz. 

Het offer, .dat in dilt verband, ekonomisch gesproken, niets anders 
beteekent dan kapitaal, hetzij constant of variabel, is in zijn gedach-
tengang duidelijk gekozen om ide ondernemers, zoodra de in het 
produktie-proces gebrachte kapitaal-offers niet met de verwachte 
resultaten worden vergoed, als slachtoffers van het produktie-proces 
voor te stellen. Deze voorstelling is niet alleen misleidend, maar 
tevens door het ethisch element er in gebracht, onwetenschappelijk. 

Heeft onze professor wellicht ooit gehoord van den „modernen" 
econoom Dr. Karl Marx, den meest genialen econoom der 19e 
eeuw? Bij het lezen van zijn rede krijgt men den indruk, dat het 
groote standaardwerk „das Kapital" voor hem tot dusverre een 
gesloten boek is gebleven. W i l men een wetenschappelijke beschou-
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•vving over kostprijs en prijsvorming leveren, dan is het onmogelijk 
Marx te negeeren. 

Als hij n.1 het derde boek van „het Kapitaal" wil openslaan, 
.waarin het volledige proces van de kapitalistische productiewijze 
haarfijn wordt geanalyseerd en waarin de theorie der waarde- en 
meerwaardereer aan de werkelijkheid wordt getoetslt, dan zal hij al 
dadelijk in het eerste hoofdstuk, dat handelt over Kostprijs enWinst, 
gewaarworden, dat deae „moderne" econoom toch wel zeer veel 
aandacht heeft geschonken aan de vorming van den kostprijs — 
wellicht, bij laandadhtige studie, veel meer dan den heer Limperg lief 
is — en dart het wetenschappelijk onderzoek, dab hij zioh voorstelt 
aan te vangen, vrij-wel mosterd na den maaitijd is, omdat Marx, 
reeds vijftig jaar geleden, als een vaststaand feit bewezen heeft, 
wat prof. L. thans nog i n het stadium van vraagstuk iniet onmogelijk 
acht. 

Het is natuurlijk hier niet de plaats om uitvoerig in te gaan op 
het vraagstuk van den kostprijs, zooals Marx dit grondig en weten
schappelijk in het „Kapitaal" heeft behandeld en uitgepluisd in al 
zijn onderdeelen, te meer nog waar de begeerte naar een grondige 
studie van dit belangrijk vraagstuk aan de bron zelf is te laven. 

Waar echter, volgens den heer L., de vórming van den kostprijs 
een vraagstuk is van zulk een groote beteekenis voor de bedrijfs-
huishoudkundigen, komt het o.i. toch in de eerste plaats er op aan, 
nauwkeurig te bepalen, wat in de economie onder kostprijs wordt 
verstaan, waifl de „offers", om in de Lilmpergsohe 'terminologie te 
spreken, die! den kostprijs vormen, in hun wezen eigenlijk zijn. 

En hier stuiten wij al dadelijk op een schrikbarende verwar
ring. De ..offers", die den kostprijs vormen, zijn, volgens onzen 
hoogleeraar, de grondstoffen in den ruimsten zin des woords, de 
grond (sic!), de gebouwen, de werktuigen en de arbeidskracht, zoo
wel van Ide loonarbeiders als nota bene van den ondernemer. 

Hier worden twee verschillende grootheden, die streng afzon
derlijk zijn te houden, door elkaar gehaspeld, n.1. datgene wat een 
kapitalistische geproduceerde waar den kapitalist kost en wat de 
produktie van die waar zelf kost. 

De waarde van elke kapitalistisch voortgebrachte waar bestaat 
uit drie elementen, t.w.: l e d e „offers" voor de grondstoffen, 
slijtage van gebouwen, werktuigen enzi., d.i. het zoogenaamde vaste 
of constante kapitaal, 2e de „offers" gebracht door de arbeids
kracht, het variabele kapitaal en 3e de meerwaarde, het „offer" van 
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den arbeider, geleverd uit onbetaalde arbeidskracht, tijdens het 
proces. 

De waande en zonder een analyse van de waarde is het on
mogelijk de elementen van den kostprijs te bepalen — de waarde 
van elke kapitalistisch voortgebrachte waar is door Marx aldus 
geformuleerd: W = c + v + m (waarde = constant kapitaal + 
variabel kapitaal (arbeidsloon) + meerwaarde). Trekt men hiervan 
af die meerwaarde, dan blijft over, wat de waar den kapitalist kost 
en vormt c + v .dus ide kostprijs .Noemen wij den kostprijs k. dan 
wordt de formule W = . c + v •+ m, W = k + m of wel de warenr-
waarde = kostprijs -f- meerwaarde. 

Bedraagt dus het „offer" van den ondernemer voor de pro
duktie van een zeker artikel b.v.b. ƒ5000, namelijk ƒ3800 voor 
grondstoffen en ƒ 200 voor slijtage der arbeidsmiddelen en ƒ 1000^ 
voor arbeidskracht en bedraagt de meerwaarde 100 pet. (d.w.z. met 
een „offer" te brengen van ƒ 1000 voor arbeidskracht, wordt in dat 
geval voor 100 pet. waarde meer voortgebracht dan voor de arbeids
kracht is betaald) dan is de meerwaarde derhalve ook ƒ 1000 en is 
de waarde van het produkt: 4000 c + 1000 v + 1000 m = ƒ 6000. 

Na aftrek van ƒ 1000 meerwaarde blijft er over een waren-
waarde van ƒ 5000.—, d.i. dat deel van de waarde, wat het den 
kapitalist zelf kost en dat dus den kostprijs vormt. De kostprijs is 
hier '5/6 van de waarde, terwijl 1/6 der waarde meerwaarde of 
profij't kan zijn. 

De kostprijs zelf is dus, volgens ide meerwaarde-theorie van 
Marx, die nog altijd door geen enkel econoom als wetenschappelijk 
onhoudbaar is bewezen, een element van de waren-waarde. Maar er 
is nog een ander bestanddeel van de waarde, hef overschot boven 
den kostprijs, de meerwaarde. Deze waarde-vermeerdering komt 
derhalve niet voort uit het circulatie-proces der waren, maar uit het 
productie-proces «elf, zij ontspruit niet, zooals onze vulgair-econo-
men, als oppervlakkige waarnemers der verschijnselen meenen, „aan 
de offers, welke .de kooper ter bevrediging van zijn begeerte voor 
tiet bezit er van wil brengen". 

Trouwens, het is ook den praktischen kapitalist-ondernemer wel 
bekend, dat de in het produktie-proces ontstane waar een hoogere 
ruilwaarde bezit dan die van het voorgeschoten of „geofferde" 
constante + variabele kapitaal; m.a.w. dat ée waarde! van een waar 
na het arbeidsproces grooter is dan vóór 'het proces. Het feit, dat er 
na het proces een plus van waarde is, wat er vóórdien niet was, 
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blijft de modleirne economen een raadsel en aangezien er met iets uit 
niets geschapen, kan worden, zoeken zij hun toevlucht in het pro
bleem van willekeurige prijsschattingen, in bevrediging van de 
begeerten van den kooper, kortom in het circulatie-proces. 

Het geval dat de waarde van een bepaald artikel = de kost
prijs, m.a.w. dat m == o is, kan op de basis van de kapitalistische 
productie-wijze niet voorkoinen,ofschoon natuurlijk door bijzondere 
markt-eonjuncturen de verkoopsprijs der waren van een zelfde 
groep bedrijven tot zelfs onder den kostprijs kan dalen. 

In dat geval is het echter een andere derde persoon in de cir
culatie, ml. de begeerige kooper, die de meerwaarde opstrijkt. 

_ Wordt een waar voor haar waarde verkocht, dan is de winst 
gelijk aan de in, de waren-waarde gematerialiseerde meerwaarde 
Maar de (kapitalistische ondernemer kan even. goed zijn waar nog 
met winst verkoopen,als hij onder de waarde verkooptjzoolanig maar 
de verkoopprijs boven den kostprijs blijft, ook al is die verkoopprijs 
beneden de waarde, wordt toch een deel der meerwaarde gereali
seerd en dus winst gemaakt. 

In het bovenvermelde voorbeeld was de waarde van een gepro
duceerde waar ƒ 6000, de kostprijs ƒ 5000. Di t artikel kan du&s ver
kocht worden voor 5100, 5200 enz. tolt) 5900, in welk geval het resp 
voor 900, 800 enz. tot ƒ 100 onder de waarde van de hand wordt 
gedaan en niettemin een winst van 100, 200 enz. tot ƒ 900 behaald 
wordt. 

Hieruit blijkt, dat tusschen de waarde van een waar en haar 
kostprijs een. marge bestaat voor een groot aantal verkoopsprijzen 
zonder „verlies te nemen" en dit verklaart het zg. moeilijke probleem 
van de prijsschattingen der heeren bedrijfshuishoudkundigen. 

Op ditzelfde verschil tusschen waarde en kostprijs berust de 
wet der kapitalistische concurrentie, de wet die ten slotte de a l a e -
meene winstverhoudingen der kapitalen en de daarmee verband 
houdende produktie-prijzen in de verschillende bedrijfsgroepen 
regelt. De onzm van onze „moderne" economen bestaat nu hierin 
dat zij ludgaan van den schijn dat de geproduceerde waar onmogelijk 
meer waarde kan hebben dan de waarde (offers) die de kapitalist 
heeft voorgeschoten, m.a.w. dat de waarde van een waar gelijk is 
aan den kostprijs. En hoe verklaart men dan de winst, die dan'niet 
Uit de produktie zelf kan voortkomen? Eenvoudig door bij den ver
koop^ een zeker percentage op den kostprijs te leggen, dat het 
„loon van den ondernemer voorstelt. 

g 
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De in het arbeidsproces gevormde meerwaarde wordt door den 
kapitalist beschouwd als te zijn een overschot van den verkoops
prijs boven de waarde in .plaats van een overschot van de waarde 
boven dan kostprijs. De winstt komt volgens deze .moderne" leer 
der economie derhalve voort uit den verkoop, uit (het circulatie
proces der goederen, uit het handelsproces dn (plaats van uit de 
meerwaarde, gematerialiseerd in de waar tij/diens 'het productie
proces. 

De charlatannerie, dat de kostprijs van een waar de werkelijke 
waarde is en de meerwaarde („de vergoeding voor de offers" van 
den kapitalistischen ondernemer; ontspruit aan. den verkoop boven 
haar waarde, m.a.w. dat de waar voor haar waarde wordt verkocht, 
zoodra de verkoopprijs gelijk is aan den kostprijs of wel aan de 
„offers" die den kostprijs vormen, derhalve aan den iprijs van de 
grondstoffen, den grond, de gebouwen, de werktuigen en.de arbeids
kracht, deze charlatannerie nu is de „wetenschappelijke" basis, 
waarop de ,moderne" economie is opgebouwd. 

De concurrentie -is dan ten slotte het welkome middel dezer 
economen om de onbegrepen economische wetten in zake kostprij
zen, prijsschattingen te verklaren, terwijl omgekeerd de heeren ver
geten dat zij 'de concurrentie zelf te verklaren hebben. 

Wat het probleem door den heer Limperg gesteld onoplosbaar 
maakt, is niets anders dan zijn miskenning van of misschien ook zijn 
onbekendheid met de meerwaarde-theorie, zander welke noch bet 
wezen, van de waarde, noch dat van kost-, produktie- en marktprij
zen der goederen is te verklaren. Zijn beschouwingen aan het einde 
zijner rede (bladz,. 35 enz.) over de verhooging van het „nuttig 
effect der offers" in het produktieproces in verband met cie kost
prijzen, hebben dientengevolge niet de minste wetenschappelijke 
waarde. 

Het zoude ons te ver voeren dieper in te gaan op den invloed 
van de organische samenstelling van het kapitaal in het produktie-
proces, van de verhouding waarin 't constante tot "Vö variable kapitaal 
(voor arbeidskracht uitgegeven kapitaal) staat ie de verschillende 
bedrijfsgroepen, verhoudingen welke van overwegenden invloed zijn 
op de waarde en meerwaarde der voortgebrachte goederen en dus 
ook op de marktprijzen die van de waarde afhankelijk zijn, maar die 
op zich zielf met den kostprijs niets te maken hebben. In den kost
prijs toch valt het onderscheid tusschen variabel en constant kapi
taal voor den ondernemer weg. Hem kost de waar steeds 100, om-
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het even of hij 90 uitlegt voor constant kapitaal (grondstoffen, 
slijtage van gebouwen, werktuigen enz.) plus 10 voor variabel 
kapitaal (arbeidsloonen) of 10 voor constant plus 90 voor variabel 
kapitaal. „Offert" hij ,90 c. -f 10 v. dan wel 10 c. -f 90 v., de 
kostprijs blijft 100, hoe verschillend de geproduceerde waarden in 
beide gevallen ook zijn. Stelt men de meerwaarde in beide gevallen 
op 100 pet. dan verkrijgt men als waarde: 

90 c + 10 v -f 10 m = 110 in'het eerste en 10 c -f 90 v -j-
90 m = 190 in het tweede geval. 

Aangenomen dat die goederen voor hun waarde worden verkocht 
en darts dus de marktprijs gelijk de waarde is, dan wordt het eerste 
produkt verkocht met 10 pet. profijt (10 meerwaarde of onbetaalde» 
arbeid), het tweëdle met 90 meerwaarde of onibetaalden arbeid of 
90 pet. profijt. De meerwaarde over de geheele waren-produktie 
genomen valt .daarna uiteen in winst (ondernemerswinst plus intrest 
kapitalen) en grondrente. Maar deze meerwaarde-en-profijt-theorie 
van Marx, welke idle geheele kapitalistische produktiewijze verklaart 
en tot dusverre nog nimmer als onhoudbaar is weerlegd, willen en 
kunnen de burgerlijke economen niet aannemen omdat zij dan 
consequent gedwongen zijn het kapitalistisch produktie-proces te 
erkennen als een historische vorm van uitbuiting van arbeid van het 
maatschappelijk produktie-proces „überhaupt ." 

Zij zouden dan (moeten erkennen dat het extra-profijt dat de 
kapitalist, resp. de kapitalistenklasse ontvangt, in laatste instantie 
slechts kan ontstaan, doordat de arbeider, na reproduktie van de 
vergoeding voor den prijs van. zijn arbeid, nog meer produkt 
voortbrengt, waarvoor hij niet betaald wordt — meer-produkt van 
onibetaalden arbeid. 

Zij zouden dan aan de universiteiten moeten doe eer en dat de 
arbeidsdag van den arbeider vervalt in twee deelen, n.1. één deel 
waarin! het kwantum arbeid wordt verricht, noodzakelijk in de gege
ven ontwikkeling van de produktief-kracht van den arbeid in het 
kapitalistisch produktie-proces om de waarde van zijn eigen levens
middelen te reproduceeren, d.i. het betaalde 'deel van zijn heele 
uagarbeid, het voor izrijn eigen behoud en reproduktie „noodzake
lijke" deel van, zijn arbeid en in een tweede deel, dat hij boven de 
waarde van zijn arbeidsloon verricht en dat meerarbeid., onbetaalde 
arbeid is, gemateraliseerd in de totale meerwaarde of het profijit der 
geheele warenproduktie, welk totaal daarna verdeeld wordt onder 
de kapitalisten en grondbezitters in den vorm van ondernemers
winst, intrest en grondrente. 
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Dat het kapitaal in het daarbij passende maatschappelijke 
produktie-proces een bepaald kwantum meerarbeid pompt uit de 
onmiddellijke producenten, de arbeiders .meerarbeid die het kapitaal -
zonder equivalent ontvangt en die dus in zijn wezen altijd dwang
arbeid blijft, hoezeer hij ook als een vrije overeenkomst, afgesloten 
bij contract, moge toeschijnen, is slechts een voorbijgaande vorm 
van maatschappelijke produktie. Dat meer-arbeid wordt omgezet in 
meerwaarde, en deze meerwaarde wordt gematerialiseerd in een 
meerprodukt, m.a.w. dat arbeid boven de maat der behoefte uit 
wordt verricht, is niets bijzonders. Dit is steeds zoo geweest en 
moet steeds blijven bestaan, in elke gemeenschap. 

In het kapitalistische zoowel als in het slaven-stelsel van voort
brenging bestaat alleen deze onhoudbare antagonistische vorm, die 
uitloopt op een zuiveren lediggang en niets-doenerij van een deel 
der maatschappij. De voortgebrachte meerwaarde of 't meerprodukt 
ten goede gebracht aan de geheele maatschappij beteekent ten slotte 
niets anders dan het communisme en nu ligt het in de immanente 
wetten der kapitalistische produktie, een historisch proces, dat het 
kapitalistisch pompsysteem van meerarbeid gedoemd is te verdwij
nen, om plaats te maken voor het communistisch systeem van meer
arbeid, waarin cle meerarbeid, in evenredigheid met de ontwikkeling 
van de produktiviteit van den arbeid, al 'heel spoedig bij een korten 
arbeidsdag voldoende zal etijn. 

Intussdhen was het doel van deze kritiek een aanval te 
openen op de ideeën van onze ,hoogst-moderne" economische 
decadenten, welke in nauw verband staan met de aanhoudende 
ineenzinking van de kapitalistische produktie zelf, en onder welker 
ineenzinking van de kapitalistische produktie Eelf. Zijn motieven 
zijn toch herhaaldelijk gebaseerd' op chronische malaise in de 
bedrijf shiuishoud'ing, op vernietiging van het productie-proces, op 
kapitaal-vernietiging. 

Het is vooral de taak van dit tijdschrift onzen ideëelen sf'rijd 
offensief te voeren tegen de burgerlijke ideologie, die zooals wij 
thans weer duidelijk zien in de nieuwe economische politiek van 
Rusland, van zulk een groote beteekenis is voor -den strijd! voor het 
communisme. Wij moeten in staat zijn de hoogere wetenschappelijke 
w aarde van de proletarische ideologie te stellen tegen de modern 
kapitalistische ideologen. Kortom, willen de arbeiders in alle 
opzichten kunnen zegevieren, dan moeten wij ook de overwinning 
op de kapitalistische ideeën kunnen behalen. 



De Macht van het Geld 
door 

M A N N O U R Y . 

„Die Manke als Geld ist eine rein Ontike Erscheinung". 
O. Spengle,-. Der Untergang des Abendlandes, II, p. 611. 

Als iemand in onze tegenwoordige maatschappij in het bezit 
is van een som gelds, staat hij in hoofdzaak voor de keus tussen 
twee mogelikheden: óf wel het geld naar zijn welgevallen te beste
den, óf een poging te doen, het winstgevend te maken. Hij zal die 
keus tot stand' brengen, door izijn geestelike en stoffelike behoeften 
van dit oogenblik te vergelijken met de behoeften, die hij in de toe
komst voorziet te zullen gevoelen, en na te gaan, in hoeverre beider
lei soort behoeften door bemiddeling van zijn tegenwoordig, resp. 
toekomstig geldbezit zullen kunnen worden bevredigd. Het spreekt 
vanzelf, -dat naarmate iemands geldbezit het minimum, dat voor de 
bevrediging izijner oogenblikkelike fysieke behoeften vereist wordt, 
meer of minder overtreft, niet alleen zijn vrijheid van keus tussen 
deze twee, uit ekonomies oogpunt beschouwd zo uiterst verschil
lende handelwijzen, maar ook die ten aanzien van de wijze waarop 
hij óf het een, óf het ander ten uitvoer zal leggen, groter of kleiner 
zal zijn, maar ook bij betrekkelik kleine overschotten boven de 
„nooddruft", begint de tweede gedragslijn, die wij als „belegging" 
zullen aanduiden, tot het terrein der mogeli'kheid te behorem& Het 
grote onderscheid tussen „besteden" en „beleggen" ten aanzien der 
maatechappelilke verschijnselen is hierin gelegen, dat de „besteding" 
de distributie der waren, de „belegging" die der arbeidsmiddelen 
en arbeidskrachten beïnvloeden. Dat die beïnvloeding der wanendis-
tributie door de „besteder" meestal rechtstreeks, die van d'e arbeids-
dfistributie door de „belegger" meestal door tussenkomst va- ande
ren en op vaak zeer samengestelde wijze plaats vindt, laten wij tans 
buiten beschouwing, en eveneens laten wij buiten beschouwing, dat 
een voor „besteding" bestemde geldsom gedurende korte tijd „ren
teloos" kan worden bewaard, om ook de behoeften van de aller-
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naaste toekomst te kunnen bevredigen, of wel een voor „belegging-
bestemd bezit soms lij .VI ik renteloos wordt gelaten, om nadere 
gegevens, die de wijze van belegging kunnen bepalen.af te wachten. 

Een enkel voorbeeld moge voldoende zijn, om bovenbedoelde 
onderscheiding van maatschappelike geldfunkties, en daarmede het 
gebruik der ingevoerde termen „besteding" en „belegging" (welke, 
ter onderscheiding van de gangbare betekenis dier woorden, in dit 
opstel steeds tussen " " " " «zullen worden geschreven) nader toe 
te lichten.Wile geld uitgeeft voor 't levensonderhoud of de geesteliike 
ontwikkeling van zichzelve, van zijn gezin of van anderen (o.m.: 
kontributies aan verenigingen, steun van kunsten en wetenschappen, 
sport), „besteedt" heit, wie waren of arbeidsmiddelen (met inbegrip 
van grond en z.g. onstoffetïke bezittingen: goodwill,, patenten en 
koncessies) aanschaft of arbeidsloon betaalt, '(hetzij rechtstreeks, 
hetaij middellik in cle vorm van aandelen, merkantiele obligaties, 
wissels, verzekeringspolissen, bankdeposito's, spaarbanksrortingen, 
enz.) „belegt" het in de hier bedoelde zin. Zoals bij onderscheidin
gen zónder uitzondering hei geval is, treden ook hier zowel over
gangsvormen als samengestelde verschijnselen op; voorbeelden van 
het eerste zijn uitgaven voor de opleiding tot enig ekonomies-pro-
dukiief vak of de aankoop van waardevolle kunstvoorwerpen, terwijl 
onder de uitgaven van gemengd karakter de belastingen een belang
rijke plaats bekleden. Hieronder immers kunnen voor een groter of 
kleiner deel gelden begrepen izijn, die door de overheid (staat, 
gemeente, sovjet) tot het produceren van waren of het regelen van 
het produktieproces worden aangewend, en dus ads „belegging" 
moeten worden aangemerkt. Voorts moet niet uit het oog verloren 
worden, dat de „belegger" wel deelneemt aan het produktieprocès, 
maar dat die deelneming daarom nog niet moodzaketilk bevordering 
der .produktie in zich sluit; immers de bedoeling van de beilitter is in 
de meeste gevallen persoonlik inkomen te verwerven en niet maat
schap pelik inkomen tot stand te brengen. Zo ,is b.v. het verhan
delen van produkten naar streken waar een geringere behoefte daar
aan bestaat dan in het land van herkomst een destruktief procés, 
onverschillig of die handeling uit verkeerde kalkulatie dan wel met 
bedriegellik oogmerk (invoer van tabak naar Cuba of van wijn naar 
Madeira!) is geschied, Voorts: het bezigen van graan als brandstof, 
het vervalsen van levens- of geneesmiddelen, het maken van reklame 
voor inindierwaardlige produkten. Ook is het mogelik, dat het 
„belegde" geldkapitaal vermeerdert of vermindert, zonder dat 
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daarmede enige vermeerder ing iof ve rminde r ing van ekonomies k a p i 
taal gepaard gaat : men denke aan de tussenschakels in de te rmi jn-
h a n d e l . . . of aan het jasje v a n Wouter t je Pie terse! V o o r ons doel 
evenwel is het voorshands voldoende, op de t w e e ë r l e i r i ch t ing 
gewezen te hebben, w a a r i n z i c h in oniae maatschappi j de „ m a c h t van 
het g e l d " openbaar t : die van het p roduk t i e - en die van het k o n -
sumptieproces . 

W i j hebben in het voorgaande gesproken van „ e e n som 
geldis", en i nde rdaad is de bedoelde vr i jhe id van keus in de w i j ze 
van machtsui toefening o p het ekonomies verkeer (a fgez ien van de 
grootte dier machtsui toefening) het grootst, als iemand „ in ge 'a 
waa rdee rbaa r " bez i t uit z .g . ge ldmidde len bestaat, d . i . uit bank- of 
muntbil jet ten, of (voor igeringe bedragen) uit gemunt gelicii, terwijl 
ook „ g e l d " in de v o r m v a n cheques,bankdeposi to 's ,eniZu(zg. l i q u i d i 
teiten van de eerste orde) v r i jwe l in dezelfde mate de eigenschap 
bezhï ten , even geschik t te z i jn , om „ b e s t e e d " als om „ b e l e g d " te 
worden . Het is t rouwens reeds meermalen opgemerkt , dat de grote 
gemakke l ikhe id , waarmede het geld van bes temming kan ve ran 
deren, s amengevoegd en ve rdee ld kan worden , een der be langr i jks te 
(ekonomiese) verschi lpunten vormt tussen het kapi ta l i s t iese t i jd 
perk en het daaraan voorafgaande t i jdperk der n ianufak tuur . E e n 
zeven- of achtt iende eeuwse r i j k a a r d had vaak w e i n i g andere keus, 
dan die tussen „ o p m a k e n " of „ s p a r e n " , . . . om zi jn erfgenamen tot 
„ o p m a k e n " in staat te stellen. A l l een a l s ' d i e „ r i j k a a r d " toeva l l ig 
tevens b e k w a a m h e i d (als handelsman, industr ieel , l andbouwer , 
enz.) bezat, of van nabi j persoonl ik bekend was met bekwame „ b e 
leggers" , had hij gelegenheid, z i jn bezit te vermeerderen, en d a n 
meestal slechts op é é n bepaalde wi jze . Het zou na tuu r l i k d w a a s h e i d 
zijn,, te w i l l e n ontkennen, da t deze eigenschap van het moderne geld , 
die wij „ b e s t e m m i i n g s l i q u i d i t e i t " w i l l e n noemen, op ziichzelf b e 
s c h o u w d een be langr i jk ekonomies voordeel inhoudt, en de o n t w i k -
keling^ van de were ldp roduc t i e heeft m o g e l i k gemaakt . M a a r even 
du ide l ik i s het, altans voor ons kommunis ten , dat d iezelfde , in 
sommige opz i ch t en ongetwi j fe ld he i l zame bes temmings l iqu id i te i t 
van het ge ld de k loof tussen de beschikbare a rbe idskrachten en de 
beschikbare a rbe idsmiddelen , en tevens t'|ie tussen de ekonomiese 
behoeften en de beschikbare waren heeft verbreed, en de w i s s e l w e r 
k i n g d i e r be ide polen vain het maatschappelijk leven in steeds toene
mende mate heeft be lemmerd : het samengaan van werk looshe id en 
gebrek enorziijds met loverpro du ktie en warenjc'lestruktie anderzi jds is 



511 

het sprekendst symptoom van de dodelike kwaal, waaraan het kapi-

talistiese stelsel lijdt. . 
Evenwel moet tot recht begrip dezer verschijnselen niet .uit het 

oog worden verloren, dat deze bestemmiingsliqudditót volstrekt met 
aan de geldvorm is gebonden, maar zich meer en -meer tot iedere 
vorm van bezit heeft uitgebreid, ja zelfs in sommige gevallen aan de 
geldvorm in .mindere mate toekomt dan aan het rechtstreeks (d.i 
onbezwaard) bezit van arbeidsmiddelen en waren. Webswaar zal 
het slechts in uitzonderingsgevallen mogeliïk zijn, de bestemming 
van een stoffeike zaak ten aanzien van konsumptie ot produktie te 
wijzigen (graan kan als zaaigraan, als voedsel, of als ballast gebe
zigd worden, om van 't „gebruik" als brandstof nu maar te zwijgen, 
metalen en chemiese stoffen kunnen tot ammunitie of tot arbeids
middelen verwerkt worden, ena), maar voor de individuele bezitter 
van waren of arbeidsmiddelen bestaat steeds, zij het in zeer ver
schillende mate, de mogelijkheid-, de ekonomiese -macht, die doordat 
bezit vertegenwoordigd wordt, een andere richting te geven. Men 
denke b.v. aan het (geval, dat een grote industriële onderneming tot 
liquidatie besluit, of dat een kuituurmaatschappij zich door oogst-
verband de middelen verschaft, de produktie voort te zetten. En om 
in te zien, dat geldbezit in dit opzicht niet altijd de voorkeur heeft 
tegenover rechtstreeks bezit van ekonomies goed denke men slechts 
aan de marken- of kronenmilliardair, die vaak door de onmogelijk
heid zijn geld met; enige kans op goede uitslag te „beleggen", er 
toe wordt gedreven, het „in arren moede" maar zoveel en zo spoedig 
mogelik te „besteden". 

Wanneer wijybeit valuta-, of, als men wil, het inflatievraagstuk 
als de uitdrukking van een tweede ziekteverschijnsel van de kapiita-
listiese maatschappij beschouwen, als een verschijnsel zelfs, dat de 
overgang der kwaal van het chroniese in hel? akute stadium aan
duidt, dan ligt de tegenwerping voor de hand, dat dit vraagstuk 
voor Sovjet-Rusland toch zeker niet minder ernstig is dan voor de 
naar kapitaiistiese beginselen geregeerde landen. Wij willen dit 
allerminst ontkennen, en zelfs toegeven., dat een zo absolute ontred
dering van het geldwezen, als Sovjet-Ru si and in de eerste revolutie
jaren gekend heeft, zelfs in „het vaderland van de mark" tot nu toe 
niet is* voorgekomen. Wie zich hierover verwondert evenwel, ver
keert nog in de veel gekoesterde dwaling, als zou een verandering 
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in de regeöringsbeginselen met één slag een verandering van het 
maatschappel ik productieproces kunnen teweegbrengen. Wat. onze 
tegenstanders beweren: dat van een kommunisties produktieprocès 
in Sovjet-Rusland geen sprake zou zijn, k onjuist, maar volkomen 
juist is het, dat dit prcdluktieproeès nog slechts ini zijn eerste ont
wikkel ingstadium ,is, en bij lange na nog niet in. staat, in de 
behoeften der bewoners te voorzien. Jaren lang nog zal ook Sovjet-
Rusland op de voortbrengselen van, een kapitaliisties georganiseerde 
produktie aangewezen zijn, en (ruilverkeer met uitsluitend < kapita-
listies produceerende landen moeten onid/erhouden. En zolang 
en voorzover dit het geval is, zal ook voor onze oostelike partijge
noten een «valutavraagstuk bestaan en oplossing eisen. De overgang-
van het ene in het andere stelsel kan door doeltreffende maarregelen 
der Sovjetregering en door uitbreiding der revolutie tot andere 
landen worden verhaast of door ekonomiese of gewelddadige oor
logen worden vertraagd, rmaar de eigenlike drijfkracht, welke die 
overgang moet teweegbrengen ligt in het veldwinnen van de kom-
munisitiese gedachte bij de grote massa, zowel in als buiten Rus
land. Het veldwinnen dier gedachte is niet aan uitwendige kenmer
ken te meten, de verandering in de produktievorm kan aan de 
begeleidende verschijnselen van stap tot stap worden onderkend, en 
ondier die verschijnselen bekleden de finiamtiëel-monetaire een voor
name plaats. Ten aanzien van deze verschijnselen (ziou men in grote 
trekken het onderscheid (tussen een kapitaliisties- en een 'ikommunis-
ties georganiseerde produktievorm kunnen uitdrukken, door te 
zeggen, dat in een kommunisties stelsel de besfemmingsliquidteit 
der waren wèl, die -der arbeidsmiddelen nidü bestaanbaar is, m.a.w. 
dat de macht, die de beschikbare arbeidskracht over die beschikbare 
arbeismiddelen verdeelt, onttrokken is aan de samenkoppeling met 
het bezit van arbeidsmiddelen of waren, en overgebracht op 
organen, die de ekonomiese behoeften 'en de arbeidskracht van 
grotere of kleinere groepen der bevolking tot uitdrukking en tot 
onderling verband brengen. De macht daarentegen, de voor een 
bevolkingsgroep beschikbare waren ite distribueren, wordt indivi
dueel uitgeoefend, en hoe groter de liquiditeit van die bestemmings
macht rs, hoe groter de kans is, dat de warenvoorraad op de voor
deligste wijze tot bevrediging der behoeften zal worden aange
wend. Ten aanzien va:: lm; geldvraagsteik volgt hieruit onmiddelhk 
dat voor grotere gemeenschappen het geld als liquiditeitsmiddel der 
waren (het „bestedingsgeld") een vrijwel onmisbaar hulpmiddel 
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fcü Z i i n doch voor het geld als.liquiditeitsmiddel der produktie, 
middelen („ beleg gin gs geld") in een kommunisties produküestetee 
geen plaats kan bestaan. De overganglvan het tegenwoordige in het 
door ons voorgestane stelsel zal zich dus aftekenen in een steeds 
Vollediger afscheiden van beide geldsoorten en fin een steeds afne
mende invloed van de eigenaars van „beleggingsgeld" op de pro-
duktieregeling. 

Wanneer wij hier spreken van een afscheidmg tussen „beleg-
gixiFSseld" en „bestedingsgeld", hebben wij het oog op een ekono
mies verschijnsel, niet op een monetaire maatregel. Het ekonom.es 
verschijnsel is misschien het duidelikst weer te geven door een een
voudige beeldspraak, aan onze bloedsomloop ontleend: la tende 
ion-en de arbeid en de haarvaten het verbruik voorstellen, dan ver
tegenwoordigt het slagaderhk bloed het „bestedingsgeld" en hef 
acferlik bloed het „beleggingsgeld-; in die tegenwoordige maat
schappij vermengen de beide bloedsoorten zich met elkander (als 
bij de lagere diersoorten), in het overgangstijdperk naar de kom-
mumstiese maatschappij moet die vermenging uitgesloten worden 
(zoals bij de hogere diersoorten). Evenwel zal aan dd ekonomies 
verschijnsel een monetaire maatregel moeten beantwoorden, d.w.z. 
onze beeldspraak zal niet alleen toepasselik moeten zijn op de 
beide soorten „geld" in de zin van onderling verwisselbare waren, 
resp onderling verwisselbare arbeidsmiddelen,éoch ook op de daar
mede overeenkomstige gelidmiddelen die wij ons voor de eenvoudig
heid een ogenblik in de vorm van munten, laten wij zeggen: zilveren 
resp gouden munten willen voorstellen. Denken wij ons nu eens, dat 
arbeidslonen uitsluitend in zilver mochten worden betaald, en ver-
bruiksartikelen uitsluitend voor zilver mochten worden verkocht, 
dan zou inderdaad ic|e bezitter van goudgeld dit enkel in arbeids
middelen kunnen „beleggen", . . . tenzij hij erin zou slagen zijn 

o-ouden tlientjes" klandestien voor „zilveren guldens" te ver
wisselen. Wij kunnen ons moeilik een zó drakonies wetboek 
van strafrecht voorstellen, dat deze „bloedmenging" zou kunnen 
voorkomen,. Wij bezigen dan ook dit wellicht wat kinder
achtige voorbeeld enkel, om te doen uitkomen, dat geld in de vorm 
van munt (d i in de vorm van een stoffelike zaak, die zelf als waar 
ol als grondstof kan gebezigd worden), bij een doorvoering van de 
bedoelde afscheiding vrijwel onbruikbaar is, en altans voor het „be
stedingsgeld" enkel z.g. fiduciair geld in aanmerking komt, en we! 
fiduciair geld. dat na zijn funiktie te hebben vervuld, uitehet verkeer 
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verdwijnt Dit automaties uit het verkeer verdwijnen kan prakties 
voldoende bereikt worden, door aan het tot „besteding" bestemde 
geld .een levensduur te geven, die ongeveer overeenkomt met de 
periode, die het arbeidsloon .nodig heeft, om verbruikt te worden; 
stel b.v. drie maanden. Het „beleggingsgeld" zou, al tans zolang het 
nog in de vorm van geldmiddel dienst moet doen, zeker minstens 
een looptijd van ongeveer twintig jaar moeten hebben, om zich te 
kunnen aansluiten aan cie periode, dte „vaste" arbeidsmiddelen 
nodig (hebben, om hun ekonomiese funktie te vervullen. De cirkula-
tiebanken, die de beide soorten betaalmiddel iin omloop zouden 
moeten brengen, waren dan tevens de aangewezen lichamen, om de 
vjphouding van produktie en komsumptie te regelen. 

Het ware dwaasheid, reeds van te voren, en „vanuit de studeer
cel", gelijk het heet, een finantiëe! systeem te'willen uitwerken, dat 
op de hierboven vluchtig aangeduide gedachte 1) berust. Trouwens 
de bruikbaarheid van zulk een systeem zou in hoge mate van tijd en 
plaats afhankelik 'zijn. De geleidelike ontwikkeling van het geld
wezen in en buiten Rusland alleen zal kunnen uitwijzen, in hoe
verre het opheffen van de „bestemmingsliquiditeit" van het geld 
door wettel ike maatregelen zal kunnen worden bevorderd of belem
merd. Toch moge hier nog een enkele opmerking wolgen over de 
m.i. hoogst verderfelike invloed, die het baseren van betaalmiddelen 
op voorraden edel metaal (een overblijfsel uit lang verstreken eko
nomiese tijdperken, gelijk Spengler terecht opmerkt), op de ontwik
keling van het produktieprocès in kommunistiese richting uitoefent. 
Een eerste voorwaarde toch, die aan een bruikbaar geldmiddel te 
stellen is, is deze, dat de daardoor vertegenwoordigde ekonomiese 
n.acht (hetzij koopkracht of produktievermogem), voor „ver
plaatsing in de tijd", d.i. voor bewaring, vatbaar zij, en aan "deze 
voorwaarde voldoet het edel metaal al in uiterst geringe mate. ( ' 
ons tot het goud te bepalen, jmerken wij op, dat het rechtstreeks 
(afgezien van het gebruik voor mediese en enkele andere doelein
den) slechte een enkele maatschappelijke funktie vervullen kan, n.1. 
het bevredigen van aestetiese behoeften. En afgezien nu nog van de 
omstandigheid, dat de hoge ontwikkeling van de verbruikskunst . n 
de z.g. schone kunsten oorzaak is, dat slechts een zeer o-erino-

1) Z i e ooik T r J b . 15/11/ '1-8. 
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gedeelte der aestetiese behoeften in onze tijd op het beaat van 
gouden sieraden is gericht, is & verhouding van die behoeften to 
die van andere aard (voedsel, kleding, woning, kennis) n zo hoge 
mate van de maatschappelijke omstandigheden arhankehk, dat het 
moeilik zou zijn een verbruiksgoed of een grondstof te noemen dre 
als zodanig geringere „waardestabiliteit" beaat dan het goud. Dat 

esniettegenstaande het goud zich vóór de werelddorp^ zolang a 
drager van een vrij konstante ekonomiese macht heet weten te 
handhaven, is dan ook enkel toe te schrijven aan de betrekkei k 
S e schommelingen, die de warenbehoeften der verschtllende 
Tanden ondergingen, schommelingen, die (alweer betrekkel.k ge
sproken) gemakkelik door het vrije ruilverkeer op de were ldma« t 
konden worden gevolgd. Zolang dat het geval was, kon het goud 
zijn waardes-.abili.vi: handhaven, niet dank zij aijm ekonomiese 
eigenschappen, maar dank zij het nog ongeschokt geloof van het 
publiek in die waardestabiliteit «elf! Een grondslag even wankel als 
die van de veiligheid van de leeuwentemmer, die zijn sujetten met 
een roodgeverfd stokje in bedwang houdt! En toen de uitbarsting 
kwam die een tot dusver ongekende verstoring van het ekonom.es 
evenwicht medebracht, bleek ook 't diepgewortelde geloof aan de 
v ereldfetish niet tegen de harde werkelikheid bestand: de leeuw had 
het stokje aangeraakten ontdekt, dat 't zijn huid niet kon schroeien. 
Zwedens invoerverbod van goud heeft meer gedaan voor de onder
mijning van het kapitalisties stelsel dan een wagenvracht propa-
«andalektuur zou kunnen doen. , , " , 

De vraag naar welk beginsel de stabiliteit van het „beste
dingsgeld" (en dit is het enige, dat voor de kommunistiese produk-
üevorm van belang is) tot stand dient te worden gebracht kan, in 
theorie altans, uiterst gemakkelik worden beantwoord:de „dekking 
v m het voor een bepaalde landstreek en voor een'bepaald tijdperk te 
emitteren „bestedingsgeld" dient uit den aard der zaak te bestaan 
in de ten tijde der emissie voor die landstreek en dat üja-
perk beschikbare voorraden; alleen de verhouding, waarin de reke-
mno-seenheild dier emissie tot de verschillende delen vair die voorraad 
Zal staan, moet dan van te voren geregeld worden in verband met de 
behoefte-verhoudingen, terwijl onvoorziene wijzigingen m die 
behoefteverhoudingen door herziening van de vastgestelde „d.stri-
butieprij.zen" kunnen worden geleid. Dat de moeilikheden van het 
invoeren van dergelijke regelingen (in de daad en m de geest) 
geweldig -root zijn, en groter, naarmate zij een wijder geb.ed om-
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vatten, valt/niet te ontkennen, maar de menselike geest heeft reeds 
zo vaak haar aanpassingsvermogen bewezen, dat wij er niet aan 
behoeven te twijfelen, of hij zal ook hier niet te kort schieten. 1) 

En het „beleggingsgeld?". . . Doch genoeg voor ditmaal. 

o, , J> +

V , o o r

 u

w ' u v a n .rekenen houdt, volge ihder een eenvoudig voorbeeld 
Met, dat besehiikbaar zijn 1 millioen K . G . levensmiddelen en 9 millioen K G 
brandstof, en vermoed wordt, dat deze verhouding overeenkomt met die der 
behoeften. Geëmitteerd kunnen dan b.v. worden duizend reken,irr»seeirheden 
elk recht gevende op 2 duizend K . G . tav. of 18 d. K . G . torandst. Na verloop 
van een maandiblijkt evenwel, dat naar verhouding meer brandstoffen opoe-
nomen zijn, dan vermoed was, en wel 200 d. K . G l e v ( = 100 Lassalles") 
t ê l 2 I ^ m a bJr(=u 1 5 0 < ' L a s s a l i e s " ) - zodat in voorraad zijn"800.d. K . G 
lev en 6300 d. K . G . br., en in omloop 400 + 350 (= 750 Lass Zuirai<*er 
stuiken moet dus het wachtwoord zijn, want de , vraag-verhoud'no-'' is V*., 
— 14: 189 en de „aanbod-verhouding ' ' is 8: 63 = 24- 189 De d'.str'bntV 
venhouding" zal dus tussen deze beide moeten i ^ g e i v e n b v -esteld kunnen 
worden op 18: 189 = 2: 21, zodat de „Sovjet" zal bepalen, dat' „van heden 

f ) , , , 21 X 800 + 2 X 6300 23 
af 1 Lass. gehjk zal zijn aan ^ = — d. K . G . lev. of aan 

21 X 800 + 12 x 6300 98 " X 7 5 ° ' 5 

' o v ' , » v ~ T d ' l K ' U ' b n ' d - w - z - bij benadering: d. K . G . — X /00 5 
lev. = 0,54 Lass. en ld. K . G . br. = 0,05 Lass. 

Als alles goed gaat, zal dan van beide -voorraden een klein overschot 
zijn ekrvaient aan de „Lassalles", die ongebruikt ge-bleven en dus wawde-
^ K i ; i n H

 E>\Sr ' V V e t g ° ^ d ' Z O d a t a a n e e n v a n feide venbrrrfe-
de, * dle'ft

 t e o n t s t

u

a a n > d a n wordt de „bestemmingsHqudditeit" 
Ie iik'in rit m P t ° p g e h e v e n > e n h e t P u b f c ' k verplicht, de goederen ook wer-
op te nemen 8 a a , 1 W e Z i « ' e ™rraden overeenstemmende verhouding 



Oude kunst der Russische boeren 
door 

J. ( M O S K O U ) . 

In eenige zalen van het historisch museum op de Roode Plaats 
t c Moskou werd in * eerste helft van dit jaar een tentoonsteltang 
lebouden van-russische hoerenkunst. 0 P kuiltureel gebied weer een 
van dte prestaties van het Bolsjewistisch bewind, waartoe het 
Tsarisme nimmer kon komen. Het materiaal, waaruit .deze tentoon
stelling is samengesteld, heeft namelijk reeds jaren op de zolders 

an dft museum gelegen, of is daar thans van elders, waar he ver 
waarloosd lag, bijeengebracht, zonder dat iemand er anders dan 
door protektie of toevallige relatie, ooit wat van te zien kreeg Zoo 
uerd niet alleen aan den met-Rus het kennismaken met een waaen-
iike uitdrukking van den aard van het Russische volk onthouden, 

„!aar werden de Russen zelf afgesneden van de kultureele waarden 
van hun eigen verleden, waarin ze wortelen. 

Het Tsarisme handelde met deze dingen van echte volkskunst 
overigens volstrekt niet anders dan het kapitalistische nederlandsche 
Lnarch i sme met de overeenkomstige echte volkskunst van het 
grootste en kleurigste volksdeel van zijn Rijk. Want het maakt vol
strekt geen verschil, of de Tsaar deze eerlijke tevensmit.ng van het 
russische volk op de zolders bijeenstapelde, of dat hét bloedregiem 
van den bekenden Roofstaat-aan-de-Zee de natuurlijke ui ingen van 
de scheppingsdrang van Insulinde's eilandbewoners, in Leiden (m 
glazen kasten opgestapeld) vervochtigen laat,zooals het in Insulinde 
zelf die eigenste vandalenaard demonstreert aan' het laten vervallen 
en bestelen van een der schoonste wereldbouwwerken, de Boro-

b ° e d D e Bolsjewiki zijn naltüurlijk direkt na de aanvaarding van het 
bewind begonnen, zich aan dit het Tsarisme en aan het Holland ge
lijkelijk eigene barbaren-dom, te onttrekken. En het eerste resultaat, 
na de generale registratie, die eerst moest plaats vinden, is nu deze 
overzichtelijke en simpel gearrangeerde tentoonstelling, die een 
idee aeeft van het russische boerengemeenschaps-leven en de in 
deze kunst uitgedrukte eigenaardigheden. In een tijdschrift-
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artikel, zonder plaatjes er bij, is het natuurlijk niet goed mogelijk, 
daarover uitvoerig in details te treden. Maar enkele algemeene 
opmerkingen zouden er toch over te maken zijn. 

Deze expositie betrekt uw inleven in het er ten toon gestelde, 
in een maatschappelijke samenstelling van het leven, die wel analo
gie met andere'samenlevingsvormen moet vertoonen, waarvan ge de 
- er tot vergelijking mee suggereerende - volkskunstuitingen "kent, 
maar ook door zeer essentieele kenmerken zich daarvan- moet 
onderscheiden. Zoo is de gezamenlijke eindindruk voor uw waar
nemen van deze volkskunst, die voor westersche kunstopvattingen 
tot nu toe niet in aanmerking kwam. Rusland immers heette tot voor 
kort nog, nooit een eigen kuituur te hebben gehad. En men kende en 
waardeerde er alleen min of meer de literatuur. 

Maar waar in de literatuur vond men de maatschappelijke 
samenlevingsvormen van, het werkelijke volk zelf zichzelf uitdrukken 
zooals in deze z.g. hoerenkunst het geval is? en die tot u spreekt 
van het -simpele omgangsleven tusschen menschen, van een eenvou
dig maatschappij-verband, in een doorzichtige relatie tusschen 
menschen en natuur. 

En dat is het essentieele van deze kunst van eenvoudige blij
heid, zonder bovenzinlijk element, waarin de overeenkomst met 
kunstuitingen van groote primitieve beschavingsperioden, als van 
de oude Peruanen of van de rijst- en visscherseilandjes in Insulinde 
— en waar men in de bepaalde monotonie van motieven en andere 
kunstkwaliteiten het essentieele verschil met die andere primitieve 
samenlevingsvormen uitgedrukt vindt. 

Tentoongesteld zijn geborduurde stoffen, of kledingstukken 
en kant, en «daarnaast uit hout gesneden of uit hout vervaardigde 
beschilderde voorwerpen, dingen uit het dagelijksch gebruik of 
dingen van versiering bulten aan de huizen van het russische platte
land en van de landelijke stad. 

De verbinding tesehen deze textiel- en houtkuituur vormen 
lijn geweven stoffen, waarop het spiegelbeeld werd gedrukt van een 
in het houtblok uitgespaarde verluchting. 

En in andere houtblokken ziet ge den vorm, -waarin deeg van 
brood en suikerwerk in velerlei vormen werd gegoten of werd de 
teekening uitgestoken, waarmee die worden geïllustreerd. Er zijn 
ook arresleden en een weefgetouw. Maar alle grootere huisraad 
ontbreekt, zoals stoelen of kasten of voorwerpen van koper of ander 
metaal, die de ruggegraat van westersche kunst vormt 
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En m deze karakteristieke beperktheid, waaraan, de begrensd
heid der motieven van versiering parallel loopt, leest men » hun 
Ïhzond rheden de bepaalde en speciale kenmerken der maat-
X p i j - o r d e af, waarvan deze kunst de onmiddellijke afspiegeling 

g e e f t D e versieringsmotieven, zoowel van het 'textiel- als van het in 
hout . sneden werk, zijn dezelfde; en het maakt geen onderscheid 
of ef de archaïseh-gestyleerde opvatting in steekt, die de eerst 
kunstuitingen van alle primitieve volken gemeen• **^J£ -
als arehalsch-naturalistisch of enkel naturalistisch dikoratiet, te 

lassdiceeren zouden zijn. Het motief blijft de ^^^2 
te paard, in houding van, of afgeleid van, den boogschutter die de 
pijl naar achter trekt, - aan het begrip van krijgsman on leende 
motieven dus; dan, eenvoudige planten, motieven uit he landleven, 
ten slotte de dieren (in hoofdzaak honden, eenden en k j p e n , « * 
enkele maal kalkoen Of papegaai; daaruit ook afgeleid, of samen 
aesteld enkele symbolieke motieven in eten vorm van een de vleugels 
S d u tsLnde haan met gekroonde vrouwekop, of gevleugeide 
hond met hanekop en gespoorde grijp-pooten). Alles in slech s 
enkele stereotype expressies gegeven motieven, uit een voorstellings
wereld zonder eenige boven- of buiten-natuurlijkhetd. 

Zoo leeft in al deze dingen het sobere, weeldelooze maatschap
pelijke wereldje eener primitieve boerengemeenschap, dat nog izn 
reliëf krijgt in de verschillende daarvan afwijkende, in kant voor
komende "taf ereeleu, die koetsen met paarden verbeelden, ot een 
koetsier op den bok en een mannetje en een vrouwtje er binnen in -
ot huizen met tuinen, theetuinen, waarin ook weer leen mannetje en 
een vrouwtje. Rijkdom van en dienstbaarheid aan de in het rijtuig 
zittenden wier levensbezigheid zich tusschen mannetje en vrouwtje 
i,n theetuintjes afspeelt; - het is wel de meest primaire manier, 
waarop in beeld voor ons levend wordt, dat in de maatschappij van 
het kleinburgerlijke de voorplantingsdrift op het eerste plan is 
gekomen, en alle aandacht voor de dingen van het gemeenschaps
leven en wat daarvoor waarde heeft - de vruchten der aarde en 
andere ekonomische weelde, met de beveiliging daarvan en de 
bedreiging — verloren is gegaan. 

Maar wezenlijker nog dan in het constateeren hiervan komt 
hét er op aan, wat zich aan de technische vakuitdrukkingsmiddelen, 
aan lijn, kleur en kompostie laat aflezen 'ais cte inhoud van deze 
tafereelen, of afbeeldingen uit het leven. En dan vertoont zich, zoo-
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wel bij het gestyJeerd archaïsche, als bij de andere decoratiev 
naturabstiseh-archaïsche en uitsluitend naturalistische-afbeeldings-
wijzen, • tot in onderdeden overal dezelfde groot-aanduidende 
gevoelsuitstorting. Een gevoelsuitdrukking, die in de bizandere 
expressie van de breede kontoeren van al deze uitbeeldingen, — of 
geborduurd, of in kant, of uit hout gesneden, of geschilderd, — 
«oef nagevoeld worden in zijn eigen expressie-aard; kontoeren,'alle 
als royale omheenbouw om de onbestemdheid van het vlak, — dat, 
tegelijk dat de kontoer wordt gazet, zich er binnen vormt'—; van 
een vlak, dat zonder gevoel voor verdere detailleering in z'n breed-
uithggende onbestemdheid z'n eigen kontoeren lijkt opgezogen te 
hebben en een zwierend eigen bestaan leidt. En ook daar, waar het 
omschreven vlak onderverdeeld is, vertoont die onderverdeeling 
dezelfde kenmerken van onbekommerd over het in details bepaalde 
breed heenstappende. 

Die eigenheden vindt ge terug in de kompositie, zoowel als in 
de manier, waarop de kleuren (zijn heengestreken niet enkel, maar 
ook in de gevoelsatmosfeer, daar men in kleuren aanvoelt, dat ze 
aan de kompositie ontsproten zijn. 

En evenzeer is dat terug te voelen in de manier, waarop de los
zwierende deelen, der versteringsmotleven willekeurig en toch deko-
ratief-g-ebonden, worden opgelost. 

Klaarblijkelijk vindt, door deze expressie van lijn en vlak en 
kompositie tot ons overgebrachte eigen aard van kunstverdeeldings-
leven, z'n . voedingsbodem in een algemeen zinnenleven, met enkel 
uitersten van aandoeningen, — de spade waartusschen door geen 
nuancen-deltaitleering tot uitdrukkingsbewustheid komt; en duidt 
e.ich daar niet enkel een correspondeeren van russisch gemoedsleven 
met het russische landschap in aan, maar is een zoo zichzelf tot uit
drukking brengende gemoedsaard, veeleer, als de uit een bepaald 
gemeenschapsverband noodzakelijk gegroeide te beschouwen; uit 
een gemeenschapsverband met uit deze kunst als voornaamste te 
voorschijn komende kenmerk: het los in mekaar zitten van z'n om°e-
kompliceerde samenlevingsorganisatie, op een economische struk-
tuur zonder doorgaande ontwikkeling, maar wel met de mogelijk
heid z'n traditie van het eene geslacht op het andere over te leveren 
tot op 'n halve eeuw terug, sedert welken tijd ook deze kunst heeft 
opgehouden voortgebracht te worden (en zooals bij het kantwerk 
gesien, naast andere, er zich uit ontwikkelende maatschappijvormen. 

Apprecieert ge op dergelijke wijze de direkte samenhang tus-
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schen deze boerenkunstuï'tingan en de boerengemeenschap, dan 
vragen allerlei houten gestyleerde eenden, die gesloten schotels ot 
«ocTzen uw aandacht. En roepen onmiddellijk de herinnering op 
aan de vormgeslotenheid van oud-peruaansch aardewerk, zooals ge 
m een der Leidsche museums kunt zien. Dan moet ge de lijn op zich-
eelf (dat is, afgescheiden van het verschillend materiaal, waaraan 
ze ook gebonden is) aanvoelen, zoowel in den vorm van het voor
werp als bij de dekoratieve versieringen, daarop aangebracht, die 
ieder' van deze kunstuitingen kenmerkt; en ook nog hun verschil
lende kompositie-concepties, zoowel als de substantie van beider 
materiaal vergelijken. En dan kunt ge de, van deze verschillende 
kunstuitingen uitgaande suggestie, niet van u afschuiven, dat bij 
overeenkomstige ongekompliceerdheid en doorzichtigheid van maat
schappij-orde, waaruit beide kunstsoorten voortkwamen, toch de 
oud-peruaansche een in zichzelf onvergelijkelijk hooger opgevoerde 
volkomenheid bereikte, — de innerlijke organisatie van een samen
leving een tot in details met z'n oekonomische struktuur evenwichtig 
samenhangend gerythmeerde moet zijn geweest. 

Houtsnij-bewerking aan houten huizen, gevel-lijsten en luik-
omramingen, brengen de houtbouwtijden van Noord-Holland en den 
Zaankant over Skandinavië en hef Noordpoolgebied in een kuituur- . 
verband met Rusland. De grootere chic van deze russische sierkunst 
lijkt onmiskenbaar. Alsof het een uiting in overeenstemming met z'n 
e i a i e n samenlevingsperiode is, terwijl het ginder het voortzetten van 
een traditie daarvan in een andere, verdere maatschappelijke ont
wikkelingsfase was. Hetzelfde bij de houten arresleden, die men 
ginds in strenge winters op bevroren waters ook kent. 

Maar van hoe ernstiger bouw -zijn deze 'boerensleden, met hun 
veel rood en wat blauw in de geometrische figuren-dekoratie. Hoe 
moet dat in de wintersneeuw van hier, die als een zelf standig natuur
element, als ginds bij u de zee, maandenlang het land beheerscht, 
een schitterend kleuren en leven-prikkelend schouwspel zijn ge
weest! Van een kleuren-schittering, die een veel hooger toon aan
slaat dan de algemeene kleurtoonschaal op deze tentoonstelling. 

Overzien we dat nog eens, dan vinden we wel die verwantheid 
met perzische en ohineesche volken van Azië, maar weelde-loozer, 
somberder, op z'n rijkst zich vertoonend in die tot het bonte toe 
beschilderde houten werktuigen (een russische bizonderheid), 
waarmee de wasch wordt geslagen. Koppelen we daaraan vast den 
eend-vorm, die zich in alle russische schotels terug vinden laat, ook 
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daar, waar van geen enkele dier-nabootsing meer sprake is, in de 
enkele buitenlijn van een open schaal toch vastgelegd en te onder
kennen i s , — en halen we daar dan ook nog het borduurwerk voor 
kleeding bij, —- dan rekonstrueert zich voor onze oogen de feeste
lijke uitdrukking van het russische dorpsleven, van de kleurig ge-
kleede vrouwen, die met hun trots of jaloesie om de schoonst 
versierde klopper die wasch doen in de natuurlijke waschkom der 
dorpsgemeente, waar de eenden in af- en aanloopen. 

Dan leest ge op deze tentoonstelling iets van het teven der 
russische boerengemeenschap, zooals ge in een museum te Leiden 
liet sierlijke en kleurige leventje der vlugge visschertjes van de 
Insuilinde-eilandjes kunt volgen uit de besneden en gekleurde roei
spanen en voor- en achterplecht van hun bootjes, hun pijlenkokers 
ei, wat verder tot hun levensbedrijf hoort. E n dan vindt ge in de 
kleurensamenstelliing van rood-wit-groen in Rusland en wit en oker
geel of bruin en zwart in Insulinde, behalve de oningewikkeldheid 
van beider samenlevingsvormen, vooral ook hun verschillen Van op 
produktiebases van zwaarder en vlugger lichaamsbedrijvigheid te 
berusten, gekarakteriseerd terug. 

Men kam aan de hand van het op deze tentoonstelling aanwe-
zigeytoch nog te weinige materiaai,en zonder reproducties, op details 
van deze dingen niet ingaan.. Maar ik heb misschien begrijpelijk 
gemaakt, dat deze kunst van de levens- en denkvormen van andere 
maatschappelijke orden dan de onze, precies zooveel laat aflezen en 
door onderlinge vergelijking met kunstuitingen van andere primi
tieve tijdperken laat begrijpen, zoo men er maar voldoende van 
bijeen kan krijgen — als hieroglyfische inschriften op egyptische 
steenen van hun maatschappij. 

En men aal verder misschien begrijpen, dat zulke kunstuitingen, 
waarin de samenvatting van gansche maatschappij-vormen gecris-
talhs/aerd ligt, van veel grooter waarde voor de menschheidsgeschie-
denis , de kunst en de aesthetiek zijn dan b.v. de hollandsche zooge
naamde „Haagsche School" en „Amsterdamsche School", die ten 
opzichte van bovenaangeduide kunstsoorten als „provinciaalsch' ' 
moet geklassificeerd worden; hetgeen, goed' begrepen, inhoudt dat 
toen men in Holland in plaats van haagsche en amsterdamsche 
school-kuifct, hollandsche moderne kunstnijverheid ging maken, er 
iets minder provinciaalsch voor den dag kon komen. 

Het is ide verdienste van de Bolsjewiki, dat ze de waarde der 
russische nationale kunst begrijpen en in tentoonstellingen aan het 



523 

volk willen geven wat des volks is, om het de kultureele waarde van 
^ emen verleden te doen kennen. Dat ze daarbij de heele Augias
stal van Ihet Tsarisme hebben ieeg te scheppen, te niet 

Op dat laatste w i ik nog wijzen, omdat er in „Het-Volk van 
22 April iemand aan het woord is, die de weelde van m de Tsaren-
foge te mogen zitten, naar 't hoofd is gestegen. Die man, die met de 
welbespraaktheid van tong van den koopman achter de sinaasappe-
lenkar, over elles en nog wat zijn spuugbiaasjes uitstort probeert 
Sowjet-Rusland zelfs in de kunst aan te vallen. Hij valt daarbij 
direkt door de mand natuurlijk, door over iets te spreken, daar a leen 
hij en zijn soort nog naar kijken. Dat zegt hij «zelf: „De .schouwburg 
de vol zat met „de nieuwe bourgeoisie", vergaapt zich aan de c ans-
gymnastiek". Wat is, als ik vragen mag, S. de Miranda m Holland 
anders dan de „nieuwe bourgeoisie"? (om het precies te zeggen, 
wij hebben hier in Rusland: nteuwe bourgeoisie = Nep. bourgeoisie 
u Sor bourgeoisie; gij in Holland hebt: nieuwe bourgeoisie = 

O W ' bourgeoisie + S. D. A. P. bourgeoisie; S. de Miranda 
behoort tot de nieuwe O. W - S . D. A. P. bourgeoisie). 

En dat hij tot de nieuwe bourgeoisie behoort, dat bewijst de 
heer Miranda ook: „van eenigen nieuwen vorm van dans is blijkbaar 
nog geen sprake". Wel man, die moderne retorische frase hep je . 
goed uit je hoofd geleerd, - alle respekt! - maar ze hoort tot de 

bon ton" en de .mode-kunstopvattingen-inventaris van hetzelfde 
soort menschen, voor wie het hier „bon ton" en mode is, izuch aan 
„dans-gymnastiek" (zooals jij geestig het ballet, dat je gezien hebt, 
noemt) 'te vergapen. 

s Mans kernachtig: „Wat ik zag was in wezen verdorde 
bourgeoteiekunst", verbergt dus in wezen niets anders dan de leugen 
van iemand, wiens aesthetisch besef we kennen uit „Het Volk van 
3 April 1922- „Ik weet niet, hoe mijn lezers er over denken, doch 
ik prefereer 'de korte rokjes met de zijden kousen en lage 
schoentjes". 

De nieuwe bourgeoisie is nog gauwer rot clan de oue, zooals ge 
ziet. 

Moskou, Mei '22. 



Het Woningvraagstuk 
door 

J E L L E B O E R S M A . 

I. 
Het woningvraagstuk mag in het huidige stadium van het kapi

talisme gerust worden genoemd een wereldprobleem. Het is zoo oud 
als het tegenwoordig maatschappelijk stelsel en ontstaat — zij het 
niet in den grooten omvang dien het thans heeft verkregen als bij 
de opkomst der groot-industrie de familie-woning verdwijnt om 
langzamerhand te gaan plaats maken voor de bekende huurka
zernen. Het is een probleem dat, met Ihet kapitalisme ontstaan, eerst 
met den val van dit productie-stelsel weer verdwijnen zal. Het 
woningvraagstuk, zoo zegt Fried. Engels in, zijn werk over dit 
onderwerp (1872) is in de tegenwoordige maatschappij slechts op 
te lossen: „zooals iedere andere maatschappelijke vraag wordt 
opgegelost: door de geleidelijke economische vereffening van vraag 
en aanbod, een oplossing, die liet gevolg altijd weer van nieuws af 
aan voortbrengt, en dus geen oplossing is". Immers, telkens wanneer 
de nood begint te minderen, als de toestand merkbaar beter begint 
te worden, wordt het bouwen minder winstgevend; er wordt dus 
weer minder gebouwd, omdat de bezittende klasse haar kapitaal 
beter elders en anders kan beleggen. Tekort is,er dus binnen het 
raam van het kapitalisme altijd, alleen is de omvang van den nood 
en ook de prijs der woningen, evenals de prijs en de voorraad van 
eik ander handelsartikel, aan schommelingen onderhevig. De nood, 
zooals wij dien nu kennen, dateert reeds van vóór den oorlog! 
Terwijl men b.v. algemeen erkent dat 3 a 4 pCt. van alle woningen' 
moet leeg staan, wil men niet van een tekort'moeten spreken, stond 
in Rotterdam in 1914 in de arbeiderswijken slechts 1 pGfl. van alle 
woningen- leeg. 1) In Berlijn, om eens een ander cijfer te noemen, 
betaalden .in 1910 arbeiders met een jaarinkomen van, ƒ 720.— tot 

1) Z'e naast vele anderen: H . Spiekman, -in een cursus over Qemeente-
poiiriek, 1 y 1 o. 



525 

f 9 0 0 - een huur, die van 23 pCt. tot 48 pCt. van hun inkomen 
bedroeg, 2), cijfers, die natuurlijk eveneens wijzen op een toen reeds 

bestaand tekort. , 
Is met het bovenstaande reeds genoegzaam bewezen dat het 

woning-vraagstuk niet een probleem is, dat na dan oorlog pas 
opkomt - uit bet volgende .blijkt wel duidelijk dat het niet een 
West-Europeesch - zelfs niet een Europeesch-, maar een wereld
probleem is, voor zoover althans dit nader aan te (toonen nog noochg 
mocht wezen. - Niet een West-Europeesch probleem, omdat ook 
Sowjet-Rusland, van welks uitgestrektheid en economische beteeke
nis burgerlijke economen en journalisten zich blijkbaar geen denk
beeld kunnen vormen, met dit vraagstuk op tafel zrit, en met alleen 
6divjef-Rusland. Want: 

Reeds voor den oorlog was het proletariaat dm Pëtersburg, 
Moscou enz. ellendig behuisd, op elkaar gepakt in smerige huur

kazernen of kwijnend in donkere sloppen en vunze kelderwoningen, 
"die een broeinest vormden van verschillende besmetteijlfce ziekten. 
"Gedurende den oorlog waren de toestanden nog veel slechter 
"geworden, zoowel door de verwaarloozing der oude woningen en 
"het uitblijven van den aanbouw van nieuwe, als door de enorme 
"toestrooming van vluchtelingen, arbeiders aan de munitiebedrijven 
"enz naar de groote steden, vooral naar Petrograd". 3) 

Uit deze korte maar duidelijke schildering van den toestand m 
de -roote Russische steden — hoeveel overeenkomst vertoont dit 

'met de beschrijvingen zooals wij die over bijv. Amsterdam vaak 
lezen — blijkt nog eens ten overvloede: het geldt hier niet een pro
bleem voor West-Europa alleen! Zelfs niet voor Europa alleen, want 
het vraagstuk is er thans o.a. ook een voor de koloniale landen 
geworden, bijv. voor Palestina en Indonesië, om die twee eens te 
noemen. 

Evenals van Rusland, kan men van Palestina zeggen, dat de 
woningnood er dateert van vóór den oorlog. De dorpen waren 
„onregelmatige verzamelingen van dicht op elkaar gedrongen, 
smerige leelijke leemen krotten". 4) E n „neem nu eens Jaffa. — 
Grootendeels is zij nog een Oostersche stad. Dat wil zeggen, 
dat alles er nog uiterst vuil, wanordelijk en dicht opeengedrongen 

2) Deze cijfers «betreffen de voorstad Schoeneberg. Zie: Die Verteuerung 
der Lebensmittel in Berlin von G. Brutzer 

3 -De Daden der Bolschewiki, H . Roland Holst, blz. 
\ ' Z i e Set aardige werkje van Abr. Mossel. Als daglooner m het 

Heilige Land". (Uitg. Wereldbibliotheek) blz. 11, 93, 43, 91. 
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is". 4) In de z.g.n. joodsche Koloniën schijnt de aard der woningen 
beter te zijn geweest doch daar was weer een merkbaar tekort. 
Toen bijv. eenige arbeiders naar de kolonie Wadi-el-Chanien 
kwamen, „was er geen voldoende slaapgelegenheid geweest. Allen 
„hadden zich dan ook min, of meer .moeten behelpen. Zoo hadden 
„ook wij met ons tweeën ons tevreden moeten stellen met een klein 
„hokje, wat ons in bet geheel niet aanstond. En toch kwamen we er 
„toe, een derde persoon daar ook nog bij in te halen". 4) 

Het woning-vraagsi'Juk omvat echter niet alleen de zorg voor 
het vereischte aantal woningen, maar ook het bewoonbaar maken, 
in den meest tiirtgebreiden zin, van de streek of het stadsdeel, waar 
die woningen izlich bevinden. En ook hiermede blijkt het in Paie-
stin.e, al voor den oorlog, slecht gesteld ie zijn geweest. Want, lezen 
wij. „zeker zou, als de bevolking er een paar maal grooter was, dan 
„thans het geval is, het leven er ook beter zijn. Vooreerst al zou er 
„dan veel minder malaria heerschen. Op onze wandeling, vooral 
„langs het kustgebied, konden wij dit goed opmerken. Langs de zee 
„nJ. I%t een reeks duinen. Deze mu benemen het water, dat van de 
„bergen afstroom)!', den afloop in zee. Vandaar dan ook, dat er hier 
„in Samaria zooveel moerassige grond bestaat. En deze zijn (is) de 
„broedplaats(en) der malaria verspreidende muggen. Ware hier 
„de 'ctreek dichter bewoond, dan zou het moeite en kosten loonen 
„voor een kunstmatig gegraven afvoer vanldit stilstaand grondwa
ter, door de duinen naar zee te zorgen. Zoo iets moét echter op 
„groote schaal gebeuren en dit kan onmogelijk door die paar tegen
woordige bewoners bekostigd worden. En zoo hebben de koloniën 
„daar dan tot nog-toe ook zeer veel door delmalaria te lijden gehad. 
„Trouwens, min of meer is dit overal in Palestina het geval. In 
„Galilea 'zagen wij de kolonie Machanajim, welke 'om die reden 
„moest worden verlaten. Wat was dat een treurig en troosteloos 
„gezicht, die leege huizen, waarin geen ruit meer heel was. De 
„ramen geleken nu wel zwarte gaten in doodskoppen, waar eens de 
„oogen hadden gezeten. En de stilte, welke er heerschte - de minste 
„bedrijvigheid miste men er — was er een van een kerkhof". 4) 

Wij hebben datgene waarop het aankomt gecursiveerd. Een 
geheele kolonie verlaten, omdat men er te veel van de malaria te 
lijden had! En „min of mieier is dit overal in Palestina het geval"! 
Het door het kapitalistisch productie-stelsel verwaarloosd Palestina, 

4) Zie-noot 4 van. de vorige pagina. 



527 

onder heerschappij destijds van. de Turken, niet in staat het land, 
„voor die paar tegenwoordige bewoners" (welke uitdrukking 
natuurlijk maar betrekkelijk is) bewoonbaar te maken! 

En hoe is de toestand er thans? De „Nieuwe Rott. C r t " , in 
verband niet haar houding'in het alcovenvraagstuk een onverdacht 
getuige, die stellig geen „te hooge" eischen Stelt op dit gebied, laat 
zich door haar particulieren correspondent als volgt inlichten over 
den toestand in Jeruzalem: 

„Het groote gebrek aan behoorlijke woonhuizen heeft een ont
vettende prijsopdrijving tengevolge gehad. Dezer dagen nog ver
belde mij één mijner vrienden dat men voor een apartement van zes 
".kamers een huurprijs van £ 350.— 5) per jaar verlangd had. De 
..onzinnigste prijzen worden betaald, om slechts een onderkomen te 
'„vinden, en dikwijls verlangt de huisheer den huurprijs voor eenige 
'„jaren vooruit. De meeste oude huizen in Jeruzalem behoo.ren den 
„Arabieren; deze zijn geheel op Arabische wijze gebouwd. De 
„hoofdzaak waaraan 'Ziij voldoen is wel, dat het er"s zomers en ook 
,,'s winters heel koel is. -Het dak is zelden in orde; dat 't er 's win-
„ters lustig doorregent, daarvan schijnen de Arabieren en ook de 
'„inheemsche Joden zich niet veel aan te trekken, Het is tenminste 
'„een uitzondering, dat men een huis vindt, waarvan de zoldering en 
„cle muren niet door vocht uitgeslagen zijn". 6) 

Er volgen dan nog eenige beschouwingen, die wijzen op een 
gebrek aan behoorlijke verkeerswegen en behoorlijke communicatie
middelen; wie „geen vreemdeling in Jeruzalem" is, weet, dat die 
klacht ook andere steden geldt. 

Hetzelfde orgaan, de „N. R. Crt.", licht ons ook in over den 
toestand in Indonesië. 7) Een tweetal artikelen, afkomstig van een 
correspondent te Baridoeng 8) beginnen toet er op te wijzen, dat de 
dichtheid der bebouwing, die „nu reeds in sommige wijken veel te 
groot" is, „in dit doorloopend warme klimaat" nimmer de dichtheid 
der Europeesche steden mag bereiken. „Een stad van Hollandsche 
dichtheid en van een gemiddelde bouwhoogte als bij U , zou hier 
stikken". Vanzelfsprekend ontstaan hierdoor grootere afstanden, 
dan anders het geval zou zijn, want: 

„De dus noodzakelijk nogal extensieve bouw der Indische 

5) Bij den tegenwoordigen koers ca. ƒ4000, d.i. dus ƒ80.— per week 
voor een woning van zes vertrekken! 

6) Zie „N. R. Ct." 30 Juni '22. . 
7) Wij merken op dat het blad zelf de uitdrukking „Indonesië gebruikt. 
8) N . R Ct." 6 en 15 Juli 1922. 



528 

„steden veroorzaakt verschillende zwarigheden, rekt de afstanden en 
„daarmede de lengte van de wegen, van de waterleidingbuizen, de 
„rioleeringen enz. Hoewel nu verschillende hulpmiddelen zijn voor
geste ld om die moeilijkheden te verminderen, in de dun bebouwde 
„stadswijken septiotaniks,.en geen eigenlijke riolen maar alleen lei
d ingen voor het regenwater, strenge classificeering der wegen, in 
„zuinig te doseeren verkeerswegen, en zuinig te bouwen, licht te 
„verharden woonwegen, de kampongwegen bijv. alleen met een 
„verhard fietspad), schijnen andere moeilijkheden bijna onoverko
mel i jk . Zoo is een behoorlijk tramwegnet in de Indische steden 
„nauwelijks mogelijk, d'aar de gebieden door een lijn te verbinden 
„en doorlóópen, vaak een te geringe, en, bij die der volksbuurten in 
„Europa vergeleken, te weinig draagkrachtige bevolking hebben, om 
„de exploitatie zonder groot nadeel mogelijk te maken". 

Ook hier dus het kapitalisme niet in staat hetfverkeersvraagstuk 
— onherroepelijk aan het woningvraagstuk verbonden — behoorlijk 
op. te lossen. In onmiddellijk verbandimet Ibeide eerstgenoemde, staat 
weer het vraagstuk van de onteigening der gronden. Ook in Indië 
is, evenals in alle Europeesche steden, sprake van „speculatief opge
dreven grondprijzen" rondom de groote steden. Maar Indië is, zoo 
zegt de Bandoengsche correspondent, niet in een ongunstige positie. 
Weliswaar liggen of lagen er rondom de groote steden (Batavia, 
Soerabaja) eenige „particuliere landerijen", meestal aan Chineezen 
behoorend, maar 

„overigens had de grond, ook in den omtrek der .steden, (hier 
„geen particulieren eigenaar, doch was, i n theorie althans, domein. 
„Men begrijpt, dat dit een' gewichtig element is in het complex der 
„vraagstukken van bouwgrond-voorziening en stadsuitbreiding". 

Dat die grond domein was, geen particulieren eigenaar had 
(heeft) wordt vervolgens uitvoerig aangetoond, waarna de schrijver 
concludeert: 

„De Indische stadsgemeenten, de overheidsorganen, die het 
„dixectst met den woningnood, de bouw- en grondvraagstukken te 
„maken krijgen, deze moeten trachten op te lossen, en dat zeker niet 
„kunnen, wanneer ze moeten uitgaan van een grondprijzen-niveau, 
„dat speculatief is opgedreven, eischen van hun standpunt terecht, 
„dat de sterkte van 's lands positie hier ten volle aan de gemeente-
„iijke grondbedrijven en verdere grondpolitiek ten goede komt. 
„Waar de grondprijzen bij de steden inderdaad nog beheerscht 
„worden door de gebruikswaarde.die de grond heeft voor den(land-
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„bouwenden) lnlandschen grondbezitter, is bet niet onbillijk dat de 
„gemeenten verlangen, hem tegen dien prijs in handen te krijgen, 
„om dien prijs, vermeerderd met de kosten van bet toegankelijk en 
„bruikbaar maken van den grond en de rente'van het er in gestoken 
„leeningsgeld, tot basis der grondprijzen te maken. Een vergoeding 
„voor den afstand van het theoretisch eigendomsrecht heeft bij de 
„overdrecht van land xian gemeente geen zin". 

Wij (hebben weer het voornaamste gecursiveerd. Er blijkt wei 
duidelijk uit, hoe die „Indische stadsgemeenten, de overheidsorga
nen", — die toch waarlijk niet op revolutionairen grondslag staan 
— drommels goed weten, hoe die zaken aan te pakken... nu er geen 
„.particuliere eigenaars" ontzien behoeven te worden, omdat die er 
in dit geval niet zijn. Of de landbouwende inlander, die, zooals in 
dit artikel wordt aangetoond, toch in alle geval 't gebruiksrecht had 
- „het erfelijk-individueel bezitsrecht" - en die „zijn" grond tegen 
de verbruikswaarde moet afstaan, hierdoor gedupeerd wordt (het is 
immers niet zeker, dat hij elders gelijkwaardige perceelen kan gaan 
bebouwen) is blijkbaar van geen belang. Er is, zoo heet het immers 
in het bovenaangehaalde citaat, „in theorie althans" geen eigenaar! 
De heilige rechten van den eigendom worden dus niet aangetast! 9) 

We hebben met het bovenstaande niet getracht te bewijzen 
(dit te doen zou o.i. overbodig wezen) doch nog eens met eerst in 
den laatsten tijd weer opnieuw gepubliceerde feiten geïllustreerd, 
dat het woningvraagstuk is een wereldprobleem. 'Terwijl wij dit 
schrijven, bereiken ons weer cijfers, Duitschland betreffende, waar-

9) Op Jiet Volkshuisvestingscongres te Semarang opperde Ir. Karsten 
,dat bevredigende vormen voor den inlandschen woningbouw in het 
algemeen eerst door volwaardige Indonesiese en in, Indië opgeleide archi
tecten zullen kinnen worden gevonden". Voorloopig staan wij voor de 
moeilijkheid, „dat Europeanen Voor Indonesiërs moeten bouwen, (terwijl 
zij) het inheemsche volksleven, en de Indiese gevoelswereld, niet of slechts 
zeer oppervlakkig plegen te kennen". En de Bandoenigsche corr. van die 
, .N . R. Ct." teekent hierbij aan: Merkwaardiger- en natuurlijkerwijze moesten 
deze opmerkingen gemaakt worden door een der weinige onder onze 
architecten, die zichzelf moeite hebben gegeven om in die Inlandsche 
gevoelswereld door te dringen en de inheemsche woon-eigeniaardigheden te 
'leeren kennen. („N. R. Ct." 22 Juli '22.) 

Wij nemen gaarne nota van deze erkenning van de ontrechting van den 
inlander. 

Persberichtenu vestigen er intusschen ,onzen aandacht op, dat het 
blijkens de rapporten' van den gezondheidsdienst met den toestand onder de 
bevolking nog altijd even slecht gesteld is. De malaria (blijft onder Javanen 
en Chineezen zware offers eischen, gemiddeld 120 en 15 per maand, terwijl 
dat onder de Europeanen slechts 1 bedraagt. 

Wij beweren niet dat deze hooge cijfers alleen aan de woning-toestan
den zijn toe te schrijven. Deze laatste zijn echter natuurlijk mede in het spel. 
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op wij wellicht in den 'loop van deze beschouwingen nog terug 
komen. 

Internationaal nemen natuurlijk hiertegenover de communisten 
eenzelfde houding in. Van deze tactiek geldt bij uitstek — zooals 
trouwens voor de tactiek-van iedere communistische agitatie — de 
opmerking die Fried. Engels in '86 maakte over de agrarische poli
tiek, volgens welke opmerking de communisten, wanneer zij posi
tieve maatregelen wenschen voor te stellem weliswaar slechts zoo
danige voorstellen moeten doen, die uitvoerbaar zijn, maar: uitvoer
baar uit een zakelijk oogpunt, onverschillig of ze uit te voeren voor 
de tegenwoordige regeering al dan niet mogelijk is. Zelfs gaat Fr. 
E. nog verder en zegt hij: „Als wij socialistische, tot den val van de 
kapitalistische productie-wijze leidende voorstellen doen, dan slechts 
zoodanige, die uit zakelijk oogpunt practisch, maar voor deze regee
ring onmogelijk zijn". Want deze regeering — bedoeld is natuur
lijk: de kapitalistische in het algemeen — bederft al zulke'maatrege
len en voert ze slechts in om ze te saboteeren. 10) 

Wanneer wij een practische maatregel als bijv. woningdistri
butie propageeren, is het zeer wel doenlijk de groote arbeidersmassa 
van de noodzakelijkheid en de mogelijkheid hiervan te overtuigen. 
Tegelijkertijd zal echter het feit, dat de regeeringen — kapitalisti
sche regeeringen als zij nu eenmaal zijn — dejzen maatregel 
onmogelijk kunnen aanvaarden,hem slechts noodgedwongen zouden 
accepteeren, om hem te... saboteeren, — tegelijkertijd, zeiden wij, 
zal dit feit de gedachten op den duur in revolutionaire banen leiden. 

De woningdistributie, natuurlijk niet het eenige programpunt 
der communisten op dit terrein, werd in Petrograd en Moscou 
onmiddellijk ingevoerd, toen cle Sowjets de macht in handen hadden. 
De ranfcsoeneering werd geregeld in samenwerking met den plaatse-
lijken arbeidersraad, 

„door speciaal daartoe benoemde fabriekscomité's, die zorgvuldig 
„de huizen nagaan welke in aanmerking komen om gerantsoeneerd 
„te worden, en bepalen welke lokaliteiten door arbeidersgezinnen 
„(en niet zooals verhaald werd enkel door bolschewiki) bezet zullen 
„worden". 11) 

In de eerste plaats komen hiervoor de kloosters in aanmerking 
met hun te veel aan ruimte; verder de paleizen en heerenhuizen van 
den adel en de groote bourgeoisie. Dit is echter niet het eenige wat 

10) Fried. Engels: Politisches Vermaechtnis, blz. 21. 
11) ;H. Roland Holst: De daden der Bolschewitkii, bl. 23. 
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Sowjet-Rusland1 op het gebied van woningvoorziening doet. Zoo 
meldde bijv. destijds een Rosta-telegram, dat in een vergadering 
van de Moscousche Sowjets uitvoerig de bouwplannen voor de stad 
Moscou en het gouvernement Moscou waren besproken. Bijzondere 
aandacht werd besteed aan den bouw van arbeiderswoningen, en 
een resolutie aangenomen, waarin er o.a. op gewezen woitcft dalt het 
woningvraagstuk ten opzichte van de Jevensmiddelenvoorziening in 
het algemeen, een bijzondere plaats behoort in te nemen. 12) Eeni-
gcn tijd later vernemen wij uit dezelfde bron, dat de Moscousche 
Sowjets hebben besloten dat in Moscou 3000 arbeiderswoningen 
met te zamen niet minder dan 12000 vertrekken grondig zullen 
worden hersteld. 13) De beteekenis van een diergelijken maatregel 
springt eerst goed in. het oog, wanneer men die vergelijkt met Hol 
landsche toestanden: hier wonen honderden, wij mogen misschien 
wel zeggen duizenden, in woningen, die, volgens ide bepalingen van 
onze op zichzelf niet zoo heel slechte Woningwet, onbewoonbaar 
verklaard... behoorden te worden. 14) Een zoo brieed opgezet plan 
tot algemeen herstel van woningen, georganiseerd op een wijze, 
zooals — zou men bijna zeggen.— alleen de Russen dat kunnen, is 
natuurlijk onder het kapitalisme een onmogelijkheid. (Al ware het 
slechts door het te groote aantal verschillende eigenaren!) 

Het is niet noodig voor ons, alleen naar Rusland te zien. Een 
der eerste'decreten van de Beiersche Radenrepubliek — toch niet in 
eik opzicht een voorbeeld van communistische politiek — betreft 
eveneens de „Maatregelen tegen den Woningnood". Het eerste arti-
Kel luidt. „Tijdens den woningnood worden alle woningen in Beieren 
in beslag genomen. Daardoor gaat het beschikkingsrecht over alle 
vrije en vrijkomende woningruimte aan cliei gemeenten over". 

Artikel twee beperkt het recht van verkoop der woningen 
waaruit blijkt, dat de in art. 1 genoemde in-beslag-name er niet een 
in werkelijkheid, maar een in schijn is,(hetgeen, gelijk bekend, méér 
gebeurde in de republiek van Toller) doch art. 4 — en hierom is het 
ons in dit betoog hoofdzakelijk te doen — regelt de woningdistri
butie en bepaalt o.a.: „dat aan iedere familie een minimum'aantal 
slaapkamers en een woonkamer ter beschikking wordt gesteld. Het 

12) Rosta-Wien No. 174 3 Maant 1921. 
13) Rosta-Wien 24 Apri l 1921. 
14) Niet alleen in de groote steden. Wij zagen dezen zomer zelfs op de 

Zuid-Hollandsche eilanden (o.a. te Barendreclrt) verschillende onbewoon
baar-verklaarde woningen... bewoond! De woningen waren van het bekende, 
wettelijk vereischte, bordje voorzien! 
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aantal slaapkamers wordt geregeld naar de grootte der kamers en 
naar aantal1, leeftijd en geslacht der familieleden. In bijzondere 
gevallen 'kunnen de gemeenten een of meer werkkamers ter beschik-
king "stellen". Art. 7 regelt vervolgens de volgorde waarin den arbei
ders een woningruimte zal worden togewezen. Naarmate men in 
'grooter moeilijkheden verkeert, komt men eerder vooreen woning in 
aanmerking. Gezinnen met kinderen gaan vóór die, izionder kinderen, 
gehuwden gaan vóór ongehuwden, oorlogs-invaliden hebben een 
bevoorrechte plaats op de lijst, enz', enz. Ook deze Beiersche rege
ling getuigt reeds varteen centralisatie en organisatie, die onder het 
kapitalisme onmogelijk is, en die door een kapitalistische regeering 
niet ten uitvoer zou kunnen worden gebracht. 15) 

Men bepaalt zich dan ook in de kapitalistische landen tot het 
vraagstuk van den woningbouw, voorwaar belangrijk genoeg! Wij 
hebben in (het begin' van deze beschouwing reeds opgemerkt, dat het 
op kapitalistische wijze niet op te lossen is. Het eenige, wat wellicht 
te bereiken zou zijn is: nu reeds, in het kapitalisme, hier en daar 
de winst der boüw-ondernemers uit te schakelen (de Winst der han
delaars in bouwmaterialen — voorwaar geen kleine — blijft dan 
nog bestaan). — Ter gelegenheid van de oprichting te Leipzig van 
een „Internationalen Bond van Sociale Bouwbedrijven", zijn daar 
door Dr. Wagner eenige mededeelingen gedaan over de wijize, 
waarop men dit! — de uitschakeling van de frouvf-ondernemers-
winsten — in Duitschland tracht te bereiken. 16) 

Men heeft,er productieve coöperaties, die in hoofdzaak met 
geld der leden werken, daarnaast de Bauhuetten (bouwbedrijven) 
die hun kapitaal van: het Rijk, de Gemeenten, Woningbouwvereeni-
gingen en vakbonden kregen. 17) Er izijn thans 140 coöperaties en 
62 Bauhuetten, hetgeen voor een groot land als Duitschland niet 
zoo veel is. Deze ondernemingen werken met millioenen: in 1921 

15) Zie „Die Bayrische Raeterepuibliik", von P. Werner, blz. 137 en v.v. 
16) Zie o.a. „Huurdersfoelang" van 7 Juli 1922. 
17) Het ligt buiten het bestek van dlit artikel deze 'bijdragen van de 

vakbonden te bespreken uit een oogpunt vani'va'kbewegingstactiek. Er ligt een 
gevaar in: , ;Ga bij een vakbond en je krijgt goedkoope kolen, winter
provisie, (tijdens dien oorlog van de R.B.B. zelfs goedkoope schoenen!) en 
tenslotte... een woning! Alleen revolutionaire toelichting bij het geven dezer 
bijdragen zou er ons mee tonnen verzoenen. 

Wat den toestand in Duitschland betreft, nog dit: 
Door prijsstijging der bouwmaterialen staken thans verschillende 

Duitsche ondernemingen den bouw van personeel-woningen. Mijnwerkers-
woningen in het Ruhrgebied worden slechts voltooid, voorzoover ze reeds in 
het laatste stadium van aanbouw zijn. 
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was de gezamenlijke aannemingssom der uitgevoerde werken 477 
millioen Mark. Men kent echter de waarde van den Mark en laat zich 

I dus door dit cijfer niet van de wijs brengen. Hetzelfde no. van 
„Huurdersbelang", dat wij hierboven citeerden, zegt nog: 

„In de Bouwwereld werd laatst medegedeeld, dat door h e t 

„optreden dezer gesocialiseerde bedrijven de prij/zen bij aanbeste
d i n g e n hiei\en daar met' 30 pCt. zijn gedaald". 

Wij laten die waarde van dit bericht in het midden, merken 
alleen op, dat >het erg onwaarschijnlijk is, dat bedrijven, die'eenizoo 
geringen invloed hebben — zie boven — (die prijzen met bijna één 
derde [gedeelte zouden kunnen drukken. Wij cursiveerden echter 
weer de uitdrukking hier en daar, die er op wijst, dat we hier niet te 
doen hebben met een maatschappelijke oplossing van het vraagstuk. 

Dit laatste geldt ook voor het voorstel van bouwvakarbeiders 
in Manchester, waarover de Engelsche correspondent van de „N. R. 
Crt." inizijn brief van 21 Februari '20 schreef: 

„Zij stellen voor een bouwgilde te vormen en voor het gemeen
tebestuur der stad 2000 huizen te bouwen. De kwestie is maar, dat 
„men hun het benoodigde vlottende kapitaal verschaft en dat zij de 
„waarborgen geven, dat hun voorstel zekerheid van slagen bevat. 
„Men ziet onmiddellijk die voordeden: witistmakende ondernemers 
„worden uitgesloten". 18) 

De door ons in dit citaat gecursiveerde woorden toonen duide
lijk, waar de schoen wringt. Ofschoon het een verheugend ver
schijnsel is, dlat bij de arbeiders het besef doordringt dat de onder
nemerswinst op eer of andere wijze moet worden uitgeschakeld, zal 
het op deze'wijze niet gaan. Zonder crediet begint men niets! En 
voor Holland is deze oplossing eerst recht onmogelijk geworden, 
sinds de regeering slechts tachtig millioen (in 1922) voor woning
bouw beschikbaar stelde. 19) 

Richten wij nu het oog op Hollandsche toestanden. 
(Wordt vervolgd). 

18) A. S. gaf hierover een uitvoerige beschouwing in de „Tr ibune" van 
19 Maart 1920." 

19) Zoo juist vernemen wij bijv. weer (Tribune 25 Juli) dat de Haarl. 
Bouw-Associatie, diè toch óók ten doel had de ondernemerswinst uit te 
schakelen, er slecht /voor staat en dat er sprake is van faillissement. 



Sociologische en Eugenetische Varia 
door 

Dr. D A N . D E L A N G E Jr. 

Herman Lundborg: Rassenbiologische Uebersichten 
und Perspektiven, Jena 1921. 

In een vorig artikel heb ik beloofd eenige woorden te wijden 
aan bovengenoemd populair geschrift van den directeur van het pas 
opgerichte Zweedsche Instituut voor Eugenetica (rasverbetering 
onder menschen). Aangezien dit boekje ongeveer terzelfder tijd 
met zijn benoeming is uitgekomen, kan men het als een soort van 
programma van actie of als een geloofsbelijdenis beschouwen. 
Zondier zijn verdienste op het terrein van speciaal onderzoek te 
willen ontkenen (hij heeft o.a. een aardige, sociologische studie over 
eenige Zweedsche boerenfamilies geschreven), blijkt uit dit meer 
algemeene geschrift!, hoevele troebele voorstellingen . en verwarde 
begrippen op maatschappelijk en historisch gebied in het hoofd 
van dezen socioloog huizen, zoodat ik vrees, dat hij slechts weinig 
besef zal bezitten van de moeilijkheid en den omvang der proble
men, waarvoor hij gesteld wordt. 

Zijn uitgangspunt is natuurlijk de .droevige toestand, waarin 
Europa en een groot ; deel der overige wereld; zich momentaan 
bevindt. Nu zou die argelooze lezer verwachten, dat de oorzaken 
van de naaste aanleiding tot de ekonomische ineenstorting van 
Europa nl. van den wereldoorlog zullen worden blootgelegd, maar 
neen, daar wordt slechts terloops over gesproken. De lezer raadt 
nooit, Welke de oorzaken zijn van den ondergang waarmee onze 
cultuur bedreigd wordt. Deze moeten ril. 'gezocht worden in de ver
breiding onder de massa der bevolking van zekere wetenschap
pelijke dwaalleeren met name: het geloof aan de almacht van het 
milieu, aan de essentieele gelijkheid van alle menschen en aan de 
erfelijkheid van tijdens het leven, verworven eigenschappen en verder 
in een onjuist toegepaste humaniteit, d ié alle minderwaardige 
elementen beschermt en zoodoende de voortplanting daarvan 
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mogelijk maakt. Nu van sentimenteel e menschlievendheid hebben 
wij toch zeker in de laatste 8 jaren geen last gehad en dus over dit 
bezwaar zullen wij wel heen zijn en wat het eerste letn derde punt 
betreft, ik geloof niet, dat de groote massa der minderbedeelden zich 
daarover ooit een imeening gevormd heeft. Ten slotte zou ik willen 
opmerken, dat de voorstelling van de gelijkheid en de gelijke 
zondigheid aller menschen een specifiek christelijk dogma is en dat 
wij dus blijkbaar reeds een kleine 2000 jaar aan net ontaarden 
zijn. 1) Trouwens boetpredikaties over ontaarding resp. ondergang 
der menschheid zijn periodiek terugkeerende verschijnselen, als 
ergens op de wereld de ekonomtische of historische omstandigheden 
ongunstig of kritiek worden. 

De fundameniteele fout, welke aan de geheele eugenetische 
litteratuur eigen is, n.1. dat de auteurs nooit scherp omlijnde begrip
pen hanleeren en deze niet logisch doordenken, .zoodat hun ge
schriften altijd talrijke tegenstrijdigheden bevatten, komt ook hier 
duidelijk voor den dag. Zoo wordt er zonder meer van goede en 
slechte eigenschappen! gesproken of van 'gunstig en ongunstig 
milieu, zonder dat ook maar de geringste poging wordt aangewend 
cm deze begrippen te bepalen. 2) 

Ook past hij de bekende taktiek toe een karikatuur van de 
meeningen zijner ongenoemde tegenstanders te bestrijden. Zoo 
schrijft hij in het hoofdstuk erfelijkheid en milieu; 

1) Op p. 11 haalt hij b.v. de woorden van den bekenden Deenschen 
erfelijkheidsonderzoeker Johannsen aan,: „Ik wil geen woorden verliezen over 
de onzinnige gedachte, dat alle menschen gelijk geboren worden. De regels 
der bastaardsplitsing spreken daaromtrent duidelijke taal en zonder twijfel 
berusten ook psychische eigenschappen ib.v. bepaalde talenten op bijzondere 
aanlegtypen evenals zuiver lichamelijke' eigenschappen." 

Ik ben nooit te weten gekomen, wie toch die naievelingen onder de 
moderne sociologen, en rewkiltiónarren van naa'm zijn, welke die absolute 
verkondigen. Kan iemand mij ook daarin helpen? 

2) Ik wiit hier één voorbeeld geven, dat de schrijver oiet de flauwste 
notie heeft van de betrekkelijkheid dezer begrippen. Een bepaalde eigenschap 
kan in zekere omstandigheden goed, d.i. bij deze lomstandigiheden aangepast 
en in andere omstandigheden slecht zijn, d.i. daarbij n.ïet passend. Vandaar 
zijn vergissing, merkwaardig van bekrompenheid en oppervlakkigheid, om 
de gemiddelde straathond als een ontaard individu tegenover de edele 
rashond te plaatsen, terwijl toch iedere hondenfokker weet, dat de meeste 
raszuivere honden een teere complexie bezitten. De gebastaardeerde straat
hond is daarentegen in het algemeen veel beter bestand tegen ziekten en 
ontberingen, en vele zijner zoogen. slechte eigenschappen (gebrek, aan trouw, 
lafheid enz.,) i zijn eigenlijk zeer goede aanpassingen aan zijn milieu, terwijl 
de goede eigenschappen van den rashond dit slechts zijn uit het oogpunt 
van menschelijke nuttigheidsoverwegingen. 
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„Het is een oppervlakkige opvatting te gelooven, da* het milieu 
de menschen .200 ongeveer vormt als een kunstenaar zijn werk uit 
klei of marmer (welk verstandig mensch heeft dit ooit beweerd? 1). 
Het komt juist omgekeerd veelal voor, dat de inwendige aanleg de 
meest verschillende levensomstandigheden scheppen kan. Laten wij 
een voorbeeld nemen. Een arme iongen, waar pit in zit, blijft niet 
tevreden mei; de behoeftige omstandigheden waaronder hij is groot
gebracht). (Nu denk je, hij wordt socialist en strijdt voor betere 
omstandigheden voor zich en zijn makkers! Mis!) Zoo'n jongen 
werkt zich er boven op en besluit zijn dagen misschien als een 
gegoede zakenman, als uitvinder, dichter of wetenschappelijk 
onderzoeker. De inwendige aanleg heeft hem de plaats verschaft, die 
hem toekomt. Het milieu heeft zich gewijzigd en is beter geworden. 

Het omgekeerde voorbeeld levert ons een, kind met ongunstige 
aanleg-fadtoren (over die veel talrijkere tuschensoort en den invloed, 
die het milieu daarop heeft, spreekt hij maar niet), dat in een goede 
familie opgroeit, waar het physiek en psychisch goed wordt opge
voed. Gewoonlijk -duurt het niet lang of de verdorvenheid komt aan 
het licht. Alles wordt in 't werk gesteld om dit te verhinderen. In 
geringe mate gelukt dit, zoolang de knaap onder toezicht staat. 
Zoodra hij echter zelfstandig is geworden, valt hij ten offer aan 
drankzucht of andere uitspattingen of aan zijn misdadige neigingen, 
zoodat hij in steeds slechter omgeving geraakt, en daarmee genoe
gen moet nemen. Dergelijke gevalen zijn niet zeldzaam". (Integen
deel een groot aantal kinderen met ongunstigen aanleg uit een 
gunstig d.i. beschermd'milieu komen niet tot dlie uitersten: vagebon-
dage, 'beroepscriminaliteit, prostitutie enz., waartoe een jongen of 
meisje uit het proletariaat wel komt). 

In het derde hoofdstuk: Eenige gebreken welke aan de moderne 
maatschappelijke ontwikkeling kleven, geeft Lundberg een nieuw 
bewijs van, höpelooze begripsverwarring en innerlijke tegenstrijdig
heid. Aan de eene kant neemt hij als axioma (dus zonder bewijs) 
aan, dat de ontwikkeling altijd in de'juiste richting plaats vindt. De 
krachtigste volken en bevolkingselementen overwinnen op den duur 
altijd, succes is dus het voornaamste kriterium van voortref felijk-

1) Ik geef hier tusschen haakjes eenige treffende opmerkingen, welke 
mij Clara Wichmanrii eenige maanden voor haar dood: over dit boekje 
geschreven heeft. 
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iteid. 1) Eigenlijk hebben wij das geen eugenetische wetenschap 
noodig, maar 'doen wij verreweg het beste om alles maar aan de 
natuurlijke omstandigheden over te laten. Aan de andere kant 
ontaarden en verzwakken die krachtige volken en bevolkingselemen
ten hoofdzakelijk door het feit, dat minderwaardige elementen .zlich 
altijd als ratten vermenigvuldigen en de meerwaardigen nog wel wat 
anders te doen hebben dan kinderen voort te brengen, zoodat 'ten 
slotte toch weer de minderwaardigen. door hun getal zegevieren. 
Ra, ra, hoe zit dlat? Ook hier hebben wij weer te doen met de 
gewone fout, als zou politiek en ekonomisch overwicht van bepaalde 
volken of klassen berusten op de aanwezigheid van beter erfelijk
heidsmateriaal bij hun indiividueele leden, terwijl het grootendeels 
de maatschappelijke-, politieke- en militaire organisatie is, die hier 
den doorslag geeft. 

De Romeinsche legioenen, dat samenraapsel van de droesem 
aller volken, waarmede in het begin onzer jaartelling Augustus de 
Alpenstreeken onderwierp en ide krijgshaftige bewoners daarvan 
koelbloedig liet uitmoorden, bezaten man voor nian zeker niet zulke 
veelbelovende erffaktoren als deze fiere bergbewoners, die hun 
vrouwen en kinderen vóór die onvermijdelijke nederlaag doodden, 
om hen niet aan verkrachting en slavernij prijs te geven. 2) 

Ook het feit, dat het volgens die geschiedenisboekjes verwijfde 
en ontaarde Oost-Romeinsche rijk zich nog een duizendtal jaren na 
clen val van het Westersche dito als'machtsfactor in Europa en 
Yoor-Azië heeft kunnen handhaven, terwijl het toch slechts een 
kader voorspelde met telkens wisselende bevolkingsinhoud, bewijst, 
welk een taai leven dergelijke hechte organisaties kunnen bezitten 
volkomen onafhankelijk van haar ethnische samenstelling. Eerst na 
de vernieling dezer organisatie en van een groot deel der Byzantijn-
sche cultuur tijdens die West-Europeeschc tusschenregeering in de 
13e eeuw (het .'zoogen, Latijnsche keizerrijk) zinkit het rijk van den 

1) Ik citeer p. 24: Overal waar geen onverstandig despotisme of anarchie 
heerschen, treedt in een volk een natuurlijke gelaagdheid op. Mensahen met 
gunstige kombinatie van erffactoren, worden in' de heerschende laag 
opgenomen, menschen met een ongunstige dito zinken hoe langer hoe meer 
omlaag. Het mindere proletariaat bezit een ongunstige, slecht aangepaste 
(cursrveering van mij) constitutie. Personen, welke genoegen nemen met een 
slecht milieu, zijn in den regel voor het ras van geen waarde. 

2) Over het geheel is het Romeinsche Rijlk uit een oogpunt van rassen-
hygiëne een schepping des duivels geweest. Het heeft ter wille valn zijn 
imperialistische oogmerken, stelselmatig de krachtigste en meest vitale 
bevolkingselementen van Europa en Voor -Aze uitgeroeid. 
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uit porphyr geborene tol1 machteloosheid om na een schijnbestaan 
van enkele eeuwen door Üe Turken definitief te worden vernietigd. 

Dit hoofdstuk bevat nog een andere vergissing of slordigheid 
van zeer ermstigèn aard. Natuurlijk tracht Lundborg bij zijn 
beschouwingen uit te gaan van de regels en wetten der moderne 
erfelijkheidsleer. Nu kunnen deze alleen toegepast worden als men 
niet werkelijk van elkaar afstammende individuen te doen heeft en 
men eenigeruiate op de hoogte is van de factoren-garnituur van het 
echtpaar of de echtparen, waarvan men bij het onderzoek is uitge
gaan. Men kan deze regels dus alleen toepassen als de geschie
denis van bepaalde familie's of geslachten gedurende eenige gene
raties bekend is. Dit te probeeren bij gemengde populaties, waarvan 
men de herkomst en samenstelling niet kent, heeft geen enkele 
wetenschappelijke waarde, evenmin, als b.v. het bestudeeren van de 
variabiliteit der bladlengte in een uit verschillende boomsoorten 
bestaand boseh. Het doet nu eenigslzuns vreemd 'aan dezen 
modernen eugenetious, als het in zijn kraam te pas komt,, rustig 
het erfelijkheidsmateriaal der leden van bepaalde klassen of 
stamden binnen een volk of van geheele volken, ja ztetlfs van geheele 
groepen van volken als homogeen te zien beschouwen, terwijl toch 
ieder klein kind weet, dat alle cultuurvolken sterft gemengd zijn en 
dat eenheid en verwantschap van taal geenszins eenheid van afstam
ming of overeenstemming van lichamelijke kenmerken in zich sluit. 
Zoo neemt hij een statistiek over van Jensen en Koefoed (1920), 
waarin Europa in een zuid-westelijk Romaansclh, een noord-weste
lijk en centraal Germaansch en een oostelijk Slavisch gebied ver
deeld iwordt. Vergelijkt men de bevolkingsgetallen van hët begin der 
19e eeuw en van een eeuw later, dan blijken de Romanen relatief 
achteruit te zijn gegaan, de Germanen vertoonen ongeveer hetzelfde 
percentage en de Slaven zijn absoluut en relatief sterk vooruitge
gaan. Als men nu bedenkt, welk een volkerenchaos hier onder het 
begrip Slaven wordt samengevat, (behalve de Slavisch sprekende 
volken behooren hiertoe /talrijke Mongoolsche volken, Afbaneezen, 
Grieken e tutti quanti, te veel om op te noemen), dan (begrijpt ieder
een,, wat voor waarde dergelijke cijfers uit 'een oogpunt van exact 
erfelijkheidsonderzoeik bezitten. 1) 

O Ook met de grenzen van Romanen en Germanen neemt 'hij het zelfs 
taalkundig zoo nauw niet. België en Zwitserland met een gedeeltelijk Fransch 
en Italiaansch sprekende 'bevolking worden bij de Germanen gerekend, 
evenals Oostenrijk met zijn grootendeels Slavische bevolking. 
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Dat dit verschil in vruchtbaarheid op 'verschil van erffactoren 
zou berustten, is een veronderstelling, waarvoor geen enkel bewijs 
wordt bijgebracht en die absoluut overbodig is, waar de ekono
mische oorzaken voor dit verschil in bevolkingstoename voor r t 
hand liggen. Zoo moet het 'relatief achteruitgaan, der zoogen. 
Romaansche bevolking (de toename bedraagt altijd nog 70 pet. 
tegen 175 pet. voor de Germanen, en 214 pet. voor de Slaven) aan 
het overwegen van het achterlijke landbouwbedrijf in die streken 
worden toegeschreven, waardoor een groote bevolkingsdichtheid niet 
mogelijk is, iets wat in het sterk geïndustrialiseerde Engeland en 
Duitschland wel het geval was. 2) Oost-Europa daarentegen was 
door den voortdurenden toestand van anarchie in de 16e en 17e 
eeuw en door oorlogen en groote volksverschuivingen in de 18e eeuw 
(zooals het verdringen der Tataarsche bevolking van de Zwarte 
Zeekust) aan het begin der 19e eeuw onderbevolkt. De betrekkelijke 
politieke trust (in Rusland en Hongarije ten minste) heeft de bevol
kingsdichtheid op 'een bij de heerschende landbouwproductie pas
senden norm gebracht, waarbij echter nog lang niet het peii van 
Z. W. Europa'bereikt is. 

In het volgende hoofdstuk geeft hij een beeld van de verder
felijke uitwerking der industrialisatie op de lichamelijke gesteldheid. 
Als voorbeeld haalt hij de Engelsche rekruteeringsstatistiek tijdens 
den oorlog aan. Op 2y2 millioen onderzochte jonge mannen, waren 
slechts 36 pet. voor den militairen dienst' geschikt en onder dé 
64 pet. ongeschfikten, bleken 10 pet. voor geen enkele werkzaah-
heid' te gebruiken. Uit een oogpunt van rassenhygiene is het dus 
buitengewoon verstandig -geweest van de Engelsche regeering die 
36 pet. nu nog als kanonnenvleesch te laten gebruiken en alleen 
de ongeschikten over te houden. Hoewel hij in dit hoofdstuk allerlei 
kritiek op het huidige productiestelsel uitoefent, welke ten ideële als 
juist erkend moet worden, heeft hij zich toch geen juiste voorstelling 
kunnen maken van den werkelijken toestand, waarin een groot deel 
van het proletariaat onder het kapitalistisch systeem leeft en van de 
elkaar tegenwerkende krachten, die in onze maatschappij werkzaam 
zijn. Zoo schrijft hij b.v. „Het is ongetwijfeld schadelijk, jonge 
fabrieksarbeiders en -arbeidsters met een aanzienlijk (sic) inkomen 
te laten huishouden, dat zij dikwijls in weelde en uitspattingen ver-

2) Dat dit niets met Romaansch en Germaanscli te maken heeft, bewijst 
het voorbeeld van België, waar het Waalsche industrieland een veel dichter 
bevolking heeft dan het Vlaamsche landbouwgebied. 
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teren terwijl hun oudere kameraden, die vrouw en kinderen te ver-
wen, xerwij 11 . n u » « Anhter de fabneksniuren 

vaHen aan onschuldige of -schuldige vermaken, onzedel jkheid, ja 
" aan prostitutie ten prooi (de logika van dezen zm is m,, n.et 
du deliik ref ) Spoedig knoopen zij maar links en rechts hetdesbe-
J r e S g e n aai, meestal niet uitnood, maar door genotzucht gedre
i n S a s , loopen er vele mannen rond, die, wanneer het gernak-
Te ik Taa aan zoo'n onregelmatig leven met vrouwen, alkohol, 

Ï e n l e lichtzinnige vermaken, den voorkeur geven boven 
lijdelijke onthouding, om later een gezftn te kunnen süehten 

3 Ik heb werkelijk nood geweten, dat het leven van ons fabneks-
prolefarLtt zoo romantisch was: voorloopig lijkt deze voorste mg 
L j even onwaarschijnlijk als Querido's epusche vts.e van jo d a ^ 
leven en geloof ik, dat de werkelijkheid nog veel vlakker grauwer 
1 troosfeloozer is, dan deze bioskoop-verbe.ldmg, ten mmste 
voordat er sprake is van het ontwaken van ^ ^ l » g e ^ - _ 

Om niet eenzijdig te zijn, wil ik nu ook een paar grappige 
opme^knrg n citeeren: „Onbegrensde uitbreiding der industrie 
- orzaakt altijd roof aan menschenmateriaa, en « wel op -
schaal dat men het recht heeft, de volgende paradox neer te 
schrijven- wij zijn niet rijk genoeg, om de industrie voortdurend te 
StenZemiL/hoewel zij ons milliarden laat verdiener, want onz 
geheele levenskracht en onze toekomst als zelfstandig volk staan 
faa bi op het spel... De aandeelhouders en directeuren onze 
fndüst ieele ondernemingen hebben moreel niet het recht om cle 
geheele overige bevolking aan gevaren en vernietiging pnjs te geven, 
die ons en onze geheele cultuur met ondergang bedreigt enz. 

Het is duidefijk, dat Lundborg een strijder is voor de ideologie 
der ekonomisch bedreigden boeren- en middelstand want deze 
klassen beschouwt hij als de bewaarders van volkskracht en goede 
e ffactoren. Staan zij te veel individuen af aan de heerschende 
k'asse - ekonomisch politiek en cultureel opzicht, welke voort
durend afsterft en verjongd moet worden, of aan het pro eterraa 
waarin zij ekonomisch „versumpfen", dan is het met de toekomst 
van een volk gedaan. .. 

Merkwaardig is nu weer de tegenspraak, dat hij eenerztjds me 
klem betoogt, dat die boerenklasse beter erfelijkheidsmatenaal bezit 
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en -dat de zoogen. goede raseigenschappen dezer klasse niets met 
het gezonde levensmilieu te maken hebben, terwijl die zelfde 
elementen, ook volgens Lundborg, iin korten tijd te gronde gaan, 
als zij in het slechte milieu van het stedelijk fabrieksproletariaat 
geraken. Het milieu blijkt hier dan toch een vrij belangrijken invloed 
uit te oefenen. 

In de laatste hoofdstukken geeft hij een overzicht van hetgeen 
op het gebied der eugenetiek in verschillende landen gedaan is en 
komlt hij tot de slotsom, dat het eerste noodige is in alle landen 
wetenschappelijke Instituten voor rasbiologie en -hygiëne op te 
richten. Natuurlijk is 'daar op zichzelf niets tegen, als er maar 
gezorgd wordt, dat de onderzoekers, behalve op het gebied van 
erfelijkheidsleer, ekonomisch, sociologisch en ook een beetje histo
risch geschoold worden, want daaraan ontbreekt bij Lundborg en 
confraters gewoonlijk alles. 



Hei Negervraagstuk 
door 

S. H. D. 

Wij zijn in staat om onze lezers het strijdprogram voor te 
leggen van onze zwarte broeders, m de Ver. Staten. Het is zóó 
belangrijk, dat wij het in izijn geheel laten volgen. We vonden het 
ir de „Communist Review", ons Engelsen zusterorgaan, en het luidt 
ais volgt: 

Program van de Afrikaansche Bloed-Broederschap. 
Een ras zonder program is als een schip op zee zonder roer. 

Het is geheel en al aan de elementen overgeleverd. Het wordt 'heen 
en weder geslingerd en in een storm is zijn lot bestemd. In dezen 
toestand verkeert bet neger-ras al meer dan vijftig jaar. Zelden 
ooit wist het precies wat het nastreefde, en nooit formuleerde het 
een duidelijk en uitvoerbaar plan waarin zijn eischen belichaamd 
waren, zelfs niet1 in die buitengewone gevallen wanneer het wel 
wist wat het wenschte om aan dezen ongelukkigen toestand een 
einde te maken, en om het Neger-schip van staat van een roer te 
voorzien, van een sturende kracht, heeft de Afrikaansche bloec-
broederschap het volgende program aangenomen en wordt het 
hiermede andere neger-organisaties aangeboden en iim Ihet algemeen 
aan het geheele ras. 

Er is niets illusionair of onpractisch in dit program. Ieder 
onderdeel is gebaseerd op de historsche ervaring van een of ander 
gedeelte van cle groote menschelijke familie. 

Zij die 't program opstelden, erkenden le. de economische aard 
van den strijd, (niet geheel economisch, maar toch bijna zoo), 2e. 
dat 't werkelijk noodzakelijk is te weten van wie ooze onderdrukking 
komt; 3e. dat het niet noodzakelijk is voor Negers het program 
van de ancYcre bewegingen te accepteeren alvorens zij gemeene 'zaak 
hebben gemaakt tegen hun gezamenlijken vijand, dat het belang
rijkste omtrent Sowjet-Rusland b.v. niet is, de weldaden of fout»n 
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van <het Sowj et-regiem, maar het boven allles uiltstaande feit, dat 
Sowjet-Rusland strijdt tegen de kapitalistische roovers, die ons 
moederland verdeeld hebben, en ons ras hebben onderworpen, en 
dat Sowjet-Rusland gevreesd wordt door de imperialistische naties, 
en door alle kapitalistische roovers der aarde, door wier hebzucht 
en moorddadige ommenschelijkheifd wij op 't oogenblik in vele 
landen lijden. 

A F R I K A . 

Ons moederland, Afrika, is door de groote kapitalistische 
machten verdeeld in z.g. „Koloniën". 

De Koloniën op hun, beurt worden, aan blanke plantage-houders 
en kapitalisten in exploitatie gegeven, sommigen van hen zijn kolo
nisten, anderen blijven, eigenaar in het moederland. 

Voor dit doei is er een: einde gemaakt aan het vrije leven van 
cie Afrikaansche volken, en de inboorlingen zijn van hun lanct 
beroofd, om ze tot werk te dwingen, tegen hongerloomen, op de 
gronden van deze blanke kapitalisten. Deze plantage-houders, deze 
kapitalisten, hebben zich in ons land gevestigd om cie rijkdommen 
van Wet land te exploiteer en evenals den arbeid van ons volk. 

Maar ons volk was niet gedwee dienstbaar te maken en moest 
onderworpen worden. Zij weigerden geëxploiteerd te worden en 
stonden op en vochten met tien indringer in den onigelijken kamp. 
De indringers gewapend met de wapens van de moderne techniek 
en zuiverheid, tegen de primitieve en oude wapens onzer voorva
deren, waren eindelijk in staat ons volk te onderwerpen. Maar niet 
voordat menig Britsch bataillon verslagen was en menig onver
wachte rampspoed door de strijdkrachten van de indringende 
kapitalistische machten geleden was. 

Hoe men ons in slavernij bracht. 

En de strijd is nog niet over. Een volk dat onder verdrukking 
leeft, is met een vulkaan te vergelijken. Op ieder moment kan het 
opstaan gelijk een reus 'en zijn vijanden ide zee indrijven. Om dit 
evenwel te voorkomen hebben cle kapitalistische plantage-houders, 
met behulp van cle regeeringen in hun moederland, „Koloniale 
legers" op de been gebracht, ingedeeld en uitgerust volgens de 
methodes van de moderne techniek. En om onzen strijdgeest te 
overwinnen en ons slaafsch onderworpen te maken aan hun macht, 
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voerden zij den blanken man zijn godsdienst in, Christendom en 
whisky. 1) 

Door (dien godsdienst van den blanken man werd de strijdgeest 
van ons volk verdoofd; met zijn whisky werd het gedemoraliseerd. 
Het bedrog van den blanken man, zijn godsdienst en whisky hebben 
een even groot aandeel in onze slavernij als de geweren van den 
blanken man. . 

Maar om ons rijk moederland nog winstgevender te exploitee-
ren èn eveneens de goedkoope arbeidskracht van een onderdrukt 
volk, was helt noodzakelijk in ons land zekere machinale industrieën 
en zekere materieele verbeteringen in te voeren, zooais spoorwegen 
enz., en hu en ten dage kunnen wij zien, speciaal in de kuststeden 
van Afrika, den 'toenemenden groei van Idle moderne ondernemingen. 
Met cie invoering van de moderne industrie heeft 'dei Afrikaan 
geleerd de machine en de geweren van den blanken man te hantee-
ren, en toegerust me- die kennis, is bij hem een nieuwe hoop 
gegroeid en het vaste voornemen ontstaan zijn vrijheid .te herwinnen 
en zijn eigen land te bezitten. » • 

De hoop nimmer meer gerechtvaardigd dan nu. 

Inderdaad, de hoop van 'het negervolk om zich te bevrijden 
van zijn imperialistische onderdrukkers, was nooit meer gerecht
vaardigd dan nu. De regeeringen in het moederland van de kapita
listische plantage-houders worden dagelijks zwakker en zij sidderen 
voor de naderende proletarische revolutie. 

De onderdrukte koloniën en de kleine naties verkeeren in voort
durende rebellie, zooais'de Ieren, de Turken, de Persen, de Indiërs, 
de Arabieren, de Egyptenaren enz. Terwijl het binnenland van 
Afrika nauwelijks aangeraakt is door het plunderende kapitalisme, 
zijn de stammen zich volkomen bewust van het gevaar onderworpen 
te worden, indien de slavenhouClers verder het binnenland indringen. 
Onder de leiding van ide meer bekwame en ontwikkelde negers in de 
kustplaatsen, kan de geweldige macht van het Neger-ras in Afrika 
georganiseerd worden. Om dit te bereiken stellen wij voor dlat iedere 
poging zal aangewend worden om de negers in de kustplaatsen te 
organiseeren, ion alle negerorganisaties in eik van de Afrikaansche 
landen in een groot wereld-neger-verbond worden gebracht. 

De verschillende organisaties in het verbond behouden hun 

1) De Ameriikaansohe jenever. 
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eigen U i t v o e r e n d C o m i t é , enz. , en ook de vr i jhe id z i c h in verbintenis 
te stellen met de s tammen in het b innenland , echter moet toch het 
o o g ger icht gehouden worden op de gezamenl i jke actie. Het C e n 
traal U i t v o e r e n d ' C o m i t é moet izich i n ve rb ind ing stel len met de 
andere v o l k e n van het Af r ikaansche vasteland!, de Arab ie ren , de 
Egyp tenaren , enz., en ook met de Europeesche en Amer ikaansche 
revolut ionairen, met het doel voor gezamenl i jke actie. 

Arbe idersorgan isa t i es moeten gevormd worden in de indus 
trieele streken om de levensvoorwaarden van de negerarbeiders te 
beschermen en te verbeteren. 

Geen gelegenheid moet men voorbi j laten gaan om o.e p r o p a 
g a n d a 'te voeren onder de inboor l ingen-so lda ten in de „ k o l o n i a l e 
legers" , en voo r het in het geheim organiseeren v a n een groot 
P a n - A f r i k a - l e g e r , o p dezelfde manier als de S inn -Fe ine r s hun le rsch 
leger organiseerden v l a k onder den neus v a n E n g e l a n d . 

M o d e r n e wapens moeten in A f r i k a gesmokke ld wonden. W e 
moeten mannen A f r i k a Inzenden v e r m o m d als miss ionar issen enz., 
om relaties aan te knoppen met de Senuss i 1) , met de verschi l lende 
s tammen lin het b innenland , en om de topograf ie (plaatsel i jke toe
standen) van het l and te b e s t u d e e r ë n . D e Senuss i hebben reeds een 
.staand leger" , een feit, dat die Europeesche kapi ta l i s ten d a g en 
nacht niet met rust laat. 

Iedere p o g i n g moet gedaan en iedere dol la r moet gegeven w o r 
den voor het doel, d e organisa t ie van een P a n - A f r i k a a n s c h leger, 
we lks bestaan schr ik en vrees i n de har ten v a n de b lanke kap i t a l i s 
t ische p lantage-houders za l ve rwekken , en ons vo lk tegen hun mi s 
daden za l beschermen. On thoud t d i t : Macht is recht — zoo was hef 
altijd en zoo zal het steeds zijn. 

A M E R I K A . 

D e be langs te l l ing , die de kapi ta l i s ten hadden voor den neger, 
had altijd' die tot beweegreden, g o e d k o o p e arbeidskracht . 

M e n wist al heel v r o e g dat het neger-volk het meest v e r d r a a g 
zame in de were ld was , en toen de N i e u w e W e r e l d 2) ontdekt was , 
organiseerden de ri jke ui tbuiters expedit ies, om ons vo lk in slavernij 
te brengen en ze met gewe ld naar de N i e u w e W e r e l d te voeren, om 

1) Senussi: Leden van een Mohammedaansche Hervormingspartij, die alle 
Europeesehe beschaving met onverzoen l ij toen, haat bestrijden. Zij werd in 1837 
door een Algarijnsch theoloog, Sidi Mohammed i'bu AH, in Mekka opgericht. 

2) Amerika. 
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daar een rijk op te bouwen en rijkdommen te scheppen, waar het 
anders niet mogelijk ware geweest. Dit is de geschiedenis van de 
meeste negerbevolkiugen in de vreemde landen. 

De oorzaak van den Burgeroorlog. 

Het is algemeen bekend, dat de negers in de Vereenigde Staten 
tot vooreen tiental jaren geleden nog volgens het meest vvreede en 
primitieve systeem geëxploiteerd werden :de slavernij. Deze slavernij 
heerschte in het Zuiden, terwijl in het Noorden de moderne kapita
listische methoden van exploitatie heerschten: de loonslavernij. 

Deze beide systemen konden niet naast elkander bestaan en 
daardoor ontstond' de z.g. Vrijheidsoorlog', waarin de Noordelijke 
kapitalisten en hum aanhang, gehuld in een waas van idealistische 
camouflage, ten oorlog trokken tegen de middeleeuwsche zuidelijke 
kapitalisten, om de macht te laten beslissen tusschen de beide 
systemen in Amerika. De noordelijke kapitalisten wonnen en de 
slavernij werd afgeschaft met mooie redevoeringen en oogenver
blinding, met vrijheid, democraltie enz. 

Maar cie negers kregen niet eens de betrekkelijke vrijheid, 
welke de groote kapitalistische heerschers toestaan onder het loon
slaven stelsel. Zij werden zorgvuldig ontwapend, terwijl hun vroe
gere meesters met hun handlangers gewapend bleven. Om alle 
neger-streven naar ware vrijheid en om alle verlangens naar verbe
tering vam 'hun toestand' 'te onderdrukken, werden de geheime 
moord-orgamisaties, z.a. de Ku Klux Klan, opgericht door de vroe
gere eigenaars, die in koelen bloede en in 't geheim duizenden weer-
looze negers martelden en doodden, zoowel als vele blanken, die uit 
menschlievende oogmerken de zijde der negers kozen. En de kapi
talistische „bevrijders", de winnaars in den burgeroorlog, staken 
zelfs niet >aen vinger uit, om ons recht te doen, maar onderdrukten 
de feiten van die afschuwelijke vervolgingen dar negers en hun paar 
blanke vrienden. Door de vele jaren van terreur, die uitgeoefend 
werd door deze blanken bluf organisaties, wieird de neger weer 
geheel onderworpen, en heden ten dage is slavernij het lot van zeer 
vele in Zuidelijke staten, terwijl er jaarlijks vele gelyncht en 
geslacht worden. 

In den laatsten tijd is de Nieuwe Neger op het tooneel ver
schenen en in antwoord op dijn rebellischen geest en van de uitge-
bui tenen in 't algemeen, is de Ku Klux Klan herrezen. 
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De neger verhuizingen. 

Als een gevolg van de voortdurende onderdrukking en mishan
deling im het Zuiden, slaagden vele duizenden negers er in, naar 
het Noorden te ontsnappen, en momenteel heeft iedere groote noor
delijke stad een uitgebreide neger-bevolking. 

De betrekkelijke vrijheid in het Noorden is gunstig voor groote 
organisaties en cultureeteiv arbeid, en daarom moet daar de voor
hoede en 'de generale staf van het neger-ras gevormd worden. 

Een groote Neger-Bond. 

Om een sterke en doeltreffende beweging op te bouwen op de 
basis van „Bevrijding van de Negers, en bescherming van hun rech
ten op leven en vrijheid en het zoeken naar geluk", enz., is het 
noodig, -dat alle neger-organisaties zich verbinden op een federa
tieve basis, om zoodoende een vereenigdje en gecentraliseerde bewe
ging te krijgen. Zulk ieen beweging kan in het Noorden openlijk 
optreden, maar in hei Zuiden moet zij in het geheim opgebouwd 
worden, om de leden en de organisatie te beschermen tegen vroeg
tijdige aanvallen. 

In cle federatie moet een geheime, beschermende organisatie 
ontwikkeld worden, — de ware macht, — tot het lidmaatschap 
waarvan, alleen zij toegelaten worden, die tot die besten en moe
digsten van het ras behooren. De beschermende organisatie moet 
onder strenge militaire discipline werken, klaar staan, iedere minuut 
van den dag, wanneer bescherming of verdediging noodzakelijk is. 

Arbeiders en economische organisaties. 

Millioenen negers zijn naar het Noorden gegaan en werken als 
losse arbeiders of als vakarbeiders in de industrieën en verschillende 
ondernemingen van het Noorden. Daar zij ongeorganiseerd mijn, 
zijn zij gedwongen, om de vuilste baantjes Onder de slechtste voor
waarden- te accepteeren. 

Wanneer er slapte in (die industrie is, zijn zij de eersten die er 
onder lijden. De blanke arbeiders, door hun arbeiders-organisaties, 
hebben de kapitalisten niet alleen gedwongen hen meer geld te 
geven en een kortoren werkdag, maar ook gedeeltelijk werk gedu
rende slappen tijd. En als de tijden beter worden, maken de blanke 
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arbeiders door hun organisaties van de gelegenheid ten voile 
gebruik. 

Neger-arbeiders, waar ook zij georganiseerd waren in arbei
ders-organisaties, hebben hun levensvoorwaarden verbeterd, kortere 
arbeidsuren, meer geld en vaster arbeid gekregen, zooals b.v. aan-
toond de slaapwagon-condities 1); de neger-bootwerkers te Phila-
delphia, enz. En sedert de kracht van een volk afhangt van den 
graad waarnaar het volk leeft, moeiten wij er met alle middelen naar 
streven, om den levensstandaard zoo goed een stevig mogelijk te 
verbeteren. Alle neger-organisaties, die het meenen met den neger, 
en alle Nieuwe Negers moeten daarom zich gaan bezighouden met 
het organiseeren van neger-arbeiders in de vakorganisaties, voor 
de verbetering van hun economischen toestand, en om in nauwe 
samenwerking op te treden met de klasse bewuste blanke arbeiders, 
voor beider heil.. 

Neger boeren organisaties. 

Hetzelfde princiepe geldt voor de kleine neger boeren, en boe
renarbeiders; zij moeten zich organiseeren, om weerstand te bieden 
aan de uitbuiting en om zich te beschermen tegen slavernij en 
andere onrechtvaardigheden. Wanneer er samenwerking met blanke 
boeren mogelijk is, is dit natuurlijk verkiezel ijk. 

Coöperatieve Organisaties. 

Onder ons volk is het naive geloof ontstaan, dat vast werk-, 
betere levensvoorwaarden en de bevrijding van ons ras verkregen 
kan wonden door middel van het oprichten van fabrieken, geëxploi
teerd door negersistoomvaartlijnen en dergelijke ondernemingen. 2) 
Wij wenschen er tegen te waarschuwen, om geen al te groot ver-

1) Diit staart op de verbetering in de condities van den negerbediende in 
de slaapwagons der groote A-merikaansche spoorwegen. 

2) Dit igaat tegen „The Untiiversai Negro Improvement Association" jf 
kortweg de U . N . I. A., die de Zwarte Ster Li jn" enz. exploiteert. Hoe goed 
onze zwarte vrienden dezen zwendel doorzagen, blijkt uit een bericht in ,,The 
Guardian" van 13 Augustus j.1., dat zoowel om het .belachelijke als om heit 
interessante vermelding verdient. M . Garvey had zich op de jaarvergadering 
•te verantwoorden voor de vijf millioen dollars, diie hij „met zalken doen" voor 
de negers „verloren" had. 

•Dit bericht luidt zoo: Marcus Carvey, „voorloopig president van Afr ika" 
en algemeen president van de U . N . 1. A., zat op een troonhemel, gekleed 
in een lang fkiweelen kleed met roode en groene strfiepen, en opende de jaar
vergadering van zijn associatie voor de herkrijging van Afrika voor de 
negers. 

Eenige uren later veranderde Carvey van kleeding en verscheen in een 
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trouwen in deze ondernemingen te stelle.,, omdat een plotselinge 
financieele ineenstorting van zulk een onderneming het geheele 
moreel van de bevrijdingsbeweging kan ondermijnen. Niet voordat 
de neger de rijke natuurlijke bronnen van het een of ander land 
onder zijn controle heeft, kan hij ooit in de industrie concureeren 
met ide groote financieele magnaten van de kapitalistische naties op 
zulk een schaal, dat hij in staat izou zijn, alle neger-arbeiders aan 
baantjes te helpen, tegen behoorlijke winsten voor de neger-beleg
gers. Laten zij, die geld belegd hebben in die ondernemingen, u 
zeggen, of zij baantjes of dividenden gekregen hebben! 

& & D e eenige doeltreffende manier, om 'betere toestanden en vast 
werk te krijgen in Amerika, is om de macht van dien neger te orga
niseeren, zooals hiervoren aangeduid. Iedere groote organisatie 
I réngt altijd eenig bezit mee in den vorm van gebouwen, vacantte-
kclonies enz. ïn gunstige tijden ontsaan er izelfs wel coöperatieve 
organisaties, z.a. winkels enz., maar zulke ondernemingen moeten 
het eigendom zijn van alle leden der organisatie en bestuurd dooi
de leden, die hiervoor gekozen worden. Onder geen enkele voor
waarde moet zulk een instelling bestuurd worden door een nar. 
personen, die er mede kunnen handelen naar believen, of moet zij 
namen dragen van ondernemingen. De ondervinding heeft geleerd, 
dat zulke ondernemingen alleen kunnen bestaan als de onderdrukte 
klasse behoorlijk georganiseerd is. Zonder voldoende organisatie, 
zou een industrieele crisis, zooals de nu 'heerschende, hen wegvagen. 
Maar indien er behoorlijke en voldoende steun achterstaat, kan het 
coöperatieve beginsel wel wat gunstigs tot stand brengen. Anders 
dan de corporatie, die slechts een paar in 't iziadel helpt en de groote 
massa levenslang er buiten laat, is de coöperatie, die allen dezelfde 
rechten geeft. 

Drachtig zwart marine-uniform, afgezet met roode streepen en goud-koord 
hii droeo- een met igoud afgezette admi'raalssteek en marcheerde aan t nootd 
van zf/'/Tvolgelimgen in een parade door de neger-wijk in Harlem. 

Carvey is den laatstee tijd in financieele moeilijkheden, geraakt betref
fende zijn Zwarte Ster Lijn", een stoomboot-organisatie, die plannen heett 
de neoers naar Afrika, terug te brengen. Men dacht, dat er eenige onaange
name dingen zouden gebeuren, maar nadat de zielenherder een preek gehou
den'had verdedigde hij den algemeenen president (natuurlijk: Godsdienst en 
zwendel zii.11 synoniem. S..H.D.). Hij., deed dit zoo, de lepert: ,Wat zou het, 
we hebben 5 miffilioen dollar verloren. We hebben nog met veel ervaring (.hij 
bedoelde im 't zwendelen zeker). Zie naar de regeering van de Vereentgde 
Staten. N a een Ihonderdr-jai^ ervaring, heeft zij 1V2 miiliulard verloren in 
haar scheepvaart-onidernerniing". 

Een staaltje 'hoe met het kunstmatig opgewekt nationalisme van den 
zwarten proletariër gezwendeld wordt. Ook hiertegen strijd de A. B. B. en 
met goed succes. 
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Samen w er kingen. 

Er kan slechts eene samenwekiing bestaan met andere men
schen en idlat is de samenwerking om onze vijanden te bestrijden, in 
welk geval onze medestrijders hetzelfde doel moeten hebben als wij. 
Onze bondgenooten kunnen heele of halve bondgenooten zijn, zoo
als onze vijanden heele of halve vijanden kunnen zijn. De kleine on
derdrukte naties, die strijden tegen de kapitalistische uitbuiters en 
onderdrukkers, kunnen wij als werkelijke bondgenooten beschou
wen. De klassebewuste blanke arbeiders, die zich uitgesproken 
hebben voor de Afrikaansche bevrijding en genegen zijn met hun 
actie hun bewering te staven, moetan ook als werkelijke medestrij
ders beschouwd worden en wij hun vriendschap verder ontwikkelen. 
Dc niet-klassebewuste blanke arbeiders, die nog niet inzien, dat alle 
arbeiders, ongeacht hun ras of kleur, dezelfde belangen' hebben, 
moeten slechts voor 't oogenblik als halve bondgenooten beschouwd 
worden, en alles moet gedaan worden om hun klasse bewustzijn te 
ontwikkelen en hen tot het inzicht brengen, dat onze stijd ook de 
hunne is. 

Het revolutionaire element, dat de imperialistische machten 
ondermijnt, die ons onderdrukken, moet door negers, die werkelijk 
hunne bevrijding wenschen, alle mogelijken steun gegeven worden. 
Dit element wordt geleid en gesteund door de 3de Internationale, 
met haar secties in alle landen. Wij moeten onmiddellijk in verbin
ding treden met de 3de Internationale en haar miljoenen aanhan
gers in alle landen der wereld. Trouw izweeren !aan de vlag van onze 
moordenaars en onderdrukkers, praten over samenwerking met de 
knechten en vertegenwoordigers onzer vijanden, er over kletsen om 
onze uitgesproken vijanden eerst te hooren, voordat wij onze uitge
sproken vrienden steunen, is niets minder'dan lafheid en het gemee-
ste verraad aan het Neger Ras en aan rite heilige zaak onzer bevrij
ding. 

Het is voor de neger-inwoners van Amerika — hetzij in of 
buiten Amerika geboren — een feit, dat zij de leiding moeten nemen 
van een machtige wereldbeweging voor de bevrijding der negers. 
De Amerikaansche neger, die deel uitmaakt van een bevolking&van 
een groot rijk, heeft iaich de wetenschap van het moderne oorlog
voeren eigen gemaakt en heeft geleerd, hoe de industrieën gedreven 
moeten worden. 

Dit land is er voor-geschikt om gemakkelijk in contact te 
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treden met de geheele were ld en de Vereen igde Staten z i jn bestemd, 
totdat het negerras bevr i jd is, voor het centrum v a n de N e g e r w e 
re ldbeweging . Het: is speciaal in dit l and , da t de neger sterk moet 
z i j n . H e t d s v a n hier, da t (die meeste leiders en p ioniers , die d e b l i jde 
boodschap over de were ld zu l len verbreiden, u i tgezonden zu i len 
worden . M a a r onze kracht k a n niet georganiseerd w o r d e n door 
nuttelooze ve rd raagzaamhe id in k o m i s c h h e r o ï s m e 1) , ledige p h r a -
ses, onverdiende decorat ies , titels en andere onnooze lhe id . He t 
k a n al leen geschieden door de toepass ing v a n d e juiste takt iek dooi
de vas tberadenheid en de opoffer ing onzer leiders en door verstart 
del i jke voorbere idende organisa t ie en opvoed ing . 

O n s zelf wi j s te m a k e n , dat w i j , omdat een paar honderd v a a 
ons af en toe eens bi jeen k w a m e n in een conferentie, vrij ' z i jn 
v o o r ons zel f wetten te m a k e n ; ons 'nek te breken over de beroemde 
bewer ing , dat w i j , voorda t wjj een ernstige p o g i n g gedaan hebben 
ons l and te bevri jden, voorda t wij het z w a a r d gekru i sd hebben op 
het s l agve ld met onze onderdrukkers , wij een eigen regeer ing k u n 
nen hebben, met presidenten, potentaten k o n i n g s c h a p en andere 
zonder l inge mengse ls ; praten over ge ld en onze energie te ve r 
knoeien a a n prob lemen iz|.a. paspoor ten- en inctentieiei ts-bureaux, 
d ip lomat ieke ve r t egenwoord ig ing enz. , is louter onz in , tot groot ver-^ 
maak van onze vi janden. Inderdaad zu l len intel l igente menschen, 
met een behoor l i jken k i jk op de zaken , zu lke k inderach t ige k l e t s 
praa t ter z i jde zetten, ten minste indien zij het ernst ig meenen met 
den str i jd voor de bev r i j d ing van den neger. Z i j moeten te rugkomen 
op de aarde tot daadiwerkeli jke prac t i sche feiten en werke l i jkheden 
en onze k r a c h t b o u w e n op een sol iede fundeering en niet op ge t i 
telde en gedecoreerde dwaashe id vest igen. 

* • 

D e stem van M o s k o u , D e oproep aan de vo lken van het 
Oos ten 2) \s dus door de negers g e h o o r d en vers taan. E n hun p r o 
g r a m zegt, d a t zij er naa r zu l len handelen. 

D u i z e n d e n leden hebben de U . N . I. A . ver laten en z i c h aange
sloten bij de A . B . B . D e inv loed van deze s tr i jdbare organisa t ie 
groei t met den dag . In tegenstel l ing met de paar d o o r ons, ook in 
ons Jun i i -Aug . ̂ ar t ikel , genoemde neger-organisat ies , d i e e ischen 

1) Dit doelit op die negers, die zidh als martelaren beschouwen en zich 
niet verzetten tegen de brute lynch-moorden. 

2) Deze schitterende oproep met de voorafgaande rede van Sinofjew, 
zijn in zijn geheel te vinden in de „Alma-nadc" des Verl. Des Komm. Intern, 
bladrz. 50-58, 59-68. 
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Afrika voor de Afrikanen en die bereid zijn Afrika voor de blanke 
imperialisten te bevrijden, maar de ruim 28 mill. K.M.2 oppervlakte 
van Afrika over te leveren aan een nieuwe dynastie van neger-bezit
ters zal dleA.B.B. strijden voor een arbeidersrepubliek,'t vrije Afrika, 
vrij van de Kaap tot Caïro, van den Atlamtischen Oceaan tot de 
Golf van Aden, van Tanger tot de Delagoi-Baai. Zij zal strijden 
voor cle bevrijding van de Kaffers, de Hottenltotten, de Congo-
negers en Herero's. Zij zal zich verbinden met de reedis in opstand 
zunde koloniale slaven tegen net Britsche-, Fransche-, Italiaansche-
en Spaansche Imperium, dus met de Egyptenaren, met de Mooren 
en Algarijnen, met de Abysiniërs, het eensheidsfront van het zwarte 
ras, met Moskou tegen Londen en Parijs. 



Boekbespreking. 

Het Socialisme in zijn Nieuwste 
schakeeringen, door Andr. Sternheim. 

D a t is , in k o r t e n t i jd , het tweede boekje, ve r schenen in E l s e v i e r ' s 
A l g e m e e n e B i b l i o t h e e k ( jN°. 6 ) , dat z idh ten deele o o k met de R u s s i s c h e 
R e v o l u t i e b e z i g h o u d t . V a n de h o n d e r d b l a d z i j d e n d ie he t g r o o t is , z i j n er een 
40- ta l d a a r a a n g e w i j d . G e w i j d , op een m a n i e r dat het de a f k e u r i n g v a n 
schr i jve r ' s pa r t i j genoo t L o o p u y t heeft gewek t , w a t op z i c h z e l f a l een (gunst ige 
b e o o r d e e l i n g schi jnt . T w e e c i ta ten ( p g . 55 en 8 9 ) m o g e n den geest aan toonen 
w a a r d o o r o o k h ier wee r d o o r een n i e t - c o m m u n i s t ove r de eerste p r o l e t a r i s c h e 
r epub l i ek w o r d t g e s c h r e v e n : 

D i t s taa t echter v a s t : in de G e s c h i e d e n i s der n i euwe s c h a k e e r i n g e n v a n 
het s o c i a l i s m e neemt de R u s s i s c h e R e v o l u t i e een eerste p l aa t s i n en he t is 
onze vas te o v e r t u i g i n g , dat , o o k a l is de w e r e l d o o r l o g v o o r de a r b e i d e r s k l a s s e 
n o o d i g gewees t o m h a a r act ies in z u i v e r - s o c i a f e f e c h e b e d d i n g te le iden , 
( ? J . R . ) de R u s i s s c h e R e v o l u i t e h ier toe een stuwkracht van ongeëvenaarde 
beteekenis is geweest". 

E n , o p p g . 8 9 zeg t schr . dat er t a l v a n u i t s p r a k e n v a n m a n n e n v a n betee

ken i s z i jn omt ren t het cu l tu ree le w e r k d o o r R u s l a n d v e r r i c h t , d ie a l leen h i e r o p 

n e e r k o m e n : 

„ T r o t s a l le t egens lagen , w a a r a a n R u s l a n d l a n g z a m e r h a n d g e w e n d is 
ge raak t en t ro ts de o v e r g r o o t e k o m m e r en z o r g e n , w a a r o n d e r het l a n d l i jdt , 
is een c u l t u u r in o p k o m s t d ie z i c h niet meer l a a t v e r d r i n g e n , d ie g roe i t en 
gedij t en d ie v a n heit amalpihabetisch R u s l a n d een p r o t o t y p e (een v ó ó r b e e l d -
i n - w o r d i n g ) v a n s a m e n l e v i n g m a a k t , waarin de bevolking wordt opgeleid in 
een geest van broederschap en beschaving". 

L e g h i e r n a a s t de d o m m e p r a a t v a n een t o c h niet d o m m e n s c h , van 

B o n g e r , die i n z i jn in t ree- rede als p r o f e s s o r de torolsjewiki een h a k d a c h t te 

zet ten, d o o r te z e g g e n : 

V o o r h e m e l b e s t o r m e r s moet deze nuchtere leer w e l zeer an t ipa th i ek z i j n : 
v e r a n d e r i n g e n in de m a a t s c h a p p i j moe ten v o l g e n s hen n u eenmaal a l les in 
eens b r e n g e n . S i n d s een b e p a a l d soo r t ex t r emis t en in de ge legenhe id is g e k o 
men hun leer in de p r a k t i j k te b rengen , kan de m e n s c h h e i d over de w a a r d e 
e r v a n oordee len . W i e de hemel op aa rde be loof t , d o c h de he l b reng t , heeft in 
de o o g e n der o v e r i g e n , d ie in h o o f d z a a k z i c h toch d o o r e r v a r i n g la ten l e iden , 
s p o e d i g a f g e d a a n " . 
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Of het citaatje van v. d. Goes, dat waard i s langer te blijven leven dan 
het papier waarop „Het Volk" gedrukt is: 

„De Botisjwistisch methode heeft haar geschiktheid bewezen om in een 
achterlijk land, waar nog ihet oyergroote deel van de bevolking in boersche 
afzondering voortleeft, een sterk staatsgezag ite vestigen. Maar dit heeft ook 
het Tsarisme gekund, en die vervanging van de o Ide bureaucratie met haar 
politie en soldaten door de söwjet-iambtenaren met-hun soldaten en politie, 
kan geen bewo.nderingswaardige omwenteling heeten. De Bolsjewistische 
methode 'heeft die communistische partij doen ontaarden tot.een bureaucratie 
die r?ni zedelijk en zakelijk opzicht miet boven de voor-revolutionaire staat." 
(„Het Volk" 12'Au.g. 1922.) 

Hier -hebt ge het,verschil tusschen twee verpolitiekte S.D.A.P.ers — en 
den man die, buiten de politiek, oprecht naar de historische waarheid zoekt. 
En wie oprecht zoekt, vindt er altijd wel iets van. 

Ofschoon dit eerlijke zoeken ons sympathiek gestemd heeft tegenover 
den zoeker, kunnen we met zijn vondsten, het aangehaalde dan uitgezonderd, 
toch niet dwepen. De schrijver is zijn trouwens ook geweldige stof op meer 
dan één plaats lang niet de baas. Zoo doet'het vreemd aan, iemand met 
waardeering over de Russische Revolutie te hooren spreken en hem tevens 
te zien schrijven: , ;tot nu toe ontbreekt een politiek systeem van he* socia
lisme". En het radenstelsel dan? is men geneigd te vragen. In plaats daarvan 
wordt een bladzij gewijd aan Troelstra's stokpaardje van het economische 
parlement. Als gedachte misschien zoo verwerpelijk niet, maar toch niet méér 
dan een gedachte en dus, voorloopig, van geen historische beteekenis. Hier 
raken we aan wat naar onze meening de grondfout van het boekje is, het 
onhistorische. Onhistorisch in dien zin, dat er geen of geen voldoende scherp 
onderscheid gemaakt wordt tusschen, aan den éénen kant, wat als ,,idee" bij 
dezen en genen is opgekomen en meer of minder'aanhangers heeft gevonden 
en, aan den anderen kant, wat als historische realiteit bezig is zich in de 
werkelijkheid te ontwikkelen. 

Op sommige punten is ihet' daardoor wel wat kritiekloos geworden. Wat 
b.v. te zeggen van een redeneering ais de volgende: 

De toename van het aantal leden van het'I. V . V . Van 18 op 25 millioen 
,,is welibet sterkste bewijs, dat haar strijdmethode door de arbeiders ten volle 
wordt gewaardeerd." Is dat nu een oordeel over een strijdmethode of een 
praatje voor de vaak? 

Een paar vage resoluties van hetzelfde 1. V. V. vooir Rusland, de z.g. 
actie tegen het militarisme, moeten dan bewijzen, dat er een „vakvereeni-
ghttgssociafeme" bezig is te ontstaan. Wij ontkennen niet, dat het zoo is, 
maar achten het hiermee allerminst bewezen. 

In het slothoofdstukje „Cultuur socialisme" getiteld, leidt het a-poli
tieke standpunt van den schrijver zelfs Itot utopische voorstellingen, die 
niet alleen meer op de werkelijkheid vooruitloopen, maar er dwars tegen 
in gaan. We lezen daar (pg. 93): 

,,In artistieke en intellectueele kringen is de overtuiging ontstaan 
(gedurende en na den oorlog) ]dat belangstelling moet worden gewekt 
voor en deelgenomen aan den maatschappelijken strijd". 
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Sporadisch zal dat ongetwijfeld wel voorgekomen zijn, maar in 't 
algemeen is eerder het tegenovergestelde gebeurd. 

Naast een deel van de ex-officieren en het verdere kader zijn het ivooral 
de academies, die Ln de overwonnen landen de hulptroepen der nationalisti
sche reactie (leveren. Ook dm ons land is een roode student op dit oogenblik 
weer een „witte raaf". Er zijn niet eens die zich socialist noemen, laat staan 
dan dat er socialisten zouden zijn. Erger is evenwel de misvatting, die vlak 
op :het geciteerde volgt: 

,Hei deelnemen aan dien (maatsohappelijken) strijd beteekent niet 
het meedoen aan politiek". 

Maar wat dan? vragen wij. De heer iStemheim geeft ons op die 
vraag'geen antwoord. Want hij zal toch niet in ernst willen volhouden, 
dat het lidmaatschap van een burgerlijk-pastifistische vereeniging, zooals 
hij er vervolgens enkele opsomt, werkelijk „deelnemen aan den maatschap-
pelijken strijd" moet beteekenen? 

Neen, wie van de intellectueelen eischt dat zij den maatsohappelijken 
strijd mee moeten strijden — en die eisch op zich zelf is juist — die mag 
zieh niet zoo één, twee, drie tevreden later stellen met een studentiikoos-
arriesterig, „verdomd interessant, zeg! dien maatschappelijken strijd". 

Laat ze dan liever heelemaal in het kamp van den vijand, waar ze 
hooren naar milieu, aanleg en neiging. Komen ze, goed, maar dat ze dan 
komen zonder aarzelen, zonder omzien, aan onze zijde, in de politieke 
beweging. Voor ethische, praatjesmakers is het nu geen tijd. 

Zoo heeft naast veel zwaks, dit boekje toch dit goede, dat het laat zien 
dar er ook tusschen de hemel en de aarde van> het socialisme méér dingen 
zijn dam waarover de filosofen van de Tweedte Internationale ooit hebben 
gedroomd. J. R-



Buitenlandsche Tijdschriften-Overzicht 

De kapitalistische rechtspleging handhaaft nog altijd hef verouderde 
en barbaarsche celstelsel, ofschoon talrijke burgerlijke geleerden hebben 
aangetoond hoe vruchteloos dit is om den'misdadiger te verbeteren en hoe 
verschrikkelijk zijn werkingen op de veroordeelden zijn. In bet Engelsen 
weekblad „The (Communist" vonden wij eenige clijfers in een artikel van 
T Q.reten 'die de wreedheid van het celsysteem en van het gevangeniswezen 
in' het algemeen, bijzonder sprekend illustreeren. De cijfers zijn ontleend aan 
een officieel rapport, uitgebracht door een speciale kommissie van onder
zoek die de toestanden in de Engelsche gevangenissen bestudeerd heeft. 

Van elke 10 000 gevangenen worden er 86.6 krankzinnig, dat is 1U maal 
meer dan onder de bevolking in het algemeen. En oo'k wanneer men al 
degenen niet meetelt, die reeds bij hun intrede in de gevangenis geestelijk 
niet o-eheel normaal waren, is het percentage van krankzinnigen nog 5 maal 
hooier dan 'buiten de gevangenis. Di t bewijst tert eerste dat de gevangeras de 
menschen gek maakt; daarenboven echter bewijst het nog dat een aantal 
halfgekke'menschen in .gevangenissen wordt opgesloten, wat dubbel schan
dalig'' is. Immers, zulke menschen itoehooren niet als misdadigers, maar als 
zieken beschouwd te worden, niet gestraft maar verpleegd. 

Verder stijgt het percentage krankzinnigen in verhouding tot den duur 
van den straftijd, 'Het aantal gevangenen, die na 31/-. jaar straftijd krank
zinnig verklaard worden, is bijna 3 mal zoo hoog ls dat van hen, die 
gedurende de eerste maand hum verstand verliezen. 

En niu een ander purtt die zelfmoorden. Het aantal menschen tusschen 
20 en 25 jaar die in de gevangeniszelfmoord plegen is naar verhouding bijna 
5 maal zoo 'groot als dat der zelfmoordenaars onder de bevolking in het 
algemeen Bij veroordeelden onder de 20 is het aantal zelfmoorden ruim 12 
maal grooter! Van elke 10.000 gevangenen beproefden gedurende de jaren 
1912—'14, 57.3 zelfmoord te plegen. 

Om "oed te begrijpen hoe verschrikkelijk deze cijfers zijn, moet men 
bedenken, ten eerste, dat er in de gevangenissen zooveel mogelijk maat
regelen worden genomen, om zelfmoord te voorkomen, en ten rweede, dat 
de* voornaamste " redenen van zelfmoord: zorg 'om het dagelijksch brood, 
wanhoop door langdurige werkloosheid, hevige teleurstelling in liefdes-aan
gelegenheden enz. voor de gevangenen niet bestaan. De gevallen van krank
zinnigheid en waanzin zijn enkel de uiterste vormen 'Van d e geestelijke en 
zedelijke ontaarding waaronder de groote massa der gevangenen lijdt. _ 

;Zelfs enkele maanden gevangenisstraf" — aldus het rappodt — zijn 
in véle, zooal niet' in de meeste, gevallen voldoende om een zekere werking 
uit te oefenen oip /het geheugen, de ikoncentratie en die wilskracht. Bij lang
durige opsluiting kan dit ontaardings-proces leiden tot dementia precox, of 
tot een zwakte van geest, die den gevangene ongeschikt maakt om op een 

' eenigszins redelijk peil het normale leven weer binnen te treden." 
Aan het slot van zijn artikel geeft pg. T . Queloh aan de Engelsche vakver-

eenigingsleiders, die zoo angstig zijn over de behandeling der gevangen 
sociaal-revolutionairen te Moskou, den raad om de Engelsche gevangenissen 
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eens te bezoeken en een vergelijking te maken tusschen de manier, waarop 
het kapitalistisch regiem in hun eigen land de rechtspleging handhaaft en de 
wijze waarop hef proletariaat dat in Rusland doet. Zelf zegt hij liever 
veroordeeld te zijn zijn verder leven in een Russische gevangenis door te 
brengen, dan een jaar lang ^opgesloten te worden te Wormwood Scrubbs. 

In hetzelfde nummer van „The Communist" staat een .klem, maar uitste
kend artikel van Walton Newlboldl, nuttig tegengif tegen het optimisme, 
waarmee de berichten in de burgerlijke bladen spreken iover „het afnemend 
aantal werkloozen" en „de verbetering in den toestand der Engelsche nijver
heid." Alles tendenz berichten van de groote kapitalisten, zegt Newbold, die 
probeeren „ t a n " werkloozen hoop in. 'te ?blazen — de hoop dat, zoo zij maar 
luisteren naar wat Hodges en Henderson vertellen, de winstmakerij zich weer 
herstellen zal. 

Twee jaar lang zijn al die koningen van de groote 'industrie, die goden 
van de lbeurs,die de ervaring van anderhalve eeuw kapitalisme achter 
zich hebben., onophoudelijk bezig geweest met allerlei: probeersels om 
toch maar te ontkomen aan het groote bankroet waarin zij wegzinken. 

De staatslieden en de zakenmenschen, de zaakkundigen 'van, het kapita
lisme, die over alle hulpbronnen van de techniek en over het geheele mecha
nisme' van den staat beschikken, zij kunnen niets anders doen dan praten... 
en toe zien hoe millioenen menschen wegkwijnen en verworden. 

Door het geheele land zijnde werven leeg, liggen de fabrieken verlaten. 
Aan de Tyne staan de halt-afgebouwde rompen van schepen, die niet meer 
noodig zijn en niet afgebouwd worden. Duizenden werkelooze scheepsbou
wers slenteren door de straten of hangen rond in de Arbeidsbeurzen. Ga 
naar de Clyde, doorkruis de eindelooze dokken van Londen, of loop langs de 
kaden van Liverpool: overal ziet ge de groote opgelegde schepen liggen; de 
holle, groote loodsen gapen u aan. 

ln de achterbuurten .van Poplar, van Anderston, van Tranmere enz. 
kuift ge de toenemende ontaarding gadeslaan van een werkeloos proletariaat,' 
dat wegzinkt in apathie en vertwijfeling. 

Te Motherwell, waar in normale tijden de wegen bedekt zijn met roet 
en slakken, zult ge,'een vreeselijk teeken van de krisis, de blauwe lucht zien 
en schoone trottoirs. Ge zult de stoomfluit niet hooren, het gegons der dui
zenden raderen is verstomd. Slechts hier en daar branden de vuren eener 
fabriek en stijgt een rookkolom ten hemel. In de hoofdstad van de staal
industrie zijn 12.000 werkloozen. Te Barrow, waar de grootste wapen
fabrieken der wereld vóór den oorlog 14000 en gedurende den oorlog 30.000 
arbeidskrachten gebruikten, komen thans, van de 19.000 arbeiders die de stad 
telt, 14.000 ten laste van het armbestuur. De gemeente heeft 60.000 pond ster
ling bij die 'bank moeten opnemen. 

Van de winderige hellingen: van Edinburg tot in de diepe valleien van 
Wales, van de duizenden spinmachines te Oldham. tot aan de werktuigen-
fabrieken te Coventry, te Birmingham, te Sheffield, overal zult ge dit zien: 
het kapitalisme op het hoogtepunt van zijn macht, zijn centralisatie, zijn 
technische volmaking, stort voor uw oogen in elkaar. 

Het land ligt gereed, goed bebouwd en omheind. De fabrieken zijn in 
goeden staat en vol prachtige machines, de uitkomst van anderhalve eeuw 
machinale produktie. De electrische dynamo's en. de stoommachines staan 
klaar, de mijnen beschikken over de laatste uitvindingen om de steenkool 
naar boven te brengen; de treinen staan te wachten om de brandstoffen te 
vervoeren van de mijn naar de fabriek. De groote schepen liggen in de dok
ken; de telegraaf, de telefoon, de telegrafie zonder draad, zij zijn allen in 
goede orde. Er is overvloed van grondstoffen en van voedsel. Werkers van 
alle kategoniën, alniiinistratieve krachten, geestelijken, geschoolden, halfge-
schoolden en ongeschoolden, worden in de Arbeidsbeurzen geregistreerd'. 
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Het kapitalisme gaat ten onder, maar de middelen van produktie en van 
verdeeling staan gereed om door de werkers gebruikt te worden — zoodra 
zij den roep hooren van de ekonomische evolutie, van de historische toe
komst, van het menschelijke vermogen en de menschelijke nood, en zich 
meester maken van de arbeidsmiddelen om de fundamenten te leggen van 
het Communisme. 

In de „Clar té" van 15 Aug. begint Victor Serge, de bekende Russische 
medewerker — vóór den wereld-oorlog — aan de syndicalistische pers in 
Frankrijk, een belangwekkende studie over „De Middenstand1 in de Russische 
Revolutie;' i 

Onder het tzaiïstisehe regiem stamde het revolutionaire intellekt in 
hoofdzaak Uit den middenstand; deze gaf aan de revolutie de bloem van 
haar jeugd. Op de Russische universiteiten, drie kweakplaatsen van revolutio
naire gisting, studeerden in hoofdzaak zonen van 'kleinburgers: kleine 
beambten, artsen, lagere geestelijken enz. A l deze elementen .werden door de 
autokratie tot oppositie gedreven, allen voelden zich achtergesteld, in het 
politieke en het geheele openbare leven, bij den adel, de hoogere geestelijk-
neid en de plioetokratie. Hun levensvoorwaarden waren vaok ondragelijk; de 
onbeschaamdheid der heerschende klasse versterkte nog het gevoel van haat 
tegen de bevoorrechten. Tot .kort vóór den oorlog, was het geen zeldzaam
heid, dat een- koopman of arts door dronken officieren werd afgerost. 

Revolutionair te zijn, beteekende in Rusland altijd,zijn vrijheid en zijn 
loopbaan, vaak zijn leven in gevaar stellen Maar er was geen andere weg. 
Het Russische revolutionaire intellekt gaf aan de toekomst eter menschlheidl de 
Narodnaja Wolja, de -groote terroristen en nihilisten en de eerste kiemen 
der sociaal-demofcratie, van Plechanow tot Lenin. Het gaf de revolutionaire 
socialisten Lawrow en Mikhailowski, en vele andere, even schitterende helden, 
uitmuntend door vermetelheid en toewijding. 

Deze voorhoede trok de oogen dei werem TOI aten. Zij maakte, dat men 
niet zag, welk een krachten van reaktie en obscurantisme achter haar ver
scholen waren. Enkele scherpe waarnemers van het russische leven echter, 
zooals Gorki en Tscheohaw, onderscheidden, met een 'smartelijke klaarheid de 
dwaasheid, de domheid en de wreedheid van deze ontelbare meerderheid. 

Gedurende de revolutie, van 1917, scheen het veen oogenblik, als zou de 
middenstand de overwinning behalen. Toen het eerste bedrijf der revolutie, 
waarin» de groote 'bourgeoisie onder prins Lwow, Rodzianko en Milioekow, 
gepoogd had Rusland tot een konstitutionede monarchie te maken, ten einde 
was, betrad die middenstand het tooneel der geschiedenis. Zijn politiek 
ideaal was de 'burgerlijke republiek, de partij de sociaal-revolutionairen werd 
het politieke instrument, met behulp waarvan hij dat idteaal trachtte te ver
wezenlijken'. Het scheen, als zouden de ideologen der „linkssitaanide 'burger
lijke kringen", de advocaten >,enz., de macht in handen krijgen. Naast de 
natiónale vaan .— een weinig lager misschien — zO'Ui men (ter 'wille van het 
volk, de roode, vaan doen wapperen, drie wel spoedig naar , het rosé toe ver
schieten zou. Men zou zeer lang en zeer veel praten over de uitvoering van 't 
programpunt „de grond aan de boeren", en men zou den „heiligen oorlog" 
aan den kant der Entente voortzetten,... in de hoop de Dardenellen toch nog 
te krijgen. ; 

De tegen de kleine burgerij gerichte lOctober-revolutie vernietigde die 
verwachtingen. De vertegenwoordigers van Ihet groote kapitaal hadden Rus
land reeds1 verlaten; het/waren de kleinburgers, die in de straten van Moskou, 
van Petrograd, van Irkoetsk en andere steden, voor de „voorloopige regee
r ing" van iKerensky tegen de soldaten, de arbeiders en boeren der Sowjets 
streden. Vaandrigs der militaire scholen, studenten en gymnasiasten ver
dedigden Imet de wapens i n d e hand het regiem der kleine burgerij. De, Octo-
ber-overwinning was een overwinning der arbeidersklasse op dien midden
stand. 
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Van (dat oogenblik af aan, verbindt deze zioh met de groote bourgeoisie 
tegen de Sowjetmacht. Hij blijkt de gevaarlijkste en de taaiste |vijand der 
revolutie, wiens verzet jaren lang door (geen enkel middel gebroken 
zal kunnen worden, 

Het eerste symptoom van dart verzet was de staking van de ambtenaars 
der ministeries. Weken lang bleven de bureaux te Petrograd verlaten; het 
wachtwoord was: „men werkt niet voor de bolsjewiki". Ook de technici aan 
de elektriciteits- en de watervoorziening, lieten hun post in den steek. Het 
nieuwe bewind stond voor de taak, .van den eenen dag op .den anderen, alle 
publieke diensten te reorganiseeren. Het slaagde in deze taak. Allengs 
keerden, noodgedwongen, de beambten en technici tot hun posten terug. 

Toen begon een nieuwe (taktiek: die van de sabotage. Tegelijkertijd 
werden komplotten op touw gezet. Het voornaamste orgaan daartoe was de 
„Unie voor het heil van vaderland en vrijheid", als welks vooraanstaande 
organisator Sawinkow optrad. De vreemde regeeningen, vooral de fransche, 
stelden in deze unie al hun-hoop. Haar leden waren in hoofdzaak officieren 
en inteilektueelen. De officieren van het vroegere Tsaristisch leger waren 
bijnaallen monarchisten; de intellektueelen noemden ziöh „socialist" en „revo
lutionair". Vandaar diepe tegenstrijdigheden in de ideologie der Unie. Haar 
praktijk echter was — ophitsing tot den burgeroorlog tegen de Sowjets. Op 
verzoek der geallieerden is zij het die dezen tei Yaroslaw, te Riazan en te 
Kazan ontketent. Dan villgt de Tsjeciho-Slowakische episode. 

De „konstituiüoneele regeering te Samara" is het eerste konrtra-revolu-
tionaire bewind, dat na de' Oktober-revolutie ontstaat. Op (haar volgt het 
„Direktorium van Oef a,",(Se,pt. '18) onder leiding van, Avfctentiew. De burger
oorlog breidt zich uit door geheel Rusland; geen komplotten en aanslagen, 
geen "sabotage, geen hulp van buitenland kunnen de proletarische diktatuur 
doen vallen, sin' Siberië, waar de kontra-revolutie gedurende korten tijd zege
praalt, blijkt weldra de onmacht, de politieke nulliteit van den middenstand, 
zijn onvermogen de macht te behouden. Avksentiëw plawerdt den weg voor 
Koltchak;, op de konstitutioneelen volgt de militaire diktatuur van' een admi
raal 'van den tsaar. De reaktie, genoodzaakt de kleine burgerlijke partijen 
der menschewiki en der sociaal-revolutionairen te onderdrukken: en hun 
leden bloedig (te vervolgen, wordt ten slotte ten val gebradht door dezelfde 
elementen, die verantwoordelijk waren voor haar tijdelijke zegepraal. Heel 
het klein burgerlijke Siberië vereenigf zich in het verzet tegen Koltchak, die 
weggevaagd wordt. 

In het zuiden .zijn het insgelijks de klein burgerlijke klassen, die de 
reaktionaire legers van tKalediin, Krasnow, Denikin en Wrange! vormen. Het 
zijn de uit Moskou ontsnapte vaandrigs en tsaristische officieren en de 
kozakken van den Don, van Koeban, Astrakan enz. Deze kleine grondbezitters 
niet een militair verleden en een militaire organisatie, maar demokratiisolie 
zeden, begrijpen niets van het communisme en staan vol argwaap tegenover 
de groote" steden en de arbeiders-massaas. De socialistische republiek heeft 
geen .aantrekkingskracht voor hen; liever dan zich te onderwerpen, laten zij 
zich als kanonnenvleesch inlijven bij de legers der kontra-revolutionaire 
generaals. Het drama ,dat in Siberië werd afgespeeld, herbaalde zich in den 
Koeban, in de Oekraine en in de Krim. Pas na de reaktie aan 't werk gezien 
te hebben, iworden zij bekeerd van hun dwaling: de korruptiie en de geweld
dadigheid van het monarchistisch bewind doet hen ten (slotte de „rooden" 
verkiezen boven de „witten". 

Het verzet de kleine burgerij tegen de Sowjetmacht duurde, vooral te 
Petrograd en te Moskou, gedurende den geheeien, burgeroorlog voort. Het 
nam echter zeer verschillende vormen aan. 

De meest aktieve elementen, de akademiisch-gevormden voorop, (conspi
reerden. De nriinder-aiktieve, zooals de Sowjet bureaufcratie, saboteerde. De 
vroegere handël-drijvende middenstand spekuleerde. De spekülatie nam 
vreeselijke afmetingen aan en werd, in die dagen, van blokkade en honger, 
tot een dreigend sociaal gevaar. Tot 1920 toe, leefde een aantal spekulanten, 
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in de stad en op het land, van verboden feancM in-'t-groot. Geen straften 
vermochten het kwaad uit te roeien. 

A l deze sociale groepen'bestreden, ten slotte, de revo utre nog doo, het 
uitzaaien van valsche geruohten, het verwekken van paniek-stemmingen. 

Kmmllkeló is de kontra-revolutionaire houding van haast alle 
^ e r o Ï Ï e s S e r s . zooals Andrejew, Merejkowski, Tschinkow Koepnm 
A l eei Go ,k i schaarde zich aan den kant der arbeidersklasse. Maar Gork, 
was in zi°n jeugd een vagebond en een proletariër geweest, geen k emburger 

Op 1 et einde van 1019, wanneer de „witte legers" overel teruggedrongen 
of verpletterd zijn, begint de kleine burgerij zich aan te passen aa, de 
revolutie Zij heef veel geleerd, zij heeft begrepen, dat de Sowjetmacht haai 
nood g heef . Nu verandert zij van taktiek: officieren bureaukraten, hande-
L a r s allen bieden - soms met goede bedoelingen — hun diensten aan De 
kleine «ohaar der revolutionairen, die aderlating op aderlating heeft door
staan wordt door deze vreedzame doordringing "verweid gd, in enkele 
maanden tijds, verovert de middenstand de Sowjet-admintsftratie; het bureau-
kiatisme herleeft. , , 

Het kleine aantal arbeiders in Rusland m verhouding tot de andere 
k'assen hun zware verliezen in 'den burgeroorlog, het gebrek aan voorbe-
re:idin<.'der arbeidersklasse; ziehier de voornaamste oorzaken waardoor de 
klasse-viiand" den proletarischen staat heeft kunnen binnen sluipen. Ook de 
ontzettende schaarschte en de overmatige centralicatie, door den oorlog 
noodzakelijk gemaakt, droegen daartoe bij. (Slot voiatj. 



Een proletarisch drama 
door 

H. R O L A N D H O L S T . 

M a r c e l M a r t i net, La Nuit Edition Clarté. 

Sedert in Oktober '17 de onvergetelijke „tien dagen die de 
wereld deden wankelen", het tijdperk der wereldrevolutie inleidden, 
zijn in een aantal landen — voornamelijk echter in Rusland en 
Duitschland — door enkelen en door groepen, hartstochtelijke 
pogingen gedaan tot 't scheppen van een proletarisch drama. Daar
onder te verstaan: de uitdrukking, door direkte lichamelijke midde
len (gebaren, dans, pantomime, mimiek, recitatie en gezang, afzon
derlijk dan wel gekombineerd toegepast) van de kollektieve aandoe
ningen en spanningen die het meest intens-levende (dat is natuurlijk 
't revolutionaire) deel van 't proletariaat ondergaat. Het proletarisch 
drama is geenszins aan onderwerpen uit den klassenstrijd of de 
revolutie gebonden; de geheele stof der geschiedenis, de sage, de 
sprookjeswereld (waar in Rusland zeer vaak uit geput werd) staan 
voor de scheppers van het nieuwe drama open, zoo zij slechts 
vermogen, dien stof te doordringen met de nieuwe gevoelswaarden 
en den nieuwen levenswil der arbeidersklasse. 

Enkel de revolutie kan deze waarden en dezen wil, enkel zij kan 
de spanningen en ontroeringen in de arbeidersklasse opvoeren tot 
een hoogtepunt, waar hun vertolking of uitbeelding door dramati
sche middelen, door direkte, lichamelijke voorstelling dus, door de 
menschen die ze ondergingen gevoeld wordt als een levensbehoefte. 
Expansie van den levensdrang eener klasse is altijd de voornaamste 
sociale voorwaarde geweest tot de opkomst van een nieuwen drama-
tischen stijl. Voor de arbeidersklasse was die expansie echter enkel 
mogelijk in en door de revolutie. 

De dramatische vormen waarin een klasse, op een bepaald 
punt van haar historische ontwikkeling, haar diepste kollektieve ont
roeringen en hoogste kollektieve spanningen afbeeldde, hadden niet 
noodzakelijkerwijze altijd deel aan de schoonheid. Het kunsl-
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drama bij de Grieken en de Japanners, zoowel als in de engelsche 
en de spaansche renaissance is hei resultaat van een lange ontwik
keling, van veel tastenen beproeven geweest. Een rijk dramatisch 
leven, een bloeiperiode van hei volkstooneel zijn mogelijk, ook 
zonder dat werken van hooge poëtische waarde ontstaan. De mid-
deneeuwsche misteries, kluchten en spelen-van-zinne bewijzen dit. 
Niet echter is een dergelijke bloeiperiode der dramatische kunst 
mogelijk zonder de vurige belangstelling der volksmassaas in het 
tooneel en hun aktieve medewerking. De meest ernstige, oprechte en 
bewuste onder de tooneelhervormers van onze dagen, Jacques 
Copeau, ziet dit zeer goed in. Wordt de scheppende kracht der 
volksmassaas uitgeschakeld, die zich in mythen en sagen, legenden 
en sprookjes, volksliedjes en spreekwoorden, satire en charge open
baart, dan kan geen „nationaal drama" ontstaan, zooals dit in de 
hiervoor genoemde dramatische bloeitijdperken het geval was, maar 
enkel een bofdrama, zooals het XVIIe eeuwsche fransche (niet uit
zondering van Molière) of een zuiver literair drama, zooals dat van 
Vondel en Hoofd was. 

Rusland, het eerste land dat de sociale revolutie doorzette, 
is ook het eerste waar uit de massa de drang naar dramatische voor
stelling van haar kollektieve gevoelens en spanningen met onstui
mige kracht opkwam. Die drang uitte zich allereerst, maar lang niet 
uitsluitend, in hartstochtelijke belangstelling voor het tooneel. De 
massa in de steden, daartoe door 't Sowjet-bewind in staat gesteld, 
stroomde naar de theaters, om de opvoeringen van de beste drama
tische werken der moderne en klassieke literatuur bij te wonen. Dit 
is om zoo te peggen nog enkel passieve belangstelling; een wederge
boorte van het drama echter kan zich pas voltrekken, wanneer de 
drang naar het tooneel ook aktieve en scheppende vormen aan
neemt. Ook dit geschiedde in Rusland; tienduizenden tooneelklubs 
werden opgericht; elke fabriek had de hare, elk dorp de zijne; een 
ontzaglijke behoefte om zelf te akteeren kwam in de massaas op. 
Wat speelden zij? Meest bestaande russische stukken. Zij hielden 
zich echter niet slaafs aan den tekst, maar veranderden dien en 
improviseerden. Dit was de eerste stap naar zelf scheppen; zij ble
ven daarbij niet staan, maar gingen verder. Verhalen, novellen, 
volksliederen en revolutionaire gezangen, alles werd gedramatiseerd', 
hetzij met, hetzij zonder woorden, als pantomime. Dit alles was het 
werk niet van eenlingen, maar van groepen. Natuurlijk werden ook 
— vooral in den Proletkult en in het Roode Leger, — tal van 
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geheel vrije stukken vervaardigd, allen variaties op het ééne groote 
thema: de strijd tusschen cle ondergaande en cle opkomende maat
schappij, de triomf der proletarische wereld. 

Literaire meesterwerken schijnt deze wijd-vertakte dramatische 
beweging niet te hebben voortgebracht, wat allerminst verwonder
lijk is, wanneer men bedenkt, hot de dramatische bloei der 
middeneeuwen, die eeuwenlang duurde en zich over geheel Europa 
uitstrékte, slechts aan enkele meesterwerken het aanschijn gaf. Het 
zij nogmaals .gezegd: cie groote dramatische dichters verschijnen 
tot dusver niet aan het begin maar aan het eind van een lang tijd
perk van zoeken en tasten. Zij vergaren en puren de honing uit den 
arbeid van groote groepen gedurende vele geslachten. 

Het hoogtepunt der dramatische beweging in het revolutio
naire Rusland van de jaren 1917—1921 vormt de grootsche panto
mime, te Petrograd in de open lucht vertoond ter gelegenheid van 
het Iïde Kongres der Communistische Internationale. Deze panto
mime, waaraan duizenden zangers en dansers meewerkten en die 
door tienduizenden toeschouwers werd bijgewoond, was de eerste 
proeve van een nieuw dramatisch genre, door middel waarvan de 
revolutionaire massa zelve haar strijd, haar lijden en baar triomf 
voorstelt. 

De grondtoon der dramatische teksten van die jaren in Rus
land, de geest die uit de voorstellingen omhoog stijgt is die van 
massaal enthousiasme, vertrouwen in de overwinning, zelfbewustzijn 
en moed. 

Ook in andere landen, met name in Duitschland, stimuleerde 
de revolutie het tooneel in hooge mate. Maar doordat cle revolutie 
er halverwege bleef steken, kregen de kreatieve krachten der mas
saas geen gelegenheid, vrijelijk uit te stroomen. Feitelijk zette reeds 
in Januari '19 de reaktie in; de mislukking van den opstand te 
Berlijn en de moord op zijn beide grootste leiders gepleegd, brach
ten het duitsche proletariaat een slag toe, waarvan het zich tot 
heden toe niet weer hersteld heeft. Het surplus van levensdrang in 
den vorm van revolutionaire energie ontbrak, dat .de eerste voor
waarde is lot sterke dramatische aktiviteit van massaas of groepen. 
De massaas namen enkel passief deel aan de opleving van 't tooneel, 
die zulk een typisch verschijnsel in Duitschland was gedurende' de 
jaren 1919-21. Die opleving uitte zich o.a. in een enorm toegenomen 
bezoek der schouwburgen, een werkelijke belangstelling voor de 
dramatische meesterwerken der klassieke en der moderne literatuur, 
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een reusachtige toeneming der literaire produktie op dramatisch 
gebied en een krampachtig pogen om, zich bevrijdend van het 
kleinburgerlijk naturalisme, te komen tot een meer saamgetrokken, 
strenger en indrukwekkender stijl. 

De chaotische toestand van het maatschappelijk leven, de 
onklare situatie en de onzekere toekomst — dit alles weerspiegelt 
zich in de rommeligheid en verwardheid van de dramatische produk
tie dezer jaren. W i l '.men in die produktie van een grondtoon, een 
domineerende stemming spreken, dan is het ongetwijfeld die van 
teleurstelling, afkeer van strijd, vlucht in het pacifisme en het geloof 
aan wonderdadige omkeer door de macht van den geest. In 't werk 
van Rubiner, van Kraatz en vooral van Toller keeren deze stemmin
gen geregeld terug. Hun samenhang met de ebbe der revolutionaire 
energie in een groot deel volks der massa, met haar hulpeloosheid, 
vertwijfeling en doffe berusting, is zóó duidelijk, dat wij daarover 
met behoeven uit te wijden. De aktief-optimistische geestesstroo-
ming onder de massaas, die in hoofdzaak door het Communisme 
vertegenwoordigt wordt, heeft in tegenstelling tot de paeifistisöh-
pessimistische nog tot geen dramatische uiting van beteeke
nis geleid. 

Ln Frankrijk, waar de revolutionaire beweging te nauwernood 
de eerste rimpelingen dreef over de stilstaande poelen van het maat
schappelijke en geestelijke leven, bleef, natuurlijk, elke hernieuwing 
van het in traditioneel commercialisme verstijfde tooneel nog uit. 
Van een sterken drang der massaas naar dramatische voorstelling 
kan geen sprake zijn, omdat in hen de groote kollektieve ontroe
ringen en spanningen bijna geheel ontbraken. Dergelijke ontroerin
gen en spanningen doorleefde het fransche proletariaat enkel een 
korten tijd in de voorjaarsmaanden van 1920. En ook toen schiep 
nog geen strijd-tot-het-uiterste een revolutionaire atmosfeer. Het 
bleef bij voorbereiding tot revolutie, bij een allereersten aanloop, bij 
verwachting en hoop. Daarna volgden ontgoocheling en mismoedig
heid, maar zonder vertwijfeling en wanhoop, als bij de duitsche 
volksmassaas. In Frankrijk hebben de meesters nog geen geweld op 
groote schaal behoeven te gebruiken; zij zijn tot dusver in het alge
meen nog in staat geweest, door misleiding en bedrog de massaas 
af te houden van den strijd. Niet zoozeer pacifisme, huivering tegen 
geweld, geloof in het wonder der geestelijke kracht dringen zich op, 
als wel bittere erkenning van de onrijpheid, de lichtgeloovigheid, de 
onstandvastigheid der massaas en de geslepenheid der meesters. 
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Voor den eerlijken eenling die poogt in dramatischen vorm de kol
lektieve stemmingen en ontroeringen dèr massaas te vertolken — 
en in Frankrijk kan, evenals in geheel West-Europa, de herleving' 
van het drama zich op dit oogenblik nog slechts in het eerste, 
zwakke, preludeeren van eenlingen aankondigen —moet het kr i -
tisch-revolutionaire pessimisme de grondtoon zijn, waar hij zijn 
werk op bouwt — het algemeen kleurgehalte, de atmosfeer ei van 
kan blank nooh goudelend noch purper zijn, maar enkel grijs. 

Grijs van atmosfeer is dan ook het drama, dat de fransche 
communistische dichter Marcel Martinet enkele maanden geleden bij 
Clarté deed verschijnen, de titel , .La Nuit" ( (De Nacht) geeft het 
reeds aan. Het feit, dat niemand minder dan Trotzky dit stuk in een 
telegram aan den schrijver, „het meest tragisch-ware drama der 
revolutie" noemde en onmiddellijk maatregelen nam, om door 
geheel Rusland opvoeringen er van voor te bereiden, bewijst vol
doende dat de groote aktivist der wereld-revolutie in het pessimisme 
van Martinet geen kontra-revolutionaire, maar integendeel een revo
lutionaire kracht zriet. 

Het stuk, dat in vrije, rijmlooze verzen geschreven isj speelt 
tegen het einde van den wereld-oorlog onder de boeren en soldaten 
dicht achter het fransche front. Het eerste bedrijf brengt ons in het 
armoedige, maar ruime vertrek van een eenzame boerderij, Het is 
winteravond met sneeuwval, in den haard brand een vuur. 

Bij het opgaan van het gordijn zit de oude boerin, Mariette, de 
eenige der personen van het stuk die een waarlijk-levend wezen 
voor ons wordt, in haar leunstoel bij den haard kousen te stoppen; 
haar schoondochter Anne-Marie wascht het vaatwerk om; het 
zoontje van Anne-Marie, Louison, zit op de trap een boterham te 
eten. Uit de eerste woorden der twee vrouwen bemerken wij, dat er 
geen voer meer is voor het vee. Een oude man, wit besneeuwd, 
komt binnen; allengs volgen andere mannen en vrouwen; ook de 
schoolmeester en de pastoor komen. Allen zijn verslagen, wezen
loos, half versuft door de eindelooze oorlogsellende. Sedert drie 
dagen zwijgt het kanon, en de groote stilte, nog verdiept door den 
sneeuwval, maakt deze arme wezens nog angstiger en onrustiger 
dan het lange gebulder daarvóór. 

„Er zijn er bij ons" (zegt een der mannen) 
„Die zich verpletterd voelen door den angst die waanzinnig 

maakt. 
En zij doen geen moeite meer om zich te voeden; zij zeggen: 
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Zijn er geen soldaten meer over?Hebben allen elkaar gedood?" 
Het laatst van allen komt een vrouw binnen, bleek en verwezen 

'van zieleleed: haar dochtertje is pas gestorven, slachtoffer dei-
ellende, die de oorlog bracht. Zij raast in haar smart, zij vervloekt 
zichzelve en de menschen. Maar Mariette, leunend op haar stokje, 
gaat naar de arme moeder toe, neemt ihaar bij den arm, zet haar in 
haar eigen zetel en spreekt haar toe met milde woorden vol eenvou
dige innigheid, 

„Wij wisten niet. Vergeef ons, mijn dochter. 
Mijn arme dochter. De groote ramp viel op jou. 
Wij allen hier, je weet het, nemen bij onze smarten 
De nieuwe smart die jij nu draagt binnen-in". 
Haar eenvoudig gebaar, haar woorden doen iets van een goud

glans oprijzen in het zwart der dagen; de bloem der menschelijke 
kameraadschap bloeit open. • Wij begrijpen waarom al deze ver
weesden en bedrukten 's avonds heul plegen te zoeken bij de zeven
tig-jarige Mariette. Deze poogt de beroofde moeder te troosten. 
Misschien zijn wij waarlijk allen vervloekt, zegt zij. Zelve heeft zij 
haar ouden levensmakker begraven, haar tweede zoon is gesneu
veld, of de oudste nog leeft weet zij niet. „Allen die wij hier bijeen 
zijn hebben mij van de onzen verloren en zoeken wij, onder de 
sneeuw en de aarde, met onze nagels ons ellendig bestaan." Maar 
toch, ons ellendigen, die zooveel rouw en smart achter ons aan
slepen, 

„Blijft nog dit wat je weet mijn kind, 
En wat je dezen nacht tusschen ons heeft gebracht, 
En dat is elkander niet te vervloeken." 
Terwijl zij nog spreken, over een die zich verdaan heeft uit 

verdriet over den dood van een zoon, wordt de deur weer geopend 
en een jong soldaat komt binnen, blootshoofd, bedekt met modder 
en sneeuw. Zijn trekken, ofschoon vermoeid, stralen van kracht en 
blijheid. 

„Hier ben ik. . . ik kom van den oorlog: Ik liep»hard. 
Welnu. Het is voor de tijding. 
Het is gedaan. Het is gedaan. 

Wij zijn gered. En jullie zijn met ons'gered, menschen van hier." 
Hij is niet uit hun buurt maar uit een streek van zon en olijf-

boomen, maar hij voelt zich toch als zij, een mensch-van-de-aarde; 
daarom heeft hij hard geloopen, op den lichtschijn van Mariette's 
eenzame hoeve af, om hun te zeggen, dat zij gered zijn. De boeren 
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echter kunnen de goede tijding nog niet gelooven, dat de oorlog 
gedaan zou zijn. 

„Bedrieg ons niet, jonge man; spot niet met ons", zeggen ze 
tot hem. En Mariette: „spot niet met je zelf en je ellende." Pas 
wanneer hij hun meer in bijzonderheden vertelt hoe alles in zijn 
werk gegaan is, begint het tot hen door te dringen: de oorlog is ten 
einde. Ziehier het verhaal, waarmee hij hen overtuigt: 

„De soldaten, die van den overkant, zij waren als wij. 
Erger dan wij, konden zij niet meer van ellende en lijden. 
Toch waren zij overwinnaars;immers zij hielden het land bezet. 
Maar gaf hun dat brood? En zij hadden honger. 
Droogde dat de modder onder hun voeten en op hun huid? . 
Verhinderde dat hen te bloeden en door den dood verbrijzeld 

te worden? 
Verhinderde het hun kinderen en ouden van dagen en hun 

vrouwen 
Gekruisigd te worden van smart en rouw?" 
Verklaarde dat voor hen 
Waarom zij allen veroordeeld waren te sterven? 
Toen, toen, luistert, 
(O, wij allen zijn als dronken 
Van wat zij hebben gedaan) 
Toen, terwijl zij niet meer konden, 
Allen te gelijk, overal 
En zij zeggen dat zij niet waren overeengekomen, 
Het is als een brand door den wind meegevoerd in gedroogde 

halmen, 
Allen tegelijk, overal, en die van alle fronten, 
En die van het platteland met die der steden, 
Zijn zij opgestaan, allen tegelijk, overal» 
En zij die zoolang geweest v/aren menschen als wij zijn, 
Berustend, bevend, onderdanig, 
Tegenover wie nog zeiden: „Ga, bijt, houdt vol, doodt en 

sterft" 
Hebben zij zich opgericht, zij hebben gewaagd hen recht in de 

oogen te zien 
En zij hebben gezegd: „Neen". 
Neen, het is uit. Wij ontwaakten. Wij zijn menschen." 
Intusschen zijn andere soldaten, alleen en in groepen, binnen 

gekomen, met nog verbazingwekkender tijdingen: die van de overzij 
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hebben hun officieren beetgepakt en ontwapend; aan de meesters, 
die hen bevalen te moorden en te sterven, hebben zij hun kruisen en 
degens en galons ontnomen. En de opperste va 'deze meesters, hun 
keizer, die de arbeiders van de steden en van het platteland ver
jaagd hadden als een wild dier, zoodat hij van plaats tot plaats 
moest zwerven en ten leste een toevlucht zocht bij zijn „getrouwe 
leger" — zijn leger heeft hem gegrepen en met koorden vastge
bonden, zooals men het een varken doet. 

Nu komt er beweging in de boeren; cie pastoor zegt ontdaan: 
,maar dat zou de revolutie zijn"; een vrouw, patriottisch gezind, 
vraagt of het wel echt spul is; ,geen krijgslist van die schoeljes." 
De soldaten echter lachen haar uit, en verhalen over cle verbroede
ring: reeds stuurden die van den overkant parlementariërs, om te 
zeggen dat het volk nu de baas was en vrede ging maken, en te 
vragen of men niet meer wilde schieten. „Is de vijand dan toch 
overwonnen? Zijn wij de overwinnaars?", vraagt de patriottische 
vrouw. Maar een oude soldaat antwoord haar met een bitteren 
glimlach: 

„Overwinnaars, overwonnelingen! Arme vrouw, allen zijn 
overwonnen. 

Wij allen, die toch leven, wij allen zijn arme menschen 
Overwonnen door lijden, nood en vertwijfeling 
En onderworpen door den dood." 
Nieuwe soldaten, die in groote opwinding binnen komen, 

vertellen dat die van den overkant hun keizer over de linie hebben 
gestuurd, om hem kwijt te zijn, terwijl zij hun huis in orde brengen. 

Nu pas gelooven allen, dat het werkelijk gedaan is. 'De jubel 
breekt uit: „De wereld gaat herleven." Een enkele, ,de man van de 
heuvelen" spreekt van straf voor hen die dit op hun geweten hebben, 
maar Mariette schudt het hoofd. 

Straffen? Zijn er menschen die zoo iets gewild hadden! Zij 
hadden het zich niet voorgesteld. 

„De menschen, alle menschen hebben niet vermocht, elkaar lief 
te hebben. 

Hun meesters voerden hen 
Met hun gouddorst en hun hoogmoed." 
De patriottische vrouw wil wraak op den vijand; alle anderen 

echter zeggen eenvoudig: „Hij is gedaan. Wij gaan weer werken. 
Wij gaan weer leven." 

En Mariette mompelt vol hoopvolle teederheid: 
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„O mijn eerstgeborene, o jij die terugkomen zult.' 
De eerste scène van het tweede bedrijf speelt eveneens in de 

eenzame boerderij van Mariette, in grauwen morgenschemering bij 
het uitgedoofde vuur. Tusschen de oude vrouw, haar schoondochter; 
en Ihet kind! hangt een trieste stemming van ontnuchtering. Het 
einde van den oorlog scheen zoo lang een gouden droom; men had 
het gevoel alsof dan het leven zou opstaan, glanzend en gaaf. Nu is 
het einde werkelijk gekomen en alles bleef als te voren: de ellende, 
cle verwoesting, de leegheid der dagen. Men wacht op ietis en weet 
zeiven niet waarop. — Onder hun spreken komen een tiental 
oficieren van den staf binnen, weldra gevolgd door den opperbevel
hebber Bourbouze zelf, een groote zware kaalkop, met een dikke 
grijze snor en 'brikroode wangen. De boerderij van Mariette, het 
eenige huis in den heelen omtrek dat gespaard bleef, moet voor den 
generalissimus in orde gebracht worden. Waar de twee vrouwen en 
het kind dan moeten blijven, daar wördt niet naar gevraagd. Mariette 
piotesteert en weet als bijzondere gunst gedaan te-krijgen, dat ze 
's avonds terug mogen keeren om op zolder te slapen. „Generaal" , 
vleit de chef van den staf den opperbevelhebben, „die menschen 
kennen hun eigen geluk niet, van met uw vaderlijke vriendelijkheid 
in aanraking te komen." De halfgare dikzak, die graag den goedi-
gen, vriendelijken ouden heer speelt, koquetteert met zijn populari
teit. Maar in elk woord openbaart hij, behalve zijn geestelijke 
bekrompenheid, ook zijn grof egoïsme, de voortdurende zorg voor 
zijn materieel ik, dat gewend is lekker en veel te eten, makkelijk te 
zitten en het goed warm te hebben. 

Het tweede tableau brengt ons in een half verwoeste herberg, 
buiten in de vroegere gevechtszone. De kapotgeschoten vensters 
geven uitzicht op besneeuwde hellingen en vernielde bosschen. Wij 
zien soldaten binnen komen en wonen hun eerste vergadering bij. 
Niemand heeft die saamgeroepen; behoefte te overleggen brengt de 
mannen bijeen. Piepjonge soldaten en oude snorrebaarden zijn 
onder hen. Allen praten en schreeuwen dooreen. Drie namen worden 
luidkeels geroepen: drie leiders treden naar voren. De eerste is 
Goutaudier, de oude soldaat, die in het vorige bedrijf zeide dat 
allen gelijkelijk verslagen waren. Hij spreekt rustig, gemoedelijk, 
dood-eenvoudig. Hoe lang reeds, zegt hij, zou elk onzer, hadden wij 
slechts de moed gehad in ons zeiven te zien, tot zich zelf gezegd 
hebben: „Hier zijn wij allen, een ontelbare menigte, gewapend. En 
sterker dan wat ook, zoo wij slechts wilden. — Waarom aanvaarden 
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wij dit vreeselijk handwerk, deze dagelijksche kwelling? — Zoo wij 
ons vereenigden? Wij zouden slechts hebben te willen!" 

Zijn konklusie is: Niemand moet nu vrees gevoelen. — lk geloof 
dat wij te samen genoeg gezien en gedaan hebben, — om te zeggen 
dat het er om gaat elkaar vast te houden en lief te hebben als 
broeders." 

Na Goutaudier spreekt Favrolles, rad en demagogisch. Hij 
spreekt op het effekt en stelt voor, met alle superieuren korte metten 
te maken.Zijn voorstel vindt bij enkelen toestemming, maar nog meer 
bestrijding: „wij zijn er niet dol op nog meer te moorden", zegt een 
stem. Een der soldaten verwijt Favrolles niet zoo'n hooge toon aan
geslagen te hebben toen hij ordonnans van een kapitein was. De 
derde die spreekt is Ledrux; hij is heel jong en zuiver; in hem is 
geen weifeling, maar evenmin blinde hartstocht. Uit zijn woorden 
klinken revolutionaire vastberadenheid en bezonnen inzicht. Aan de 
luisterende soldaten zet hij rustig den toestand uiteen: onze gega-
loneercie meesters drukken ons niet meer ter neer, zegt hij; maar 
vergeet het niet: achter ons ligt het land, een, groote duistere macht, 
van ons afgesneden en dat ons niet meer kent. Die daar achter het 
front zijn kunnen zich niet bevrijden zonder ons, maar evenmin 
kunnen wij het zonder hen en wij moeten met hen rekenen. Geen 
daden van blinde wraak! „Het gaat er niet om te dooden, en dit uur 
is geen uur van bloed." De mannen van het platteland en van de 
steden zouden ons gebaar van beulen niet begrijpen. 

„Wij zijn zij die niet meer willen dooden. 
Wij zijn zij die niet meer willen sterven. 
Wij zijn zij die zijn tegen den dood." 
Aan het slot van zijn rede stelt Ledrux voor een soldater.raad 

tc vormen en afgevaardigden te zenden naar het Groote Hoofd
kwartier, om eischen te stellen. „De telegraaf, cie telefoon en de 
spoorwegen behooren ons reeds toe; het geheele land moeten wij 
waarschuwen en oproepen" 

Terwijl hij nog spreekt zakt het scherm en wij zijn opnieuw in 
de boerderij van Mariette, waar de chef van den staf den opper
bevelhebber op de hoogte stelt van.de onrust onder de troepen. 
Maar de domme en toch weer slimme optimistische dikkert haalt 
de schouders op: ,Niets als een beetje vroolijkheid, hè. De oude 
vroolijkheid, hè. De'oogen dicht doen. De teugels wat vieren, hè. 
Overwinnend soldaat, overwinnend . land maken geen opstand. 
Nooit. Weest maar gerust, kom, kom." 
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Plotseling vliegt de deur open en door een paar soldaten wordt 
meer binnengegooid dan dat hij loopt, de kroonprins van den vijand; 
een klein, zonderling gekleed mannetje, met een dun .hoofd aan een 
langen bals, dat hij, als een schildpad, somtijds tusschen de schou
ders naar binnen haalt en dan weer uitrekt. Zijn eigen troepen heb
ben hem een etmaal in de ijzers gesloten, danig toegetakeld met hun. 
geweerkolven en ten slotte de vijandelijke linies ingejaagd. De 
hoofdofficieren putten zich uit in beleefdheden jegens den verslagen 
vijand; „Wij begroeten in uw keizerlijke hoogheid", zegt de genera-
lishnus hoffelijk, „den door 't ongeluk getroffen moed". Nu volgt 
een kluchtig gesprek, waarin de „keizerlijke hoogheid" den opper
bevelhebber niet zonder boosaardige vreugde duidelijk maakt, 
dat in zijri land het volk de teugels in handen heeft en er geen regee
ring meer bestaat, waarmee men kan onderhandelen. De oude heer 
is ontzet; zinnen vormen is nooit zijn kracht, en al schrapend met 
zijn keel, drukt hij zijn bezorgdheid en twijfel ook nu'uit in afgebro
ken woorden. 

„Brömh! Majesteit. Ingewikkeld. .Ingewikkeld'. Nadenken. 
Overleggen met die heeren. Raad inwinnen bij mijn regeering. 
Teedere zaak, niet waar; zeerteedere zaak. 

Ach heeren, en alles ging zoo goed; 
Alles had zoo makkelijk en ordentelijk in zijn werk kunnen 

gaan". 
Wij beseffen, hoe het volk met zijn grove knuisten de „ordente

lijke" onderhandelingen tusschen de regeeringen, die elkaar als 
diefje en diefjesmaat erkennen en sparen, heeft verstoord. 

Het derde bedrijf brengt ons weer in de herberg terug, waar nu 
cie soldatenraden van de geheele streek hun hoofdkwartier hebben. 
Aan de wand twee gekruiste roode vaandels; op een lange tafel 
kranten en stapels vliegende blaadjes. Rondom cie tafel zitten een 
vijftiental mannen te werken en te eten: het is het soldaten-komitee, 
dat vergadert onder voorzitterschap van Ledrux. Telkens komen 
kommissarissen met berichten binnen en de geheele akte door ratelt 
onophoudelijk de telefoon. 

Uit de gesprekken, zoowel aan de telefoon als van de mannen 
onder elkaar,wordt de toestand ons duidelijk.Bourbouze is in handen 
der opstandige soldaten; hij zal zoo meteen binnengebracht worden. 
De meeste legers staan aan den kant van het revolutionaire hoofd
kwartier; in het westen, waar de lokale agitatie-komites de streek 
beheerschen, gaan boeren en soldaten samen onder de roode vaan, 
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in de groote bedrijven is het werk onder leiding van fabrieksraden 
hervat. Maar er zijn moeilijkheden met de Voorloopige Regeering in 
de - hoofdstad: zij laat de voor de troepen bestemde leeftocht niet 
door. Aan de manier, waarop Ledrux zich over die regeering uitlaat, 
begrijpen wij, dat zij in schijn revolutionair is, maar in werkelijk
heid uit verraders bestaat: daar schuilt het gevaar. Hij laat den 
mannen van het Westerleger raden, tot eiken prijs vol te houden. 
„De menschen van het Voorloopig Bewind", zegt hij, „zijn heeren 
en profiteerders .zooals alle anderen; — enkel boven alle anderen 
geveinsd. - En zoo wij toegeven, is alles verloren." Favrolles echter, 
de demagoog, die eerst alle officieren wilde laten ophangen, valt nu 
de manen van het Voorloopig Bewind bi j ; „Er moet toch een regee
ring zijn", zegt hij, „En men moet toch verbintenissen sluiten". 
Wanneer gesproken wordt over een vertegenwoordiger van het 
Voorloopig Bewind', die elk oogenbiik verwacht wordt, blijkt Fa
vrolles dien te kennen. „Geen kwade vent, hij was onze afgevaar
digde; in het parlement". — „En hoe hield hij zich gedurende den 
oorlog?" „Ja, toen heeft hij water in zijn wijn gedaan, maar daarna 
heeft hij zich hersteld", antwoordt Favrolles. „Ja, ik snap wat voor 
mensch hij is", .zegt verachtelijk een der kommissarissen. — Intus-
schen wordt Bourbouze binnengebracht; Ledrux spreekt den ouden 
slimmerik toe met harde woorden: „genoeg, mijnheer, van uw 
stomme goeiigheid en van uw geaffekteerde en al te gemakkelijke 
onnoozelheid! Er kleeft aan u al te veel bloed, mijnheer", Door zich 
veertien dagen geleden te onderwerpen, had B. kunnen verhoeden, 
dat opnieuw het bloed des volks vergoten werd. Van dat bloed zal 
hij thans rekenschap moeten afleggen: „gij zijt onze gevangene". 
Wanneer B. weggebracht is, beraadslaagt het komitee, wat met hem 
moet gebeuren. Ledrux wil hem onmiddellijk laten fusilleeren; 
„Voor de zaak waarvoor wij strijden zijn vijftien millioen martelaars 
gevallen; hen bewaart de aarde. Deze arme hansworst zou niet 
zwaar wegen voor hen, en de gedachte dat zijn oud bloed zou 
komen over mij, laat mij heel rustig. O, ik weet wel, dat hij enkel 
een stomme oude knecht geweest is, die al zijn, slagerswerk heeft 
verricht zonder te begrijpen". Maar. . . ter wille der revolutionaire 
zaak is zijn terechtstelling noodzakelijk. „Het is gevaarlijk hem te 
laten leven, er is nog niets geschied; de laffe, begeerige baantjes
jagers van het Voorloopig Bewind, sterk door het bezit der hoofd
stad, wagen het reeds om te dreigen. Bourbouze, met zijn valsche 
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goeiigheid, zal morgen hun man zijn. Wij zijn verloren, zoo wij 
heden de waarheid niet zien! Daarom stem ik voor de doodstraf". 

Maar met den vastberaden, helderzienden Ledrux stemmen 
helaas slechts enkelen; de meesten schrikken voor de verantwoorde
lijkheid terug. „Ik wensch dat ge geen andere doodvonnissen 
gestemd hebt", zegt Ledrux eenvoudig. 

in het verder verloop van deze scène hooren we nog, dat het 
Mariette is, die in de streek het soldaten-komitee helpt alle moeilijk
heden met de boeren te boven te komen. Zij regelt met den school
meester de voedsel-distributie, zij maakt den boeren duidelijk, waar^ 
om zij aan den kant der soldaten moeten staan. 

De laatste scène van het bedrijf brengt bet bezoek van den 
afgevaardigde Bordier-Dupatoy, den man van het Voor
loopig Bewind, aan het soldaten-komitee. Wanneer hij in triomf 
binnenkomt tusschen een groote troep opgewonden soldaten, die 
„leve het volk, leve het volksleger, leve de Revolutie!" roepen, dan 
voelen 'wij, dat de zaak mis gaat. En dit is ook het gevoelen van 
Ledrux en van een der kommissarissen, zooals uit eenige snel tus
schen hen gewisselde woorden blijkt. De handige .demagogie van 
den gewiksten parlementariër zegepraalt over de ijzeren waarach
tigheid van Ledrux, die den mannen precies zegt waar het op staat: 
strijd op leven'cn dood tegen het leugenachtig, verraderlijk Voor
loopig Bewind. Als een moderne Marcus Antonius weet Bordier-
Dupatoy met honing-zoete vleierij over Ledrux te spreken, zich bij 
de soldaten aangenaam te maken, hen intusschen van den wil van 
Ledrux vervreemdend. De arrestatie van Bourbouze, „die pijler van 
de. vernietigde tyrannie", verklaart hij met vreugde te begroeten, een 
verklaring, die natuurlijk luid applaus uitlokt. En wanneer hij ein
digt: met voor te stellen, een gemeenschappelijk bezoek te brengen 
aan de graven der gevallen helden, heeft hij het spel geheel en al 
gewonnen. Allen gaan met hem mee, op Ledrux na en twee of drie 
anderen. 

Het IVde bedrijf voert ons weer terug naar Mariette's woning. 
Een half dozijn boeren zitten op de bank voor den haard; zij 
uilen hun ontevredenheid tegen de soldaten, die „roovers, waar men 
nog een vriendelijk gezicht tegen moet trekken". Mariette noemen 
zij&een zottin. Zoodra de elegante sekretaris van Bordier-Dupatoy 
binnenkomt, bestormen zij hem met klachten: de soldaten kapen de 
appels weg, zij drinken den wijn op; zij loopen achter de meisjes 
'aan, en, wat het ergste van alles is, ze spreken over communisme en 
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willen den grond verdeelen. Wanneer de groote man zelf verschijnt 
cn de klagers vertroost met geheimzinnige beloften van spoedige 
verbetering, zakt het scherm... Als het weer opgaat, zijn wij 
opnieuw in de herberg tusschen de mannen van het soldaten-
komitee. Buiten schemert de avond, de sneeuw valt in groote vlok
ken. De stemming is die van nederlaag, men voelt haar naderen De 
eene spreekt van den dood; hij heeft genoeg gezien: vijf jaar oorlog, 
en nu dit! Een tweede broeit wilde wraakgedachten uit; een derde 
leeft nog in illusies. „Wij zullen overwinnen, reeds zijn in de hoofd
stad onze vrienden in twee wijken heer en meester; komt, ontwaakt; 
tui is het oogenblik van strijd en overwinning gekomen". 

Ledrux, die tot dusver verzonken scheen in zijn werk, mengi 
zich thans in 't gesprek.Hij kan de hoop van den laatsten spreker niet 
deelen: „ja, twee wijken in handen van onze vrienden. — En mor
gen, misschien vanavond, — Twee wijken schoongeveegd door de 
nntrailleuses der Orde; Mannen en vrouwen, en kinderen gefusil
leerd door de krijgsraden". „Te laat; te Iaat! Of te vroeg", herhaalt 
hij somber. En dan: „O, het menschdier, waar zou het aan geloo-
ven? Wat zou het willen? En hoe? — De razernij van de smart — 
legen hen, die vóór hem werken — Tegen hen, die legen hem 
werken.— Tegen zich zeiven altijd; — En dan zich weer neerleggen 
in de modder, stompzinnig, kruipend, zich wentelend... 

Terwijl Ledrux' makkers hem zijn somberheid en pessimisme 
verwijten, groeit in de verte een wild rumoer. Het komt al nader 
weldra onderscheidt men kreten: „Weg met de Diktators! Dood aan 
Ledrux!" Deze beantwoordt, zonder op die kreten acht te slaan, de 
vraag die zijn makkers hem stelden: „Wat te doen?" — „Wachten 
zonder te hopen.. — Hopen moet men nooit. — Maar mocht mis
schien, — Een wonder, een ontwaken komen, — Dan gereed zijn 
Altijd gereed zijn, — Voor alles. Wachten". 

Nu dringt de wilde bende de zaal binnen. Favrolles, die natuur
lijk tijdig de revolutionaire zaak in den steek heeft gelaten, poogt 
Ledrux en de andere kommissarissen te bewegen zich over te geven 
Wanneer zij weigeren, wordt Ledrux, die op een tafel gesprongen 
is en de woestelingen tracht toe te spreken, -door een revolverschot 
gedood. Bordier Dupatoy houdt over het lijk van den jongen revolu
tionair een demagogische grafrede, waarin hij spreekt over eenheid, 
vergeving en algemeene verbroedering en aan het slot op handige 
wijze de sentimenteele gevoelens der soldaten voor den ouden 
opperbevelhebber opwekt, zoodat, wanneer Bourbouze zelf zich ver-
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toont en iets stamelt van „diepe ontroering; geen frakties meer; de 
eerste soldaten der wereld", enz., de verdwaasde massa den ouden 
bloedbevlekte kapitalistenknecht geestdriftig hüidigt. Met een op
roep van Bordier-Dupatoy om de vervolging van een verslagen 
vijand ter hand te. nemen, eindigt de scène. 

Het volgende en laatste bedrijf voert ons op een ijzig kouden 
winternacht weer naar de woning van Mariette. De vrouwen en man-
ren van de eerste scène vinden wij daar opnieuw bijeen, maar hoe 
is de stemming veranderd! Woorden van haat tegen den machte-
loozen vijand worden geuit, bedreigingen en verwenschingen; een 
vlaag van wilde bloeddorstigheid schijnt haast allen te verdwazen. 
Mariette alleen vraagt treurig: „Wischt men dan bloed at met 
b'oed"? De enkelen echter, die niet zwelgen in wraakzucht, zooals 
de „man van de heuvelen", voelen zich ellendig, als na een zwaren 
roes. Vrouwen en mannen gelijkelijk verwijten aan Mariette, dat zij 
hun geleid heeft op een pad van verderf en ondergang: „Het was 
niet Öaan ons, alles te willen veranderen; — Te willen doen, wat 
nimmer op aarde vertoond was! — Ongelukkige werkmenschen zoo
als wij zijn; — Geloof je, dat die zich zelf kunnen besturen en zelf 
alles beslissen? — Misschien zoo de jongen nog leefden; — Maar 
die zijn allen gedood". — De geburen, de een na den ander, ver
laten Mariette met weinig vriendelijke afscheidswoorden. Het laatste 
gaat de man van de heuvelen weg, de eenige die haar niet verloo
chent Ik zal terugkeeren. — Ik geloof dat er niets meer voor ons 
is op aarde. — Maar jij bent er nog, en je bent beter dan een van 
ons allen". Zij antwoordt hem: „Vaarwel, mijn kind, vaarwel! — Ik 
ben niet beter dan een van dezen. En het is moeilijk te weten, wat 
v v a a r i s . u_ En nog moeilijker te weten, wat men behoort te doen". 

De beide vrouwen blijven alleen met het kind, dat :;. zijn slaap 
kreunt en afgebroken woorden mompelt. Wanneer Anne-Marie 
boven op zolder is gaan slapen, blijft de oude vrouw voor den uit-
oedoofden haard zitten peinzen. De nacht vergaat. De morgen 
grauwt Kloppen op de deur: cie man-van-de-heuvelen keert terug 
met twee boeren, die een baar dragen. Zij brengen Mariette het lijk 
van haar eerstgeborene, dat in de buurt gevonden werd. Nu schijnt 
het als gaat het sterke hart der oude vrouw van smart bezwijken; 
, Ik ben niet meer van hen die helpen; ik ben van hen die noodig 
hebbèn", zegt zij. Maar haar kleinzoontje, het vroeg-rijpe kind dat 
alles gehoord, en begrepen heeft en opgestaan is om grootmoeder te 
troosten, voelt instinctmatig op welke wijze hij de kracht om verder 
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te leven in dit dappere hart weer opwekken kan. „Laat ons niet 
alleen, grootmoeder", smeekt hij. Wanneer hij ten slotte inslaapt, 
geknield bij de baar waarop zijn doode vader ligt, neemt zij hem 
in haar armen en draagt hem naar zijn bed terug. „Ik ben zoo oud; 
bijna in den dood, ik zelve. — Zullen zij kunnen opleven?" — En 
kan ik hen nog helpen? — Zeg het mij, gij die dood zijt". Dan, na 
het kind een oogenblik aangezien te hebben, gaat zij voort: .„Slaap; 
jij zult leven. Wij zullen je helpen"; dan stijgt zij de zoldertrap op, 
om haar schoondochter te roepen voor het werk van den zwaren, 
somberen dag. 

Na dit woord, zoo aangrijpend van moreele schoonheid', valt het 
gordijn. Wij blijven onder den indruk van een oneindige kracht, die 
haar bronnen heeft in het gevoel van imenscheÜjke broederschap en 
in dat van vertrouwen in het leven. Hoe zwaar dit is, het moet moe
dig geleefd worden. Wij voelen den wil om zoo te leven versterkt in 
ons, voelen ons gereinigd en verzoend. 

Ik weet niet, of er in Rusland, in Duitschland, in Italië, of waar 
ook, misschien proletarische dramaas -geschreven zijn, die van groo
ter scheppende kracht zijn dan dit werk van Martinet, uitmun
tend door sterker verbeelding, evokatiever en rijker taal, hooger 
spanning, woester vaart, treffender karakterteekening. Oók weet ik 
niet, of deze stijl van licht-gestyleerde realiteit cle stijl bij uitne
mendheid zal blijken voor het proletarisch clrama. De dramatische 
behandeling van den tragischen stof dezer tijden: het verzinken dei-
oude orde, cie machteloosheid der oude meesters om de ontwikkeling 
der menschheid verder te leiden en de onrijpheid van het proleta
riaat, zijn onmacht om de teugels reeds in handen te nemen - die 
behandeling is op tal van wijzen, in tal van vormen mogelijk. En het 
zal, naar mij dunkt, nog lang kunnen duren eer één wijze van behan
deling, één vorm zich opdringt als de meest geschikte, dat is de 
meest passende bij de nieuwe vormen van maatschappelijk en 
geestelijk leven. Daarom wil ik ook geenszins bewaren, dat Martinet 
het nieuwe proletarische drama heeft geschapen, dat hij den weg 
gewezen heeft, waarop anderen hem zullen moeten volgen. Maar dat 
hij één der wegen heeft betreden, die tot herleving van het drama — 
en anders dan als proletarisch-revolutionair drama kan dit niet 
herleven — zullen voeren, dat staat voor mij vast. Wat Romain 
Rolland in diens werk „Le ï h e a t r e du Peuple" de eerste voorwaar-
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den van een v o l k s - d r a m a noemt: n l . te boeien, levensmoed en 
energie te geven en den geest aan het denken te zetten, daaraan 
voldoet het w e r k van Mar t ine t vo lkomen . W a t 'Copeau het funda
ment noemt van dramat ische schepping , met grooten ernst en 
over tu ig ing te spreken voor een k r i n g van ge l i jkgez inden over 
d ingen die a l len zeer ter harte gaan, — dat heeft deze jonge dichter 
volbracht . W a a r ter were ld dit we rk ook ver toond word t , overal 
w a a r arbeiders leven, l i jden en stri jden, za l het boeien, treffen, ont
roeren, en aan het denken zetten. D e groote iersche dramat ische 
dichter Yea t s , doo r de burger l i jke l i te ra i re- -en tooneel kr i t iek v a n 
ons l and en van andere landen zoo schandel i jk ve rwaar loosd , zegt 
in een zijner fijnte en d iepz inn ige studies over het japansche N ó - s p e l 

— wij halen hem hier aan om een stem uit een geheel andere sfeer te 
doen hooren, — dat elke imaginat ieve kunst op een afstand b l i j f t en 
deze eens gekozen afs tand vastberaden ve rded igd moet worden 
tegen de opdr ingende werke l i jkhe id . W e l n u , ook aan dit k r i t e r ium 
voldoet „ L a N u i t " . Nergens valt Mar t ine t in het natural is isme, al is 
hij er af en toe slechts door een kleine schakeer ing van gescheiden. 
Z i j n taal , hoe eenvoudig ook, heeft a l t i jd een dieper, meer bewogen 
rythme en een andere geur dan die van het dagel i jksche leven. N o o i t 
poogt 1 hij z i jn boeren en soldaten te doen spreken als „ h e u s c h e " 
boeren en soldaten plegen te doen. W a t hi j poogt , is in w o o r d e n de 
kern te beelden van hun denken en voelen en v o o r a l : w o o r d e n te 
v inden , die de diepte onthul len van het onpei lbare bewuste en onbe 
wuste zieleleven, waaru i t zij opkomen . Z i j n komische f iguren 

— de genera l i s imus en de Ke ize r l i j ke H o o g h e i d , vers toren 
de eenheid van stijl van het stuk niet, omdat ook hier de d ichter de 
k l ip o m z e i l d heeft van natural is t ische u i tbeeld ing. Be ide personen 
zi jn charges, sa tyr i sch gezien en gekoncip ieerd , — geen fotograf ie 
van werkel i jke menschen, al z i jn zij op werkel i jke menschen 
g e ï n s p i r e e r d . Mar t ine t heeft de massa weten ' te doen deelnemen aar
de handel ing , zonder het al t i jd-geforceerde en naar de l amp r ie
kende gebru ik van het antieke koo r ; hij heeft de antieke bode ver 
vangen door cie moderne telefoon, zonder dat het gebruik daarvan 
ons als on-erns t ig of on-ha rmonisch aandoet, doordat het 
als van ze l fsprekend uit de situatie volgt . In de harmonie tusschen 
cie situatie, het gevoel en de u i t d r u k k i n g daarvan in woorden , l igt de 
k rach t van het stuk. Z i j n grootste verdienste i s : dat het nergens 
geforceerd, nergens gewrongen, nergens onzuiver is. Het is ais een 

. g r i s a i l l e , grijs op grijs gepensee ld ; als een slechts even ui tgebei te ld, 
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bijna vlak reliëf. Nergens heeft de schrijver ongevoelde versieringen 
aangebracht; nergens vervalt hij in retoriek, nergens heeft hij zijn 
talent geforceerd of geweld aangedaan, om het gedempte geluid 
te versterken en sterkere effecten te bereiken, dan die uit het 
verloop der handeling zelve voortvloeien. 

Men zal misschien opmerken, dat de lof dien ik Martinet breng, 
meer negatief dan positief is, — en werkelijk ligt naar mijne mee
ning een groot deel van de waarde van dit werk in zijn negatieve 
hoedanigheden. Maar waar hiermee zijn zuiverheid zoo innig 
samenhangt, en in zooveel wat op dramatisch gebied zich 
snelle en groote vermaardheid verwierf — dit is b.v. ook het 
geval met het werk van Toliler — het positieve in hoofdzaak het 
valsche, het gezochte, het overlaafene en gedwongene is, daar zien 
wij juist in deze zuiverheid en soberheid de groote aestethische 
deugden van een werk, dat, meenen wij, het innerlijk leven van het̂  
proletariaat door zijn bedwongen pathos aanmerkelijk zal kunnen 
verrijken en verdiepen. 



Vermoorde Onschuld ?!!! 
E E N I G E S T A A L T J E S V A N R E V O L U T I O N A I R E T A K T I E K 

D E R R U S S I S C H E S O C I A A L - R E V O L U T I O N A I R E N 

FEITEN EN BEWIJZEN 

door 

A L E X W1NS. 

H E T T O O N E E L V A N D E N STRIJD. 

De Russische Socialistische Federatieve Sowj et-Republiek, de 
machtige staat der arbeiders en boeren van het groote Rusland, zal 
weldra haar vijfden jaardag vieren. Gedurende heel dien tijd van 
haar moeilijk bestaan heeft zij tegen haar tallooze vijanden een 
schier ononderbroken uitputtender! strijd moeten voeren. Het waren 
de huurlingen . van het Europeesche kapitaal, verbonden met de 
reactionaire krachten van de verslagen Russische autocratie, waar
tegen de strijd ging. 

In honderd veldslagen versloegen de Roode Legers de bedrei
gers der Roode Republiek; aan de fronten van Koltschak, in Siberië 
en aan de Wolga, Wrangel in het Zuiden, de Engelschen in Archan-
gel, de Japanners in het Verre Oosten, Petljoera en Balabonowitsj 
in de Oekraine en aan de Baltische grenzen, Joedenitsj voor de 
poorten van Petrograd... en ook Denikin versloegen zij, den alge-
meenen aanvoerder aller reactionaire krachten. 

Bij tienduizenden zijn de verdedigers der Roode Republiek 
daarbij gevallen. 

Latere geslachten zullen de waarde van hun offer beseffen en 
waarde eren. 

Maar zij zullen ook hun oordeel uitspreken over de kleine en 
laffe houding, het erbarmelijk gemanoeuvreer der zoogenaamde 
..revolutionaire" partij der sociaal-revolutionairen, die op de meest 
benauwende momenten, waarop de groote Russische Revolutie 
worstelde om haar bestaan, om haar zijn of niet-zijn, optrad als de 
sjippendraagster der contra-revolutionaire machten. 

De groote massa der Hollandsche arbeiders en hun leiders zijn 
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nog niet in staat, otn.de wereldhistorische beteekenis der Russische 
Revolutie te onderkennen. Zij zijn de weinig weerbare slachtoffers 
eener perfide kapitalistische perscampagne. 

Moge dit artikel 1) — dat, wellicht in al te sobere opsomming, 
zich bepaalt tot het geven van slechts enkele feiten en bewijzen, die 
de klagelijke rol der sociaal-revolutionairen in Rusland belichten — 
den eerlijken onderzoeker tot middel van verweer dienen, tegen de 
drogredenen en sofismen diergenen, die tevergeefs trachten, het 
groote licht uit het Oosten onder den domper hunner kleinburger
lijke bekrompenheid en juridische spitsvondigheid te verstikken. 

II. D E 'PARTIJ D E R „SOCIAAL-REVOLUTIONAIREN" E N 
D E S O C I A A L - D E M O C R A T I E . 

Wie het geschreeuw en gejammer der sociaal-democratische 
pers en woordvoerders hoort over de behandeling van „hun Russi
sche kameraden, de sociaal-revolutionairen", zou licht in den waan 
kunnen worden gebracht, dat „sociaal-revolutionair" zoo ongeveer 
de Russische vertaling is van het Europeesche „sociaal-democraat". 

Niets is minder waar. 
Zonder tegenspraak van den besten sociaal-democraat te 

mogen verwachten, kan zonder bezwaar worden vastgesteld, dat het 
voornaamste kenmerk der sociaal-democratie — vooral gedurende 
het laatste tiental jaren — is geweest: de wettelijkheid, het volgen 
van den gel ij del ij ken weg, het veroveren van machtsposities (wet
houders- en ministerszetels) in de besturende lichamen der burger
lijke democratie; kortom: wat men noemde: „de democratiseering 
der wetgeving", om, — zoo zeide men — de kapitalistische maat
schappij uit te hollen en het socialisme „in te voeren". 

Over de juistheid en doeltreffendheid dleizer taktiek spreken we 
hier niet. Evenmin over het praktisch welslagen dezer „theorie". 
Wij plaatsen slechts naast deze karakteristiek der He Internationale 
die der Sociaal-Revolutionaire Partij in Rusland. 

D E PARTIJ D E R S O C I A A L - R E V O L U T I O N A I R E N IS E E N 
M I L I T A N T E P A R T I J ! 

Zij was dit tijdens tiet Tsarisme en is'dit nog! 
Reeds vóór den oorlog zocht zij voornamelijk haar kracht in 

het „uit-den-weg-ruimen" van vertegenwoordigers van het heer-

1) De bedoeling is, het in brochure-vorm te doen verschijnen. Red. C. G. 
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schende stelsel. De bolsjewiki (dit zijn: de Marxisten) hebben reeds 
in die dagen, onverholen van hun afwijkend standjpunt ten opzichte 
van deze taktiek der sociaal-revolutionairen blijk gegeven en toen 
reeds telkenmale betoogd, dat de kracht der opstandige beweging 
niet kan liggen in aanslagen tegen personen, maar in de revolutio
naire massa-actie, en overeenkomstig dit inzicht, werkten zij ondier 
cie Russische volksmassa. 

De sociaal-revolutionairen haatten het Tsarisme en streden er 

tegen op hun wijze. 
Dit was hun goed recht. 
De sociaal-revolutionairen haten het bolsjewisme. 
Ook dit is nog hun goed recht. 

Maar indien de bolsjewiki, reeds toen zij zelf nog een strijdende 
groep tegen het Tsarisme waren, waarschuwden tegen de taktiek 
der sociaal-revolutionairen, dan mogen zij thans, nu de bolsjewiki 
regeeringspartij zijn, toch zeker tegen deze sociaal-revolutionaire 
taktiek strijden en zich er tegen beschermen, nu zij niet meer tegen 
het Tsarisme, maar in samenwerking met de overblijfselen daarvan, 
tegen de revolutie wordt toegepast. 

Wij hebben nooit geweten, dat de sociaal-democraten zulke 
vurige bewonderaars van militant optreden waren, en kwamen pas 
tot die ontdekking, toen eenige soldeniers van het groot-kapitaal 
deze taktiek tegen de leiders der revolutie toepasten. 

Als voorheen eens een schot in de richting van vorsten of hun 
premiers ging, kende de verontwaardiging der Branting's Hender-
sons's, Vandervelde's en Troelstra's geen grenzen. 

W A T B E Z I E L T D E S O C I A A L - D E M O C R A T E N T O C H , 

dat zij het voor de sociaal-revolutionairen opnemen, die hun anti

poden zijn in de arbeiders beweging? 
Is het onwetendheid? Of listig bedrog, dat „Het Volk" en de 

overige sociaal-democratische pers van die sociaal-revolutionairen 
als van hun „arme gevangen partijgenootèn" doet spreken? 

De sociaal-democraten zijn contra-revolutionair. 
De sociaal-revolutionairen zijn contra-revolutionair. 
Dit hebben zij gemeen. 
Maar daar houdt de gemeenzaamheid dan ook tevens op. 
Kan van vele sociaal-revolutionairen althans nog dit — in 

zekeren zin, gunstige — gezegd worden, dat zij dien moed van hun 
contra-revolutionair-zijn bezitten, dat zij hun leven in dienst van de 
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contra-revolutie durfden wagen, dat zij de witte gardisten en laffe 
bourgeois-groepen aanspoorden tot en voorgingen in 'den strijd 
tegen de revolutie..., het kenmerk der huidige sociaal-democratie is 

L A F H E I D E N D I E N S T B A A R H E I D . 

De sociaal-revolutionairen werken samen met alle contra-revo
lutionaire groepen in den ijdelen waan, dat zij deze groepen voor 
hun zegekarretje der „democratische republiek" — hun ideaal — 
kunnen spannen. 

De bourgeoisie heeft 'die sociaal-democratie in het gareel der 
„parlementaire democratie" gespannen, er op rekenend, dat het 
proletariaat liever in een door 'n sociaal-democratisch, dan door een 
kapitalistische ezeltje getrokken wagentje, meerijdt. 

De sociaal-revolutionairen zijn de wagenmenners, de sociaal
democraten cle trekdieren der contra-revolutie. 

* * * 
Men spreekt wel over „den staat van dienst" -der sociaal

revolutionairen en over de vele jaren, die zij vroeger in de Tsaris
tische gevangenissen hebben doorgebracht. 

't Doet eenigszinis komisch .aan, menschen als Vandervelde; den 
voormaiigen minister van justitie van het Koninkrijk België, te 
hooren spreken over 'die verdienste en verheffing, die er in zit, als je 
door een kapitalistische regeering wegens revolutionaire propa
ganda in de gevangenis wordt gestopt. 

Het was zeker de drang om de menschen te verheffen en hen 
in de oogen der proletariërs verdienstelijk te maken, die Zijne 
Excellentie deed besluiten, onze kameraden in België om den 
haverklap te laten arresteeren en voor eenigen tijd te laten opbergen. 

Maar toch laten vaak de beste strijders er zich toe bewegen, 
bedlrijvers van contra-revolutionaire daden milder te beoordeelen, 
indien zij „vroeger" daden verrichtten, die hen tot, „revolutionair" 
stempelden. Van proletarisch standpunt moeten dezulken echter 
eerder strenger beoordeeld worden, omdat zij de zaak, die zij een
maal dienden, ontrouw zijn geworden. 

En bovendien behoeven wij alles, wat zich als „socialist" aan
dient, toch nog niet als zoodanig' te aanvaarden. 

De arbeidersbeweging heeft met haar al te igoed vertrouwen, 
reeds ide bitterste ervaringen opgedaan. 

Wij spreken nu maar niet eens vai\ de sociaal-democraten, die 
tijdens den oorlog internationaal den „godsvrede" in plaats van den 
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klassenstrijd predikten; — we spreken niet van Noske, den beul 
der Duitsche revolutie, — van dien reeds genoemden Vandervelde, 
— noch van Bramting en andere Koninklijk en Keizerlijk goedge
keurde socialisten, — maar wijzen er op, dat de huidige president 
der Fransche Republiek, Alexandre Millerand, de groot-zegelbe
waarder van het vredesverdrag(?) van Versailles, eertijds een der 
sterren der 11e Internationale was... en misschien nog — öf weer — 
is. Wij wijzen u op Aristide Briand, den man, die stakingswetten in 
den geest van Abraham Kuiper afkondigde, die meermalen soldaten 
op stakers afstuurde, maar vroeger... ja, vroeger... de eerste 
apostel van de revolutionaire algemeene werkstaking was. Moeten 
wij u nog herinneren aan Mussolini, de leider der Italiaansche 
fascisten-benden, vroeger... redacteur van het socialistisch orgaan 
„Avanti"? 

Ten overvloede behoeft men nog niet steeds zijn verleden te 
verloochenen, indien men den strijd niet tot het uiterste mee door
voert. Men kan van dien aanvang af dit uiterste niet hebben gewild. 

Men Ikan in Rusland tegenstander van het Tsarisme, maar 
voorstander van de „burgerlijke republiek" zijn geweest. Men kan 
eerlijk en moedig tegen het Tsarisme gestreden hebben, maar van 
de bevrijding van het proletariaat niets willen weten. 

ln Rusland is in plaats van het Tsarisme, de heerschappij van de 
arbeiders en boeren gekomen. Dat is den vereerders van tite burger
lijke democratie bitter tegengevallen. En daarom zijn ze nu tegen 
de Sowjet-macht. 

Best. Zij zijn dus tegenstanders der Sowj et-Republiek. 
„Nu eens kijken, wie de sterkste is", zegt de Sowjet-regeering. 
Dat is geen bolsjewistische bestialiteit, maar dat is zoo Maal

ais een klontje. 
Nu moet men niet kinderachtig wordten en zeggen: 
„Die sociaal-revolutionairen moet je hun gang maar laten 

gaan; laat hen maar saboteeren, treinen doen ontsporen, samen
zweren, aanslagen plegen op de leiders der revolutie... want vroeger 
waren ze zulke flinke strijders tegen het Tsarisme". 

Ons antwoord is dan kort: „Vroeger waren ze misschien revo
lutionair; nu zijn ze in ieder geval contra-revolutionair". 

Maar, zult ge zeggen: „Ze zijn toch niet verandlerd; ze staan 
nog hetzelfde vóór, dat ze vroeger voorstonden". 

Dat is 't 'm juist. Vroeger was 't geen ze voorstonden, de bur
gerlijke democratie — tegenover het Tsarisme — revolutionair, en 
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thans is die zelfde „burgerlijke democratie" tegenover de Arbei
ders en Boerenrepubliek, contra-revolutionair. 

Dat is niets nieuws in de geschiedenis. Zulke dingen zijn meer 
voorgekomen, 

De bourgeoisie was in 1789 in Europa tegenover de macht van 
het feodalisme revolutionair, en nu is die zelfde bourgeoisie, die 
in diepste wezen niet veranderd, doch 'slechts versterkt is, tegen
over de naar üe macht strevende arbeidersklasse reactionair. 

Vóór het uitbreken der revolutie heerschten in Rusland onder 
het Tsarisme nog min of meer feodale toestanden. De Tsaar, die 
voor het in stand houden van zijn autocratie groote geldsommen 
behoefde, leende die van het Europeesche kapitaal. In ruil daarvoor 
kreeg het Europeesche kapitaal het recht, de rijkdommen die Rus-
Iand's bodem oplevenre, productief te maken. Daardoor werden 
groote aantallen boeren van het land gehaald en in de fabrieken 
gedreven. De bevolking van Rusland kwam daardoor in aanraking 
met het moderne kapitalisme, zonder dat de Russische bourgeoisie 
zelve tot behoorlijke ontwikkeling kon komen, omdat hoofdzakelijk 
buitenlandsch kapitaal de industrie beheerschte. 

Wat dus in Europa noodzakelijk was, namelijk het tijdperk van 
modern kapitalisme en de daaraan verbonden burgerlijke parlemen
taire democratie, was in Rusland niet mogelijk, omdat er geen 
stevige bourgeoisie wxas, sterk en machtig genoeg om de teugels in 
handen te nemen. 

De Partij der sociaal-revolutionairen nu, was 

E E N D E R S T R I J D E N D E K L E I N - B U R G E R L I J K E G R O E P E N 

tegen de feodale autocratie van het Tsarisme. Natuurlijk telde deze 
Sociaal-Revolutionaire Partij ook nog veel arbeiders en vooral arme 
boeren onder 'haar aanhang, wijl men in het Tsaristische Rusland al 
heel gauw bijzonder revolutionair leek, als men zich maar tegen de 
autocratische .staatsorde durfde verzetten. Naarmate de Partij der 
sociaal-revolutionairen zich tijdens de revolutie meer en meer als in 
wezen contra-revolutionair ontpopte, verloor zij meer van haar aan
hang en thans heeft zij haar invloed op de massa bijna totaal 
verspeeld. 

Deze sociaal-revolutionairen trachtten niet de lessen te 
putten uit de ontwikkeling van de revolutie zelve, maar hebben een
maal een lesje over den gang der revolutie in hun hoofd, en nu de 
revolutie in Rusland zich niet ontwikkelt volgens het lesje, dat zij 



585 

van West-Europa leerden, roepen zij op schoolmeesterachtige wijze 
den bolsjewiki toe: „dat is geen goede revolutie!" „Jullie bent vóór 
je beurt gegaan. Zoo staat het niet in het boekje. — Overdoen!" 

De sociaal-revolutionairen protesteeren. 
Waartegen? 
Tegen de geschiedenis. 
Niet 'de bolsjewiki, maar de geschiedenis heeft het vonnis tegen 

de sociaal-revolutionairen gewezen. 

111. D E „SFEER, W A A R I N D E S O C I A A L - R E V O L U T I O N A I R E N 
H U N W E R K V E R R I C H T T E N . 

Tot goed begrip van de beteekenis van de contra-revolutionaire 
daden der zoogenaamde sociaal-revolutionairen moet men 
trachten, zich een beeld te vormen van den toestand in de eertse 
periode van het Sowjetnbewind. Men moet zich kunnen voorstellen, 
voor welk een ontzettende taak de revolutionaire regeering stond en 
welke moeilijkheden zij te overwinnen had. 

De Russische revolutie vond, gelijk bijna elke maatschappelijke 
omwenteling, haar voedingsbodem in de oorlogsmoeheid en het 
ontembare verlangen naar vrede bij de volksmassa. 

Het Tsarisme, 'dat — zooals wij in het vorige hoofdstuk reeds 
aanltoonden — met handen en voeten aan het Europeesche kapitaal 
(in het bijzonder aan het Fransche en Belgische) gebonden was, 
kon dezen vrede niet brengen. De positie van het reeds zoo gehate 
Tsarisme werd door het langdurig oorlogvoeren steeds wankeler. 

De Entente had echter een sterken Russischen bondgenoot 
noodig, om den oorlog tot een voor haar goed einde te kunnen 
voeren. Zij zocht dus naar middelen, om de bereidwilligheid dei-
Russische volksmassa tolt verder strijden aan te wakkeren en daar
door den zwakken Russischen bondgenoot tot een sterke te maken, 
en meende dit middel gevonden te hebben door den burgerlijken 
opstand tegen het Tsarisme (min of meer bedekt) te steunen. 

Zoo kwam 'door de Maart-revolutie van 1917 de burgerlijke 
groep van Kerensky aan het bewind. De proletarische massa's, die 
deze revolutie hadden voltrokken (want geen enkele revolutie, ook 
de burgerlijke niet, kan zonder den steun van de groote volks
massa's overwinnen) hadden dit echter niet gedaan, den heeren 
Kerensky c.s. ten pleiziere, maar om vrede te krijgen. 

Zij wilden dus geen revolutie, om den oorlog krachtiger te 
voeren, maar om eindelijk het oorlogvoeren te staken. 
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Toen zij cus gewaar werden, dat de Kerensky-regeering -even
zeer aan tiet Europeesche kapitaal — zij het ook op andere wijze — 
was verbonden als 't Tsarisme, en dat ook zij geen vrede bracht, 
joegen zij ook deze regeering weg... en kwamen tot het kloeke 
besluit, zelf vrede te sttichten. 

De 7e November 1917 is de geboortedag van de 

R U S S I S C H E S O C I A L I S T I S C H E F E D E R A T I E V E S O W J E T -
R E P U B L I E K . 

De Sowjets stonden toen voor een ontzettend moeilijke taak. 
De Duitsche legertroepen stonden «iep in Rusland. Over een 

'front van duizenden kilometers stonden de Russische soldaten. Nog 
langer aan de zijde van helt Entente-kapitaal vechten wilde men 
natuurlijk niet. Maar toch moest er tevens voor gewaakt worden, 
dat het — op dit moment op zijn hoogtepunt staande — Duitsche 
imperialisme van den vredesdrang der Russische vota-massa's niet 
al te groot profijit kon trekken. 

Onder deze uiterst moeilijke omstandigheden sloten de Sowjets 
den vrede van Brest-Litowsk. 

Men heeft den bolsjewiki wel eens verweten, dat zij zich dezen 
geweldvrede niet hadden mogen laten opleggen, omdat deze het 
Duitsche mililtairisme zoo zeer versterkte. Maar aan dergelijke 
kwasi-anti-militaristische frases hebben de Sowjets zich niet 
gestoord. 
V R E D E - B R E N G E N IS D E E E N I G W A R E D A A D W E R K E L I J K E 

A N T I - M I L I T A R I S T I S C H E A C T I E ! ! 

En dat hebben de bolsjewiki gedaan, 
Zij hebben geofferd, wat zij maar eenigszins konden opof

feren... zij hebben zich groote stukken land laten ontnemen; zij 
hebben zich nog tal van andere gewelddaden laten aandoen; zij 

• deden het met bloedend hart... maar zij deden het... ter wille van 
den vrede. 

Zij , die niet bewust aan de zijde der contra-revolutie staan, zij, 
die niet'op eenigerlei wijze aan het kapitaal verbonden zijn, erken
nen deze groote verdienste der Sowjet-regeering volkomen... ook 
ai zijn zij 't overigens met de communistische opvattingen en taktiek 
niet eens. 

Een man als Paul Biroekow, de bekende biograaf en leerling 
van den grooten Rus Leo Tolstoi, iemand, van wien toch waarlijk 
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niet gezegd kan worden, dat hij een aanhanger van het bolsjewisme 
is, of dat hij bijzondere sympathieën voor het Roode Leger bezit, 
heeft, — daarnaar door zijn Hollandschen geestverwant LodeWijk 
van Mierop ondervraagd, — zich op de volgende wijze over de 
vredespogingen van Sowjet-Rusland uitgelaten: 

„Wat het militarisme betreft: geheel Rusland kan men feitelijk anti
militaristisch noemen. 

„Wat de regeering zelf betreft: inspijt van de terreur die werd en wordt 
uitgeoefend, en die zijn grond vindt in den inwendigen toestand van het rijk, 
kan men zeggen, dat de communistische regeering naar buiten bij uitstek 
anti-militaristisch is. Zie haar gedrag tegenover de andere staten. Zelf heeft 
Biroekow gezien, hoe 40 malen aan verschillende landen een vredesvoorstel is 
gedaan — alles om verder oorlogvoeren te voorkomen. Maar toen deze voor
stellen niet werden aangenomen, moest men wel een leger scheppen om zich 
te verdedigen; want men stond niet op absolutistisch anti-militaristisch 
standpunt, huldigde utilistische moraal. Toch zijn ze er nog in geslaagd 15 
vredesverdragen te sluiten — zij hebben afgestaan wat zij maar eenigszins 
af konden staan; zoo zelfs, dat men hun wel verwijt het rijksgebied te zeer 
te hebben verkleind. Dikwijls verwijt men de Sowjet-regeering daden, waar
aan zij zich niet schuldig maakte. Om te kunnen oordeelen, moet men de 
oorzaken kennen. Zoo wordt gezegd, dat zij Georgië zonder meer bij het rijk 
gevoegd heeft. De toestand is echter deze: eerst was Georgië wel socialis
tisch, maar mensjewistisch; pas toen de groote meerderheid er. bolsjewis
tisch was geworden, door propaganda enz. ; hebben Georgië en Rusland zich 
met elkaar verbonden". 

Wij vestigen er nogmaals de aandacht op, dat hier geen com
munist aan het woord is, en leggen er tevens den nadruk op, dat 
Biroekow deze verklaring in Holland aflegde, 1) zoodat dus de een 
of andere slimmeling niet kan beweren, dat Biroekow met het 
bolsjewistische mes op de keel tolt deze getuigenis kwam. 

Indien er dus van één regeering, als van een vredes-regeering 
gesproken kan worden, dan is het de Sowjet-regeering. 

Een ieder begrijpt, dat het afzonderlijk vrede-sluiten van 
Sowjet-Rusland met Duitschland niet naar den zin der Entente was. 
Zij had de Russische revolutie bedoeld als een versterking der geal
lieerden —Kerensky had ook trouw volgens dit recept gewerkt — 
en nu liep 't uit op een verzwakking. 

De Russische arbeiders en boeren hadden blijkbaar geen 
revolutie gemaakt voor den oorlog... maar voor den vrede. 

Dat zou de Entente het Russische volk even inpeperen. 

1) „Biroekow over Rusland", in opdracht van den Bond van religieuse 
anarebo-communisten uitgegeven, „de Waelburgh", Blaricum. 
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E N ZIJ O N T K E T E N D E IN R U S L A N D E E N A F S C H U W E L I J K E 
B U R G E R O O R L O G . 

Deze enkele woorden zeggen u misschien nog niet duidelijk, wat 
m Rusland gebeuren ging. 

Men trachte zich voor te stellen: Engeland beproefde door 
interventóe en hongerblokkade Sowjet-Rusland mores te leeren. — 
Frankrijk steunde den vroegeren generaal Wrangel. Maar niet 
alleen de Entente, doch ook Duitschland, dat zoo pas openlijk den 
vrede met Sowjet-Rusland had gesloten, — den invloed van de 
groote Arbeiders- en Boerenrepubliek op het Duilteche proletariaat 
vreezende, ondersteunde generaal Koltschak in zijn aanvallen op 
de Sowjet-Republiek. 

Zoo had Sowjet-Rusland naar alle kanten de aanslagen der 
contra-revolutie af te slaan. 

Men herinnert zich nog wel de namen der generaals, die tegen 
de Roode Republiek optrokken: Denikin, Joedenitsj, Wrangel, 
Koltschak, Petljoera, enz. 

Men herinnert zich ook nog den strijd Itegen Polen, ook één der 
vazallen der groote mogendheden; in Siberië tegen Japan; in de 
Oekraïne; en aan de vele andere fronten, die de contra-revolutie 
opwierp. 

Onder die omstandigheden was 't nu, dat de brave sociaal
revolutionairen hun actie tegen de Sowjets begonnen en voortzet
ten. Onder die omstandigheden pleegden zij aanslagen op het leven 
van de leiders der revolutie. Onder die omstandigheden trachtten zij 
muiterijen te verwekken. Onder die omstandigheden knoopten zij 
betrekkingen aan met de witte gardisten, met Ludendorff en Hin
denburg..., maar ook met het Entente-kapitalisme. Onder die om
standigheden trachtten zij belangrijke vertrouwensposten in het 
Roode Leger te bezetten, niet om de contra-revolutie te bestrijden, 
maar om met heele compagnieën naar de contra-revolutie over te 
loopen. Onder die omstandigheden pleegde de Partij der sociaal
revolutionairen de tallooze schandelijke misdaden, waarvan wij, 
althans van de voornaamste daarvan, in de volgende hoofdstukken 
de feiten en bewijzen zullen leveren. 

IV. D E O N T H U L L I N G E N V A N S S E M J O N O W E N 
L Y D I A K O N O P L O W A . 

Behalve uit tal van officiëele stukken en brieven uit de archie
ven der „Sociaal-Revolurtiionaire Partij", (waarvan wij in dit 
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geschriftje ook enkele zullen publieeeren)., zijn vele hunner contra
revolutionaire misdaden aan het licht gekomen door de onthullingen 
van G. Ssemjonow en Lydia Konoplowa. 

Ssemjonow is de vroegere leider van de strijdtroepen der S.R.-
partij, en Lydia Konoplowa een der actiefste-leden daarvan. Beiden 
zijn tot het inzicht gekomen, dat hun partij in dienst der contra
revolutie stond en hebben zich van deze verraders, van deze bond
genooten der witte gardisten afgekeerd. Zij hebben uitvoerige mede-
deelingen gepubliceerd over het optreden der S. R.-partij in de jaren 
1917—1918. 

Ssemjonow heeft zijn .mededeelingen in een brochure saamgevat. 
Natuurlijk loochenen de leiders der S. R.-partij veel van het

geen hun beide voormalige leden openbaarden. Maar het baat hen 
met, omdat alle mededeelingen van Ssemjonow en Konoplowa — en 
meer nog dan deze beschuldigingen — door de officieele stukken 
worden bevestigd. 

Niet zoozeer de onloochenbare feiten worden dan ook door de 
S. R.-partij ontkend, dan wel de dubbelzinnige, lafhartige, huichel
achtige rol, die deze partij heeft gespeeld door: indien de door haar 
zelf op touw gezette aanslagen en muiterijen mislukten of niet het 
gewenschte resultaat hadden, in het openbaar mede te deelen, dat 
zij er niets mee uitstaande had. 

Daarop vooal werpt Ssemjonow een schel licht. 
Men bedenke bij het lezen der onthullingen van Ssemjonow es. 

Konoplowa, dat zij zich daarom reeds allicht voor overdrijving 
zullen hoeden, omdat hun onthullingen in groote mate zelfbeschul
digingen zijn. 

Zij begrijpen dit zeer goed en Ssemjonow schrijft dan ook h\ 
zijn brochure: 

„Na langen, innerlijken strijd, besloot ik, mijn herinneringen te publi
ceeren, d.w.z. verrader te worden van de partij, waaraan ik in de laatste 
jaren ten nauwste was verbonden en waaraan ik al mijn — zij 't ook nog 
zoo bescheiden — krachten heb gewijd". 

En Ssemjonow eindigt de inleiding zijner brochure: 

„Ik verklaar openlijk, dat ik meer dan iemand anders voor de misdaden 
door de S. R.-partij bedreven, verantwoordelijk ben. Ik wijs deze verant
woordelijkheid tegenover de Russische revolutie geenszins van de hand en 
zal bij den eersten oproep van het Opperste Revolutionaire Gerechtshof in 
Sowjet-Rusland verschijnen, om de door mij verdiende straf te ondergaan". 
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Zoo spreekt geen man, dit uit angst of andere lage motieven 
zijn partij den rug toekeert. Dit is de taal van iemand, die vroeger 
zijn contra-revolutienaire daden verrichtte in den waan, daarmee de 
revolutie te dienen, maar later het verderfelijke van zijn daden heeft 
ingezien en manmoedig bereid is, zich aan de proletarische recht
spraak te onderwerpen. 

En Ssewjonow heeft woord gehouden. Hij is in Sowjet-Rusland 
verschenen en heeft naast zijn vroegere partijgenootèn op de bank 
•der beschuldigden plaats genomen. 

V. F E I T E N E N B E W I J Z E N . 

Welke' contra-revolutionaire misdrijven worden den sociaal-
revolutionairen ten laste gelegd? 

1. Gewapende strijd tegen de Sowjet-Regeering. 
2. Contact der S. R.-partij met de Entente-mogendhedeu. Het 

aanvaarden van geldelijken steun (*döor de sociaal
revolutionairen van de Entente) ter bestrijding der bol
sjewiki. 

3. Samenwerking met de burgerlijke samenzweerders-organi
satie van den ex-minister der Kerensky-regeering 
Filonenko. 

4. Het contact der sociaal-revolutionairen voor •„informatie
doeleinden" met 'de burgerlijke organisatie der rechter
zijde, die met den staf van generaal Ludendorff in 
verbinding stond. Het aanvaarden van geld van deze 
organisatie. 

Het toetreden van eenige vooraanstaande „sociaal-revo
lutionaire leider" tot het door de Kadetten gestichte 
„Verbond der Wedergeboorte". 

5. Het uitvoeren van een vooruit beraamd plan, tot over-
ioopen naar cle contra-revolutie door troepen van het 
Roode Leger, onder leiding van overste Machin. 

6. Aanslagen op het leven van de leiders der revolutie: 
A. Moord op Wolodarsky. 
B. Moorkl op Oeritsky. 
C. Moordaanslag op Lenin. 
C. Voorbereiding van moordaanslagen op Trotzky en 

Zinowjew. 
7. Het organiseeren van beroovingen van particulieren en 

en openbare instellingen, vaak onder het mom: „huis-
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zoeking door de Tscheka". Contact met bandietenben
den om beroovingen uit te voeren. 

8. Veroorzaken van treinontspooringan, opblazen van brug
gen enz. 

Ziehier de voornaamste punten uit 'de acte van beschuldiging. 
„Het Volk" en de overige sociaal-democratische pers, die reeds 

honderden kolommen aan het proces der sociaal-revolutionairen 
wijdden, en nog steeds geen einde aan haar jeremiades kunnen 
maken, hebben nog geen enkele gelegenheid te baat genomen, om 
de in deze 8 punten vervatte beschuldigingen te publiceeren. Zij 
draaien steeds om de feiten heen, maar een simpele poging om deze 
aanklacht te ontzenuwen, hebben zij nog niet ondernomen. 

Met groot verlangen zien wij nog steeds de „verscheuring van 
het bolsjewistische leugenweb", hetwelk door de redactie van „Het 
Volk" reedis maanden geleden werd beloofd, te gemoét. Wij ver
zoeken de heeren van de Keizersgracht echter allervriendelijkst, bij 
deze werkzaamheid de hier volgende gegevens niet te veronacht
zamen. 

We beginnen dus bij punt 1. 

D E G E W A P E N D E STRIJD T E G E N D E S O W J E T -
R E G E E R I N G . • 

Reeds onmiddellijk na die November-revolutie is de S. R.-partij 
begonnen met het organiseeren van den gewapenden strijd tegen de 
Sowjets. Aanvankelijk poogden zij geheele regimenten of belang
rijke deelen daarvan- te bewegen tegen het revolutionaire Petrograd 
op te trekken. 

A. R. Gotz, een der voornaamste leiders der S. R.-partij en 
anderen, trokken den dag na de bolsjewistische omwenteling naar 
Zarskoje Selo, Mogilew en Pskow, en agiteerden persoonlijk onder 
de troepen, om hen tot tegenstand tegen de Sowjets te bewegen. 
Gotz kwam echter van „een kouwe kermis thuis". Steunende op zijn 
populariteit in het regiment te Zarskoje Selo, sloeg hij daar nog al 
een hoogen toon aan, legde den nadruk op zijn vice-voorzitterschap 
van het Executieve Comité en wees er op, dat hij tien jaren gevan
genisstraf achter den rug had. De ontvangst was echter allerminst 
vriendelijk. Men riep: „Genoeg, houd je mond toch". Toen veran
derde Gotz zijn toon en met groote moeite kon hij zijn rede, onder 
een regen van interrupties, beëindigen. „Gotz ' vertrouwen in de 
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gewapende omverwerping der bolsjewiki was danig bekoeld", deelt 

Ssemjonow ons mede. 
Wij kunnen ons dit zoo eenigszins voorstellen. 
Maar toch liet men nog niet alle hope varen. 
Toen men er niet in slaagde, heele regimenten aan de zijde der 

contra-revolutie te krijgen, trachtte men in ieder regnuent kernen 
vormen die op het moment dat men meende, dat de Sowjet-regee 
rmg zwak stond, den strijd tegen het Sowjet-bewind zouden moeten 

P , Ü V Het Centrale Comité van de S. R.-partij stichtte een „militaire 
commissie", die o.a. tot taak had, betrekkingen aan te ^ o p e n r n e 
de troepen van het Petrogradsche garnizoen om deze tegen de 
evolutionaire regeering op te hitsen. Met de % 

zaamheden werd o.a. Ssemjonow belast; de mededeelingen, die hij 
daaromtrent doet, zijn das van een bijzonder ingewijd^ 

Wij vermelden dit laatste nog eens nadrukkelijk, omdat de 
,eider eter S. R.-partij, de heer Victor Tsohernow, het wil doen voor
komen, alsof Ssemjonow geen belangrijk aandeel in het werk de 
S R-partij had. In zijn blad „Het Revolutionaire Rusland vertelt 
burger Tschernow dat „genoemde Ssemjonow reeds een keer^ de 
kolommen der sociaal-revolutionaire pers sierde". H , — 
dan aan dat Sesmjonow door de soc.aal-revo ut.onaire groep 

Narod" geroyeerd is, wegens „ontoelaatbare handelingen Dit is 
echter 't einde van de geschiedenis „Ssemjonow als sociaal-revolu
tionair''. Als mieneer Tschenow geschiedenis wil schrijven moet 
hii in den beginne" beginnen. 

" H e t officieele begin nu van de geschiedenis „Ssemjonow als 
sociaal-revolutionair" vinden wij in het „Kort bericht van de werk
zaamheden van het 4e congres der Sociaal-Revolut.onaire Paritij 
in 1918 door deze partij uitgegeven. Wij lezen op blz. 156 van 
dit protocol: 

Hierop werd de uitslag van de stemming voor de „militaire commissie" 
„ e k e n i l a a k t . Het bleek dat gekozen waren: N . * « ™ ^ * ^ 
Ssjemjonow, Poejewsky, Daschewsky, Ratnow, Sm.remn, Zajtew 
Mercholow. 

En dat het lidmaatschap der commissie een zeer belangrijke 
functie was, bleek wel hier uit, dat volgens blz. 159 van hetzelfde. 
ojfkieele protocol, in de statuten der „militaire commissie wend 
vastgelegd, dat haar taak was „de concentratie en leiding van alle 



593 

mi l i ta i re organisat ies der S. R . -par t i j , het u i twerken van wetsont
werpen inzake mi l i ta i re v r a a g s t u k k e n " enz. Ssemjonow was een der 
drie personen die het bestuur der commiss ie vormden . 

Keeren wij nu terug tot de werkzaamheden van cie „ m i l i t a i r e 
c o m m i s s i e " der S. R . -par t i j , in het leger. 

In het Ssemjonowsky- , Preobaschensky-grenadie rs - , I smai -
lovvsky-, M o to r r i j d e r s - en Pontoniers - regiment , in 't E lec t ro - tech-
nische regiment, in het chemische en p ioniers -ba ta l jon en de 5e 
Pantserau to-compagnie , werden cont ra- revolut ionai re kernen ge
v o r m d . D e commandan t van het M o t o r r i j d e r s - en Pon ton i e r s - r eg i 
ment, v a a n d r i g M a w r i n s k y , maakte eveneens deel uit der „ .mil i ta i re 
commiss i e " van de soc iaa l - revolu t iona i ren . 

Het eerste p lan van actie was , de burger l i jke constituante, die 
door de Raden van Arbe ide r s , Boe ren en Soldaten, op zij zou 
worden gezet, te verded igen . 

W a n n e e r men hier het aantal cont ra- revolut ionai re kernen 
hoort opsommen, is men misschien in de veronders te l l ing , dat de 
ontevredenheid met het Sowje t -bewind vrij algemeen was. M e n 
dient echter te weten, dat achter de wi jdsche benaming van stoot
troepen en kernen maar enkele menschen z i c h verscholen. P o j e w s k y , 
een S. R. mi l i ta i re leider, noemde een'getal van 300 soldaten, dat in 
al deze kernen te samen vereenigd zou z i jn , maar Ssemjonow achtte 
dit getal sterk overdreven en schatte het o p 60 a 80 man. 

/ D i t neemt niet' weg , da t de b o ö z e plannen bij de S. R. - le iders 
bestonden en dat 't niet s lagen er van, minder te danken is aan het 
gebrek aan kwaden w i l der ontwerpers , dan wel aan den wein igen 
lust der soldaten, o m de p lannen uit te voeren. 

D e bewi jzen voor dit optreden der S. R.-par t i j zi jn met hon
derd- ta l len aan te voeren. M a a r alle verdere bewi j svoer ing is over
bod ig , het aanhalen van citaten is t i jd- , pap ie r - en ink tve r sp i l l ing , 
aangezien de voornaamste beschuld igde , T imof je jew, tijdens het 
proces, in de z i t t ing van 10 Juni , de volgende v e r k l a r i n g aflegde: 

„Wij erkennen den gewapenden strijd tegen de Sowjetmacht te hebben 
gevoerd en zullen daar in de toekomst ook niet van ajzien. De tijdelijke 
slopzetting van dezen strijd, door de 8ste partijconferentie, was geen prin-
cipieele verandering van de houding der S. R.-partij, maar het gevolg van de 
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toenmalige ondoelmatigheid van het organiseeren van gewapende opstanden 
iedere keer echte*; dat de toestand voor den besMssenden slag gnnsüg zal 
bü^en zooals tijdens den opstand te Kroonstad, - zat tot de organisatie 
en doorvoering van zulke opstanden, alle, worden beproefd. 

Dezen onverzoenlijker, strijd tegen de Sowjets motiveerde Tiinof-
jeiew met „de principieele meningsverschillen tusschen de S. K--
nartij en de communisten over het doel en de taak der revolutie . 
Wij weten uit de historie der klein-burgerlijke S. R-partn, 'dat zij 
andere opvattingen omtrent doel en taak der revolutie huldigt dan 
de proletarische partij cler communisten, maar ot dat nu al een 
rechtvaardiging van haar moorddadig contra-revolutionair optreden 
is, wordt blijkbaar door Ide duizenden arbeiders-leden, die de b. K--
partij verlieten, in sterken twijfel getrokken. 

Het besluit der 8e partij-conferentie -der S. R.-partij,. inzake 
het stopzetten van den gewapenden strijd tegen de Sowjetmacht , 
hetwelk door Timofjejew in de hierboven weergegeven verklaring 
wordt genoemd, werd den 5en Februari 1919 door het Centra e 
Comité der S. R.-partij aldus nog nader geformuleerd en luidde 
toen letterlijk: 

D» democratie van den Arbeid en met name de Partij der Sociaai-
revoiütfonairen ,kan met het oog op het dragende gevaar van rechts, den 
gewapenden strijd, tegen de bolsjemki, tijdelijk stopzetten, zoolang zij met 
sterk genoeg is voo, den strijd naar twee fronten. De democratie van den 
arbeid, kan in -naam van de machtsconcentratie, de massa afhouden va 
geïsoleerde opstanden, overrompelingen, stakingen enz. die de volksene,g 
slechts uitputten en de algemeene vernietiging vergrooten. Zn. kan echte, 
„iet ver-eten, dat niemand voor de naderende contra-revolutie beter werkt 
dan het bolsjewistisch systeem zelf en dat slechts van zijn eigen houding za 
afhangen of de onvermijdelijke vernietiging van zijn macht, een vreedzame of 
catastrofale zal zijn, en dat op het moment van deze absoUde ineenstorting 
de S. R.-partij, niet terzijde zal blijven staan, maar aan het hoofd van het, 
om zijn vrijheid worstelende volk." 

De schoone frases en tirades geven wij den heeren graag 
cadeau Dat de bolsjewiki conitra-revolutionair zijn en de sociaal-
revolutionairen ware volksvrienden, geeft een ieder gaarne toe, 
c^e Denikin, Wrangel, Poincaré, Wilhelm II, Lloyd George en 
dergelijken... ook onder het „om zijn vrijheid worstelênde volk" 
rankschikt. 

Maar jammer voor de sociaal-revolutionairen, gaat t daar op 

het moment niet om. 
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Uit bovenstaande resolutie blijkt: 
lo . dat het „stopzetten van den gewapenden strijd tegen de 

Sowjets" wil zeggen, dat deze strijd dus tot dusver werd gevoerd; 
en... 2o. dat helt Centrale Comité der S. R.-partij feitelijk zegt: „Wij 
„kunnen" den strijd tegen de bolsjewiki stopzetten, omdat... wij te 
zwak zijn tot het voeren van dezen strijd. Maar zoodra wij onze 
krachten hebben verzameld, zullen wij ons aan !het hoofd van het 
„om zijn vrijheid worstelende volk" plaatsen", d.w.z. „wij zullen te 
zamen met wie ons maar helpen wil, opnieuw den burgeroorlog ont
ketenen". En opdat geen twijfel daaromtrent blijve bestaan, ver
klaart het plenum van het Centrale Comité der S. R.-partij, met 
verwijzing naar de door de 8ste conferentie verleende buitengewone 
volmacht: 

,.De partij der S. R.-partij blijft vastbesloten, op het gegeven 
oogenblik, alle strijdmiddelen, zonder uitzondering, aan te wenden". 

In den zomer van 1920 krijgen de heeren „sociaal-revolutio
nairen" weer walt meer moed. 

Wel is waar waren de aanslagen van Koltschak en Denikin 
door de Sowjet-troepen afgeslagen, maar de Poolsche witgardisti-
sche benden en Wrangels legertroepen openden met verdubbelde 
woede het vuur op de Sowjet-burcht. In sommige deelen van Rus
land werd de anti-sowjetbeweging sterker. Zouden de sociaal-revo
lutionairen deze gunsitige gelegenheid om „den beslissenden slag te 
slaan" en 't „om zijn vrijheid worstelende volk" te hulp te (schieten, 
onbenut voorbij laten gaan? 

En hoe men het volk helpt, leert ons de in September 1920 
gehouden 10e partij-conferentie der S. R.-partij, waar weer druk 
over „gewapenden strijd tegen cle Sowjets" werd gepraat en waar 
de afgevaardigde van Kuban zijn liefde voor het „om zijn vrijheid 
worstelende volk" lucht gaf in de woorden: 

,,Na den val der bolsjewiki zullen wij de democratie uitroepen. Meh 
moet gelooven aan onze levenskracht. Voor mij is het bolsjewisme nffg erger 
dan de verdeeling van Rusland. De fout van Kerensky was dat hij den dood
straf niet(?) heeft ingevoerd. 

ln naam van den val der bolsjewiki kan men zich met iedereen verbin
den. Wat baat het deugdzaamheid te prediken? Wij moeten ons in beginsel 
voor den gewapenden strijd uitspreken. De vormen van strijd zullen wel 
later vaststellen. 

Dit is duidelijke contra-revolutionaire taal. „Verbind je met 
iedereen, als 't maar tegen de communisten gaat", zegt deze man. 
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Du listige leiders der S. R.-partij houden echter niet van zulke dui
delijke taal. Zij zijn meesters in de dubbelzinnigheid. De volgende 
resolutie is het bewijs er van, maar men hoeft toch geen buitenge
wonen fijnproever te zijn, om ondanks de schijnbewegingen tegen 
"t burgerlijk geweld der groot-grondbezitters, - generaals, Denikin 
en Koltschak, het contra-revolutionaire gif er uit te proeven. 

De resolutie der tiende partij-conferentie luidt: 

De negende partij-conferentie heeft met het oog op de door de contra
revolutie bereikte successen, besloten, tijdelijk den strijd tegen de bolsjewis
tische regeering stop te zetten. Thans heeft echter de snelle terugwerping 
van Denikin en Koltschak getoond, dat de overwinning van het burgerlijk 
gewetd der groot-grondbezitters mogelijk is. Aan de andere kant verwekt 
het bolsjewistisch regiem, alleen reeds door het feit van zijn bestaan, onver
mijdelijk een innerlijk contra-revolutionaire beweging, alsmede aanslagen 
van de zijde van het internationale imperialisme. De. invoering van de volks
heerschappij zou het beste midel zijn, om aan vreemde interventie den grond 
te ontnemen. 

Zich- richtende naar al deze omstandigheden, als naar het feit der 
breede opstandige beweging ter omverwerping der communistische dictatuur, 
spreekt de conferentie zich uit, voor de onverwijlde hernieuwing van den 
gewapenden strijd, tegen het bolsjewistisch geweld. Tegelijkertijd neemt zij 
'de versplintering der massa in aanmerking en verklaart dat voor dit moment 
de organisatie van de actieve krachten in het volk, ter bereiking van dit 
doel noodzakelijk is. 

Men ziet weer, op het moment dat de Sowjets de legers van 
Denikin en Koltschak hebben verslagen, komt de S. R.-partij met 
eenige nietszeggende frases tegen de groot-grondbezitters voor den 
dag, maar terwijl op hetzelfde moment 't Roode Leger de republiek 
alweer tegenover Wrangel en cie Polen moet verdedigen, weet 
dezelfde S. R.-partij niets beters te doen, dan deze contra-revolutio
naire troepen door den .gewapenden strijd tegen de Sowjet-macht" 
te hulp te snellen. 

Het zal wel niemand verwonderen, dat de S. R.-partij, na de 
overwinning van het Roode Leger op Wrangel en de Polen, eenige 
huichelachtige schimpscheuten op deze Sowjet-vijandige machten 
afgaf. 

Gezien het feit, dat de S. R.-partij op eigen krachten niet in 
staat was, den contra-revolutionairen aanval te organiseeren en te 
leiden, kwam zij in haar contra-revolutionair streven van kwaad tot 
erger en van zelf tot het tweede haar ten laste gelegde feit: 
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C O N T A C T M E T . D E E N T E N T E - M O G E N D H E D E N . 
H E T A A N V A A R D E N V A N G E L D E L I J K E N S T E U N V A N D E 

E N T E N T E , T E R B E S T R I J D I N G D E R B O L S J E W I K I . 

De beschuldigingen ten dien aanzien worden weliswaar door 
de leiders der S.R.-partij niet meer bestreden. Een tijd lang hebben 
zij dit wel pogen te doen, maar het bewijsmateriaal tegen hun bewe
ringen was zoo overweldigend, dat ontkennen niet meer mogelijk 
was. Ze geven thans hun samenwerken met de Entente-missies wel 
toe, 11133^ bezweren tevens bij hoog en laag, tegenstanders te zijn 
van inmenging der vreemde mogendheden in de innerlijke aangele
genheden van Rusland. 

Zulk een huichelarij is bijna komisch te noemen en zal geen 
arbeiders, die zijn verstand gebruikt, van de wijs brengen, 't ls ' 
echter diep treurig te noemen, als men voor oogen houdt, dat men 
trachtte met zulke drogredenen het Russische volk aan de Entente-
machten over te leveren. Is het te verwonderen, dat een der beschul
digden, H. Ratner, die zich vroeger met volle overtuiging en buiten
gewone toewijding aan het werk der S. R.-partij gaf, maar thans 
het dubbele spel zijner leiders doorziende, woedend opsprong, toen 
Timofjejew met zulke draaierijen probeerde zich er uit te redden. 

„ W i j •hebben veel m i s d a d e n achter den r u g " — roept R a t n e r ui t — 

m a a r hu iche la r i j en d raa ie r i j k a n men •ons niet ve rwi j t en . In d i t o p z i c h t heb

ben wij de a a n w i j z i n g e n v a n onze le iders s lecht o p g e v o l g d . IMen k a n zijn 
t egens tander achten , m a a r na een rede a ls T i m o f j e j e w heeft gehouden , 

ve rdwi jn t al le a c h t i n g . " 

Ratner wijst er verder nog >op, dat die leiders der S. R.-partij 
hun medewerkers bedrogen, die dag aan dag hun leven waagden, 
om de bevelen der leiders uit te voeren. De onderhandelingen met de 
geallieerden hielden Timofjejew, Donsky en Gotz geheim voor de 
menschen, die met hen in het Centrale Comité samenwerkten. 
Ratner, die zelf lid van het Moskousche bureau van het Centrale 
Comité is geweest, wist van die onderhandelingen niets, maar hij 
voegt er openlijk aan toe, niet zoo naïj te zijn geweest, om te geloo-
ven, dat men een vreemd leger naar Siberië kan halen, en tegelij
kertijd verhinderen, dat dit leger zich mengt in de innerlijke aange
legenheden van Rusland. 

Zouden er waarlijk nog arbeiders gevonden worden, die wel 
zoo naïf zijn? We kunnen 't niet gelooven. 



598 

„Met al dat is nog niet bewezen, dat wij geld van de Entente 
hebben aanvaard", roept de S. R.-partij triomfantelijk uit. „We 
hebben", zeggen ze nu — „met de Entente onderhandeld, maar geld 
hebben we niet willen hebben". 

Ongelukkig voor de sociaal-revolutionairen, te ook dit bedrog 
volledig ontmaskerd. 

Konden zij aanvankelijk Konoplova's verklaring: 

„De verbinding met de Fransche militaire missie in St. Petersburg werd 
door A. R. Gotz tot stand gebracht. Na zijn vertrek kreeg ik van de Fransche 
missie voor het werk der militaire commissie 10.000 roebel door bemiddeling 
van 'N. S. Ignatow". 

nog loochenen, toen de Sowjet-regeering ging publiceeren uit 

H E T P A R I J S C H E A R C H I E F , 

der S. R.-partij, vielen enkelen der beschuldigden — o.a. Lichatsch 
door de mand en zij die bleven ontkennen, verwarden zich zoo 

in hun uitvluchten, dat zij er op den duur zelf niet meer uit konden 
komen. 

Als men weet, dat het geheime Parijsche archief der S. R.-partij 
ruim 80 kilo weegt, dan begrijpt men, dat hetgeen wij van de 
schandlectuur der S. R.-partij kunnen publiceeren, slechts een 
buitengewoon gering deel van dea geheelen voorraad is. In Moskou 
is men mePhet sorteeren dezer stomme getuigen der contra-revolutie 
nog niet gereed. Toch heeft de staats-uitgeverij te Moskou onder 
den titel „De werkzaamheden der buitenlandsche S. R." reeds 
genoeg gepubliceerd, om aan de schuld der S. R. Partij-leiders niet 
meer te twijfelen. 

Gebleken is: dat de S. R.-partij in het jaar 1921 bestond van 
' de gelden, door cie Tsjecho-Slowaaksche en Fransche regeering. 
alsmede door de Russische witte gardisten verstrekt. 

In het volgend nummer van de Comm. Gids hiervan nadere 
bewijzen. 
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Troonrede 
door 

B. C O L T O F . 

Ach neen, 't was geen Troonrede ditmaal, maar een Openings
rede. Onbeteekenend verschil? Louter woordenspel? Absoluut niet, 
geen kwestie van. Zoomin als de optocht der witgebroekte Ministers 
hi staatsierijtuigen, al rijdt er dan cavalerie en een ceremoniemeester 
mede, in de oogen van bet volk 't zelfde is als de „echte" praal van 
de Koningin-in-gouden-koets, zoomin kan men een openingsrede 
gelijkstellen met een neuschelijke Troonrede, 't ls allebei maar 
surrogaat, opgetooid met een Hauwen afglans van de schittering 
van het echte. 

Dat heeft, dunkt ons, de heer Ruys de Beerenbrouck op 19 
September van dit jaar willen bewijzen. Kennend den fijn ontwik
kelden smaak van zijn auditorium, heeft bij stilzwijgend — niet alle 
Limburgers bezitten de joviale luidruchtigheid waarvoor ze bekend 
z i j n willen zeggen: jullie verwachten van mij natuurlijk niet een 
imponeerende rede, want het zou mij niet passen, Hare Majesteit in 
welsprekendheid naar de kroon te steken. 

Vandaar vermoedelijk, dat de openingsrede er een is geworden, 
dit uitmuntte door wat er niet in stond. Hoe dat zij, door wat er wèl 
in werd gezegd, blonk deze rede zeker geenszins uit. Hetgeen jam
mer is, want het is in elk geval een staatsstuk, gericht tot het Neder
landsche volk; en het is altijd een aangenamer plicht, nota te nemen 
ven een beteekenend, dan van een onbeteekenend stuk. 

De rede muntte uit, zeiden we zooeven, of liever: ze had kunnen 
uitmunten door wat er niet in stond. Laten we dus onze commentaar 
beginnen bij deze vergeten -hoofdstukken. Het zijn er maar twee, 
maar die zijn niet van de minst belangrijke. 

De meest treffende van deze omissie's is zeker die met betrek
king tot de buitenlandsche politiek. Men weet, dat bet een vast 
gebruik is, dat in een Troonrede iets staat over de „betrekkingen 
met andere Mogendheden". Een voorzichtig zinnetje, dat den stand 
van den diplomatieker! barometer slechts in uiterst fijne nuanceerin-
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gen van woordkeus weerspiegel t . M a a r in elk geval , het zinnetje 

behoorde er in , van jaa r o p jaar . 

E n zie, d i tmaal werden de „ b e t r e k k i n g e n met andere M o g e n d 
heden" in alle talen ve rzwegen . W a s er geen aan le id ing , wel l icht , 
om er g e w a g van t e m a k e n ? Z i j n de wateren der internat ionale p o l i 
tiek z o o r impel loos , dat n iemand benieuwd kon zi jn naar wat de 
Neder landsche regeering ervan te zeggen had? In alle bescheiden
heid, maar met alle energie ontkennen we dat. 

D a a r is in de eerste plaats de N o o r s c h e reis der K o n i n g i n . M e n 
kan moeil i jk denken, dat dit inderdaad een „ v e r g e t e n " chapi ter is, 
want immers juis t de a fwez ighe id der K o n i n g i n noopte tot het hou 
den van een openingsrede door den M i n i s t e r . D e K o n i n g i n reisde in 
N o o r s c h e landen en de M i n i s t e r van Bui ten landsche Z a k e n met 
haar. E n nu weten we wel , dat men reeds v ó ó r den aanvang dezer 
reis van off icieuze zijde, door middel van p e r s - c o m m u n i q u é ' s , het 
volk heeft w i l l en suggereeren dat cie reis geenerlei pol i t ieke beteeke
nis heeft. Z u i v e r een beleefdheidsbezoek. In v ó ó r - o o r l o g s c h e ti jden 
heeft de een of ander der Skand inav i sche monarchen K o n i n g i n 
W i l h e l m i n a bezocht ; en ieder fatsoenlijk burgerman weet, dat je 
dan toch een tegen-visi te ve r schu ld igd bent. E n omdat die K o n i n g 
destijds zijn bui tenlandschen M i n i s t e r bij z i ch had, — ' h e e l toeva l l ig 
hoor! — moet nu, puur ter w i l l e van de burger l i jke beleefdheid onze 
Jonker van Karnebeek de K o n i n g i n vergezel len. A l l e m a a l beleefd
heid, en..heel o n s c h u l d i g ; in eer en deugd! 

E r zijn zoo van die officieele en quasi-off ic ieele bewer ingen , 
die alleen worden gelanceerd opdat n iemand ze zal gelooven. E n het 
heeft er allen schijn van, dat ook dit verhaal in d ie rubriek verd ienl 
te worden gerangschik t . W i j hebben werke l i jk geen overdreven 
noogen dunk van het d ip lomat ieke begr ipsvermogen van het Nede r 
landsche v o l k ; maar we gelooven toch dat de groote meerderheid 
onzer landgenooten te s l im is om z.ich te laten wi j smaken , dat de 
bewuste K o n i n g — w e weten niet meer, we lke het e igenl i jk was — 
beleedigd zou zi jn , indien K o n i n g i n W i l h e l m i n a zi jn vis i te van 
zooveel jaren terug ook nu maa r onbean twoord had gelaten. O f 
wanneer de heer V a n Karnebeek d i tmaal niet van de partij ware 
geweest. 

D e volkeren hebben van die bezoeken van vorsten en d i p l o m a 
ten z w a a r leergeld betaald . D u u r hebben ze de wi j she id gekocht , 
dat in die k r ingen niet ui ts lui tend onschuld ige buurpraat jes worden 
gehouden, maar dat daar achter de schermen pleegt te worden 
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beschikt over het lot van landen en naties. E n ons v o l k weiger t dan 
ook absoluut te gelooven, dat het N o o r s c h bezoek der K o n i n g i n aan 
zuiver par t icul iere genoegens is gewi jd . V a n alle onders te l l ingen, 
die in het volk rondgaan , is nog wel de meest onschuld ige die, 
welke de reis in verband brengt met dynast ieke be langen . He t zou , 
in dat geval , geen toeval z i jn dat de reis we rd ondernomen nadat 
de ve rk iez ingsu i t s l ag de Grondwe t she rz i en ing , en daarmede de 
regel ing der t roonsopvo lg ing , in vei l ige haven had gebracht. M a a r 
ook deze dynast ieke belangen kunnen van publ ieke beteekenis zi jn 
of worden . 

De Neder landsche regeering echter, sp rekend tot cle ver tegen
woord igers van haar volk bij de opening van het par lementai re jaar , 
zwi jg t daarover als het graf. 

D a a r waren nog meer redenen, die tot spreken over de bu i ten
landsche pol i t iek hadden kunnen leiden. In G e n è v e vergader t voor 
de tierde maal de V o l k e r e n b o n d . M e n weet, van deze zijde word t 
daaraan niet .zooveel gehecht. W i j aanschouwen net gedoe van die 
associat ie van kapi ta l i s t i sche landen met een begr i jpe l i jk w a n t r o u 
wen, getemperd door het besef van haar zeer ger inge daadkracht . 
M a a r zij die ons wi lden doen gelooven, dat deze V o l k e r e n - l i g a een 
nieuw tijdperk in de his tor ie der menschheid 2.011 in lu iden , hadden 
zij voor haar geen enkel w o o r d over? 

E n dan is er ten slotte de cr is is in het nabije Oos ten . Nede r l and , 
al is het geen Levan t -mogendhe id , is er op twee wi jzen bij g e ï n t e r e s 
seerd. Eerstens omdat het een groot A z i a t i s c h Ri jk bezit , tweedens 
om zijn l i g g i n g in E u r o p a . K e m a l , die de G r i e k e n in zee dreef, deed 
meer dan het verj jagen van een mi l i t a i r niet „ d b e n b ü r t i g e n " tegen
stander. Meer zelfs dan het bevri jden van K l e i n - A z i ë van vreemde 
heerschappij . Hij nam momenteel de l e id ing in den actieven ops tand 
der Az ia t i s che volkeren tegen hun Wes te rsche uitbuiters . Sedert het 
begin dezer eeuw gaat deze o n t w i k k e l i n g der oude were ld met 
geweld ige schokken k rach t ig voorwaar t s . E n het meest b e l a n g w e k 
kende vanhetgeen z ich daar thans voltrekt , is wel dat de vo lkeren 
van Azië in hun rebellie tegen het Europeesche kap i taa l dat hen 
sedert eeuwen uitbuit , hand aan hand optrekken met dien anderen 
v i jand van het kap i t a l i sme: S o w j e t - R u s l a n d . 

Slechts we in igen — waaronder we onszelf vols t rekt niet reke
nen —- zul len in staat z i jn met eenige zekerheid of nauwkeur ighe id 
te schatten, in welke mate deze bevr i jd ings-gedaehte in cie A z i a t i 
sche were ld reeds om z ich heeft gegrepen, en in welke mate a ldus 
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het Europeesche kapitaal is verzwakt in zijn wereld-positie. Maar 
zeker is, dat Kemal's geweldige triomf over de Hellenen, die in wer
kelijkheid een friomf is over het Britsche imperium, en juist daarom 
„an zooveel beteekenis voor gansch Azië, zeker is het dat de gebeur
tenissen der laatste weken in heel de Islamietische wereld een ont
zaglijken weerklank hebben gevonden. Zeker is, dat zijn overwin
ningen bezongen worden niet slechts aan de stranden van Egeische 
en Zwarte-Zee, maar ook aan die van den Indischen Oceaan. 

En de Nederlandsche Regeering, die gebiedt over een eilanden
rijk dat economisch en strategisch van stijgende beteekenis is m de 
Aziatische, dat is in de wereld-verhoudingen, spreekt tot haar 
parlement over velerlei nulliteiten, maar zij zwijgt over deze wereld
historische gebeurtenissen. 

Heeft het opmerkelijk «wijgen van de Nederlandsche Regee
ring over de internationale betrekkingen, juist op een oogenblik 
waarin die betrekkingen van alle zijden aandachtige beschouwing 
verdienen, een bepaalde beteekenis? Het schijnt onrechtvaardig 
tegenover den steller van de Openingsrede, iets anders te onder
stellen. Men mag van een Minister, die een dergelijk Staatsstuk 
opstelt, toch niet aannemen dat hij als een domme schooljongen 't 
belangrijkste stuk van zijn les heeft vergeten. En men moet dus wel 
tot de gedachte komen, dat de weglating opzettelijk is geschied. De 
beteekenis kan dan wel geen andere zijn, dan dat de Hollandsche 
Regeering voortgaat op den ouden weg der diplomatie. Onze inter
nationale politiek, zoo schijnt de Koningin van uit verre gewesten 
aan haar parlement te willen beduiden, onze internationale politiek 
blijft als vanouds een monopolie van mij als draagster der dynastie 
en mijn kleinen kring van „hoffahige" edelen. Stelt gij, dames en 
heeren van de Tweede Kamer, maar commissiën voor buitenland
sche Zaken in; hoe meer ge er van wilt weten, des te minder zullen 
we u zeggen. 

Het „vergeten hoofdstuk" der binnenlandsche politiek is in zijn 
weglating niet minder welsprekend. De rede gewaagt met geen enkel 
woord van de uitgebreide werkloosheid, die duizenden in den lande 
in gebrek en ellende dompelt, en die in den naderenden winter de 
arbeidersklasse met de zwaarste rampen bedreigt. Zeker, de Minis
ter heeft gesproken over de crisis. Zij heeft, zoo vertelde hij, het 
evenwicht tuschen 's lands inkomsten en uitgaven verstoord. Dit is 
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inderdaad een kwestie van gewicht, welker herstel voor het kapitaal 
een groot 'belang vertegenwoordigt. Dat herstel wordt ons aange
kondigd langs den meer-en-meer gebruikelijken weg der „ingrij
pende beperking van publieke uitgaven". Mede te bereiken door 
wettelijke voorzieningen, voegt de rede daarbij. We kunnen ons dus 
voorbereid houden op wetsontwerpen, die van het beetje „sociale" 
wetgeving, dat in dit land bestaat, nog zooveel mogelijk izullen 
alknabbelen. „Vereenvoudiging" van de onderwijs- en de verzeke
ringswetgeving wordt ons trouwens reeds dadelijk in uitzicht 
gesteld. Wie nu weet, hoe de Regeering thans reeds bezig is het 
volksonderwijs te „vereenvoudigen", die kan begrijpen wat er na 
deze bezuinigingskoorts zal 'zijn overgebleven van de openbare 
volksschool en van de sociale wetgeving. 

Voeg hierbij het absolute zwijgen over de momenteel allesover-
heerschende vraag der werkloosheid, haar bestrijding en de ver
zachting harer gevolgen, dan hebt ge een zuiver beeld van het 
karakter dezer hervormde Regeering. Diezelfde Regeering, die eind 
1918 en begin 1919 geen maatregelen genoeg wist te bedenken om 
maar den wind te nemen uit de zwellende zeilen der arbeidersbewe
ging, maar wier hervormingsijver geleidelijk bekoeld is, diezelfde 
Regeering staat thans hooghartig-agressief tegen de belangen der 
arbeidersklasse. In den tijd van nood en ellende, die voor het 
proletariaat is aangebroken, is het devies dezer christenen niet: 
Komt tot mij, die belast en beladen zi j l ; maar: Bezuiniging. 

Wij klagen daarover natuurlijk niet. Wij constateeren slechts 
de werkelijkheid, en teekenen daaruit het beeld der veranderde 
verhoudingen in den klassenstrijd. Het Hollandsen-Indische kapi
taal voelt geen angst meer voor een dadelijke revolutie, en demon
streert zijn herwonnen moed. Dit openlijk te doen zien, is stellig een 
verdienste van de Openingsrede. Zij toont de nieuwe coalitie, die 
feitelijk de politiek onzer bourgeoisie beheerscht: Colijn—Braat— 
Van Gijn. Het grootkapitaal van Indië en Holland heeft zich verbon-' 
den met de domste elementen van den geldzak, om te zamen nog 
eenmaal een nieuw tijdperk van kapitalistische uitbuiting tegemoet 
te gaan. En in dit opzicht is bet zwijgen over de internationale 
politiek ook weer een symbool. Heerschers van een dag als zij nog 
slechts kunnen zijn, steken ze den kop in't zand bij het naderen.van 
de Godenschemering van het kapitalisme. 



Het Woningvraagstuk 
door 

J E L L E B O E R S M A . 

u. 
Aan een bespreking van den toestand in Holland zou ongetwij

feld een beschouwing over het vraagstuk der stadsuitbreiding 
vooraf moeten gaan. Wij leven nu eenmaal niet meer in den tijd, 
waarin de steden omgeven waren door wallen en grachten, waar
binnen zooveel mogelijk menschen moesten worden opeengehoopt, 
omdat men, buiten de poorten wonend!, de bescherming en de voor
rechten miste die den „poorters" ten deel vielen en omdat de wallen 
natuurlijk niet ieder jaar opnieuw verder konden worden uitgelegd. 
Hieraan hebben we de talrijke steegjes en gangetjes te danken, 
die we in iedere groote stad nog maar al te veel aantreffen. Sinds 
veranderde politieke en economische verhoudingen tot gevolg had
den dat deze wallen gesloopt werden of tot wandelplaatsen gedegra
deerd , — dat de grachten gedempt of in stadssingels veranderd 
werden, — en sinds de groote steden een uitbreiding ondergingen 
als in de laatste 50 jaar het geval was (bijv. Den Haag 90.000 
inwoners in 1870, — 210.000 in 1900 en 360.000 in 1920) is look 
de stadsuitbreiding een vraagstuk van den eersten rang geworden, 
een vraagstuk waarin voorzien en vooruitgezien moet worden. — 
Vooral aan het laatste — vooruitzien — ontbreekt het der vroede 
vaderen nog al eens! 

Voorzoover de stadsuitbreiding ook een verkeers-kwestie is, 
werd door dit gebrek aan vooruitzicht zelf reeds menig 
historisch plekje of monument bedorven: de Delftsche Poort te 
Rotterdam, die rondom in het water hoort, staat rondom in de 
steenen; de Gevangenpoort te Den Haag zal men wellicht eveneens 
van de 'naar passende omgeving beroovén door slooping van cie 
huisjes aan den Hofvijver, „waarmede zij toch langzamerhand 
aardig vertrouwd raakte", zooals Ir. S. van Hoogstraten schrijft in 
ziin beschouwing over deze kwestie. Duidelijk stelt hij in het licht, 
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hoe ook dit onbekookte slooperswerk getuigt van een gebrek aan 
vooruitzicht, en herinnert hij er de heeren aan, dat 't oude Den Haag 
„eens een woonstad was, en dat de huizen, die ons nu in den weg 
,.staan eens woonhuizen waren, in een tijd toen een woonhuis nog 
„een monument was. In zoo een omgeving doet men beter voor het 
„verleden uit den weg te gaan. Dat het nageslacht ons bijzonder 
„dankbaar zou zijn voor de verkeersverbetering aan den Vijverberg, 
„mogen wij dus met reden ten sterkste betwijfelen, veeleer zou het 
„juist in den nieuwen boulevard een -monument gaan zien, een 
„eeuwig aandenken aan de kortzichtigheid en de bewustzijnsver
e n g i n g die onzen tijd kenmerken. En dergelijke inzinkingen behoe-
„ven nu niet bepaald te worden vereeuwigd" 1) 

Bevoegdei' pen dan de onze hekelt hier scherp de manier 
waarop er met ons stadsschoon — voorzoover nog aanwezig — en 
met de regeling van het verkeer wordt omgesprongen. 

Bij een goeden stadsaanleg en planmatige uitbreiding wordt 
er niet maar raak gebouwd om den dan resteerenden grond voor 
verkeersdoeleinden te gebruiken, maar juist andersom: eerst dienen 
doelmatige verkeerswegen te worden aangelegd en daarna wordt 
er gebouwd. Planmatige uitbreiding beteekent: op f linken afstand 
van de stad een geheel nieuwe wijk aan te leggen, die een min of 
meer harmonisch geheel vormt — voorzoover onder het kapitalisme 
van „harmonisch geheel" sprake kan zijn —, een „stad op zichzelf", 
echter niet dan nadat men eerst gezorgd heeft voor behoorlijke 
wegen, die er heen leiden. Tot deze breedheid van opvatting hebben 
Hollandsche gemeentebesturen zich nog niet kunnen opwerken, hoe
wel toch de toekomstige uitbreiding van het aantal inwoners aan 
de hand van de statistiek gemakkelijk is na te gaan en hoewel — 
mogen we er aan 'toevoegen — de enkele communistische raads
leden — een enkele maal daarbij van burgerlijke zijde gesteund' — 
er zich met kracht hebben voorgespannen, om onze .steden een 
dragelijk aanzien te geven, althans voorstellen in deze richting te 
doen. Als nieuwe straten ontworpen moeten worden, trekken de 
ridders van de liniaal maar enkele lijnen mèèr, planloos en onver
schillig of deze nieuwe straten wellicht toekomstige uitbreiding in 
den weg staan. Voorzoover geheel nieuwe woonwijken op grooten 

l )De Gevangenpoort cum annexis. „N. R. Crt." 17 Juni '22. Wij maken 
hier en elders veel gebruik van citaten: het is niet geheel van belang ont
bloei .uitingen >v an 'burgerlijke zijde als bewijs of illustratie van de juistheid 
van ons betoog aan te voeren. 
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alstand van de stad werden gesticht ontbrak steeds een goede 
(tram- of andere) verbinding. 2) 

Voorzoover nu de arbeidersklasse geen onderkomen vindt in de 
stegen en gangetjes in de binnenstad, wordt zij meer en meer uit
sluitend aangewezen op de buitenwijken. Dit „buitenaf" wonen 
geschiedt dus niet meer vrijwillig, maar vormt de oorzaak van een 
dagelijksch weerkeerend ongemak (groote afstanden, tramkosten, 
veerbootkosten eid.) Ook zijn in deze wijken de levensmiddelen 
meestal nogal belangrijk duurder dan in de binnenstad. Dit alles 
pleit te meer voor de noodzakelijkheid van goede verkeerswegen en 
communicatiemiddelen. 

Zooals wij reeds in den aanvang zeiden, aan een bespreking 
van het woningvraagstuk in Holland behoort een beschouwing over 
het vraagstuk der stadsuitbreiding en -aanleg vooraf te gaan. Wij 
lal en hetgeen aan het bovenstaande ontbreekt echter gaarne rusten. 

Met de vraagstukken van uitbreiding en verkeer houdt weer 
het grondvraagstuk ten nauwste verband. Naarmate de steden zich 
uitbreiden, wordt met Ide gronden, die er rondom liggen, enorm 
gespeculeerd, wat natuurlijk de huren verhoogt van de arbeiders
woningen, die aan den rand van de stad moeten verschijnen. Want 
daar « e kern van de stad (van handelscentra als Rotterdam en 
Amsterdam) meer en meer „city" wordt — d.w.z. in beslag wordt 
genomen door kantoren, bankgebouwen, winkels, warenhuizen 
e.d. — daar valt het niet te vermijden, dat er een opschuiving plaats 
heeft dat de (bourgeoisie naar het tweede plan verhuist en dat de 
arbeiders, zooals wij reeds opmerkten, gedwongen worden in de 
buitenwijken een onderkomen te zoeken. Het spreekt vanzelf, dat 
deze onderscheiding betrekkelijk is. Er wonen zoowel arbeildters als 
bourgeoisie in wat wij „city" noemden, er zijn arbeidersstraten op 
het ,tweede plan" en bourgeois-woningen (en zeker middenstands-
woningen) in de buitenwijken, In hoofdzaak echter is onze opmer
king — dat vooral de arbeidersklasse meer en 'meer op de buiten
wijken is aangewezen — juist, zooals ieder groote-stads-bewoner 
onmiddellijk toegeven zal. Het is dus duidelijk, dat een speculatie 
in gronden, die rondom Ide steden liggen, vooral de arbeidersklasse 

2) Voorbeelden,: Amsterdam over 't IJ; Den Haag, o.a. de nieuwe buur
ten langs de beide zijden van den Rijswijkschenweg, Laakhavenkwartier; 
Rotterdam: Tuindorpen Heijplaat en Vreewijk en de Spangenpolder met znn 
tienduizend bewoners, een - tot vóór eenige maanden - slechte trarm er 
binding en wegen naar de stad, die c.a. twee jaar onbegaanbaar w a l e n (en 
één nóg onbegaanbaar is). 
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ernstig dupeert. Alleen onteigening ten bate der gemeenschap zou 
dit kunnen verhoeden, ü e sociaal-democratie van vóór den oorlog 
legde in dit verband zeer sterk den nadruk op gemeentelijken grond
eigendom. Zoo schreef bijv. Wibaut in 1914. 3) 

„Wanneer in ziich uitbreidende gemeenten het gemeentebestuur 
„niet tijdig voorziet in de verschaffing van bouwgrond, zal daardoor 
„mede d'e Volkshuisvesting onder gebrek of althans duurte van 
..woningen lijden. De grondpolitiek nu moet gerielü zijn op ge
meentelijken grondeigendom". (curs. door ons). 

Daarom, zoo gaat hij verder, is bet van het grootste belang, 
dat de gronden waarop hier gedoeld wordt, zoo spoedig mogelijk in 
't bezit der gemeente komen, als zij nog tegen den prijs van bouw-
O T weiland te koop zijn, en dus de prijzen, met het oog op de toe- . 
komstige stadsuitbreiding, nog niet speculatief zijn opgedreven. De 
gemeentelijke grondpolitiek moet van dien aard zijn: 

„dat er tegelijk rekening wordt gehouden met de behoeften van 
„het thans levende en van een volgend geslacht. Deze overweging 
„reeds stuit den particulieren eigendom van voor woningbouw 
„bestemden grond uit." 3) 

Dit is voorwaar duidelijk taal. Weliswaar maakte reeds de heer 
Keppler in hetzelfde, hier gedicteerde boekje 3) de nuchtere 
opmerking: 

„Bij het opstellen der Woningwet is er naar gestreefd om de 
„vergoeding, die aan de eigenaars wordt toegekend voor den te 
„onteigenen grond, te beperken. Het is echter in de praktijk niet 
„gelukt, die illusie te verwezenlijken", — 
en weliswaar toonde hij dit zelf aan, met behulp van een zeer sterk 
sprekend voorbeeUd — 't Amsterdamsche uitbreidingsplan-Zuid —, 
maar desniettegenstaande blijft toch ook-van zijn betoog de con
clusie: 

„Voor een goede grondpolitiek is noodzakelijk het gemeentelijk 
„grondbezit uit te breiden en te behouden". 

De heeren Wibaut en Keppler — aan elkander geparenteerd, 
zooals dat échte regenten past —hebben Ide laatste jaren op het 
gebied der Volkshuisvesting zoo het een-en-ander te zeggen gehad. 
Het schijnt echter, dat zij de in 1914 neergeschreven woorden niet 
gestand! hebben gedaan, want van voor de arbeiders dragelijke wo-
ninghuren, die immers van deze „gemeentelijke grondpolitiek" het 

3) Socialistische gemeentepolitiek, Sociale Bibliotheek No. 15, uitgave 
Brochurehandel S. D. A. P. 1914, blz. 4—117—85. 
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gevolg zouden moeten zijn. is ons niets ter oore gekomen. Evenmin 
gaven zij gehoor aan den wenk door hun partijgenoot L. Heyermans 
m hetzelfde werkje 3) gegeven, volgens welke de straten van „vol
doende breedte" moeten zijn, „minstens zoo breed als de hoogte der 
huizen". Het wil ons voorkomen, dat dit laatste niet overal in Am
sterdam het geval is en dat er ook geen pogingen zijn gedaan om 
de bewoners van deze te smalle straten elders en beter te huisvesten. 
Evenmin zijn er „op ruime schaal pleinen aangelegd", „beplant met 
boomen en plantsoenen", zooals het minder stijlvolle voorschrift des 
heeren Heyermans luidt. 

Dit laatste brengt ons op een ander terrein. Het is verbazend, 
hoe nauw fret woningvraagstuk en de verder hierbij besproken pro
blemen aan elkaar verwant zijn, — bijna even nauw als bovenbe
doelde regenten. Wij bedoelen den aanleg van parken en plant
soenen en het onderhouden daarvan. De Hollandsche bourgeoisie -
het is bekend — is ook hierin buitengewoon krenterig. Is er, behalve 
steden als Arnhem en Den Haag — die immers luxe-steden zijn, de 
eene van de rustende bourgeoisie, de andere van de hooge ambte
narij en de hofklieken — wel één der grootere steden van ons dier
baar vaderland in staat den inwoners behoorlijk ontspanning en 
natuurgenot te bieden? — Hoe er met het weinige dat er is wordt 
omgesprongen, heeft men nog onlangs in de „Telegraaf" kunnen 
lezen en dat dit vandalisme zijn oorzaak vindt in een enorm te-kort 
is naar aanleiding van het „Telegraaf ' -ar t ikel in de „Tribune" door 
J. R. nog weer eens behoorlijk aangetoond. 4) Wij gaan daar nu 
met verder op in, wenschen er alleen op te wijzen, dat nóch de 
burgerlijke autoriteiten, nóch cie sociaal-democraten daar, waar zij 
de macht 5)hebben,de bevolking der grootere plaatsen rijker hebben 
gemaakt aan parken en plantsoenen en dat zelfs in zeer veel geval
len de ergste vandalen niet gezocht moeten worden onder de vernie
lende stadsjeugd, maar onder cle... gemeentebesturen. 6) Zij zijn 
het, die door onverstand en onwil, zelfs vaak door onvoldoend 

Zie noot 3. 
4) Telegraaf" 31 Mei — .,'tribune" 10 Juni. 
5) de macht? Dienaren of lakeien der bourgeoisie zijn. beteekent nog 

niet macht, doch veeleer machteloosheid. (Red.) 
6) W-e bederft de Rotterdamsche „Nieuwe Plantage , voorzoover daai-

aan nog iets te bederven valt? Het gemeentebestuur, dat er een leiding door 
te"'t om de gronden langs de KraHngsche Plas op te spurten. Wie bederft 
het Heemraadsplein? Het gemeentebestuur, door er een water-gemaal te 
bouwen een vierkant, fabriek-achtiig gebouwtje, dat daar met past Wie 
verwaarloost de Oude Plantage? Het .gemeentebestuur. En welk bewoner 
van een andere stad kan niet dergelijke voorbeelden noemen? 
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onderhoud, het weinige ,stadsschoon" zoo'n armoedig uiterlijk 
bezorgen. Wij behoeven ons niet te vleien met de hoop, dat het 
kapitalisme ons op dit gebied ook maar iets noemenswaard zal 
kunnen geven. 

Natuurlijk blijven de gevolgen op zedelijk en hygiënisch gebied 
niet uit. Wat dit laatste betreft spreken de statistieken boekdeelen. 
Vóór ons ligt de Staatscourant No. 107 van dit jaar. Volgens de 
hieraan -toegevoegde statistieken stierven in April '22 aan iongtuber-
culose: in het ten opzichte van natuurgenot veel beter bedeelde 
den Haag 24 en in Rotterdam, dat toch nog lang niet tweemaal 
zooveel inwoners heeft, 61 personen. Opmerkelijk is, dat 
in het veel grooter Amsterdam in dezelfde maand ,slechts" 45 perso
nen, dus 16 minder dan in Rotterdam aan de gevreesde ziekte ten 
onder gingen. Moet hieruit wellicht worden afgeleid, dat Rotterdam 
in hygiënisch opzicht — waaronder een tekort aan parken te reke
nen valt - nog bij Amsterdam ten achter is? - Nu zou men tegen 
deze vergelijking kunnen aanvoeren, dat zij - als iedere vergelijking 
— maken gaat. Immers het lage cijfer iniden Haag zou in plaats van 
aan.de omstreken kunnen toegeschreven worden aan het feit, daj: in 
het deftige Haagje het proletariaat niet zoo sterk vertegenwoordigd 
is als in Rotterdam. Ofschoon wij deze verklaring bij voorbaat van 
de hand wijzen, omdat naar onze meening aparte cijfers voor de 
bourgeoisie-wijken en de proletariërs-buurten wel zouden aantoonen 
dat cie sterftecijfers in beide steden in de proletariërswijken bert 
hoogst zijn en tttts e envergelijking in deze wel opgaat, willen wij 
toch nog eens hetzelfde met andere cijfers aantoonen: 

In de maand April van dit jaar stierven aan t.b.c. in gemeen
ten met 

meer dan 100.000 inwoners 147 personen. 
50.001—100.000 „ 53 
20.001— 50.000 „ 76 

5.001— 20.000 „ 174 
5.000 en minder „ 144 „ 7) 

Men ,ziet hieruit dat de sterftecijfers het grootst zijn in de 
grootste en in de kleinste plaatsen. Moet hieruit wellicht worden 
afgeleid, dat de dichtheid der bebouwing, in de groote steden, het 
tekort aan of de totale afwezigheid van hygiënische maatregelen in 
de kleine plaatsen de oorzaak zijn? En dat de sterfte-cijfers in die 

7) Zie Staatscrt. No. 107. 
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r ^ n W m - s t P H o v i het laaest zijn, waar de bevolking niet te klein is 
cm hygiënische voorzorgen van gemeentewege onmogelijk te maken 
en niet te groot om cie bewoners van alle natuurgenot uit te sluiten? 

Doch keeren wij tot het voornaamste, het woningvraagstuk in 
én-geren zin, terug. Volgens cle woningtelling in 1900 gehouden, 
waren er op 31 December 1899 in Holland 307.937 éénkamer
woningen, d.i. 28.3 pet. van het geheele aantal woningen, destijds 
aanwezig. 8) 

Men «al echter onmiddellijk toegeven, dat bet niet alleen de 
éénkamer-woningen zijn, die onvoldoende ruimte bieden voor het 
proletarisch gezin: ook cie tweekamer-woningen zijn onvoldoende; 
te meer gaat dit op, waar die tweede „kamer" meestal een keukentje 
is of een zeer klein slaapvertrekje. Bij de officieele telling, wordt 
dit als „kamer" meegeteld. En zelfs wanneer die tweede kamer een 
ruim vertrek is, waar allen slapen kunnen — op zichzelf al geen 
ideaal-toesfand! — dan nog is die eene, overblijvende kamer met 
voldoende om een geziin den geheelen dag te huisvesten en er alle 
huishoudelijke bezigheden te verrichten. 

Wij vreezen tenminste dat deze huurkazernen niet zullen vol
doen aan de eischen, in Engeland reeds in 1861 voor de militaire 
kazernes gesteld. In dat jaar werd nl. door een daartoe ingestelde 
commissie uitgebracht een : „General report of the commission 
appointed for improving the sanitary conditions of barracks and 
hospitals.". 9) Geëischt wordt daarin voor ieder soldaat een fcubiek-
inhoud van 18 M3. Voor de kleinere paviljoens wordt een hoogte 
vcreischt van 3Vo— 4 M . Natuurlijk voldoen duizenden arbeiders
woningen, nu, zestig jaren later, nog niet aan deze eischen, evenmin 
als aan de andere, in het rapport gesteld, nl. dat „de dienstgebou
wen istreng van de woonruimten" - dat wil in kazernetaal zeggen: de 
siaapkamers — „gescheiden gehouden worden". In welke proleta
riërswoning worden de „dienstvertrekken" streng van de slaapka
mers gescheiden? Zeker niet in de 334.355 tweekamerwoningen die 
men &in 1899 in Holland had, en die in totaal 30.7 pet. van alle 
woningen uitmaakten! Welk een ontzettende cijfers zijn dit! 

Eénkamer-woningen: 307.937 = 28.3 pet. van alle woningen 
Tweekamer-woningen: 334.355 = 30.7 pet. „ „ „ 

Totaal 642.292 = 59 pet. „ „ 

8) Zie bijv : Viegen: Soc.-Dem. Gemeentepolitiek, 1907. 
9) l. H . J. Vos: D e zorg voor de gezondheid in ihet leger. (Nutsuntgave). 
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59 pet. van het Nederlandsche volk, veel meer dan de helft 
dus, in woningen met één of twee vertrekken! Hoeveel gezinnen, 
hoeveel menschen, en vooral: hoeveel kinderen hebben hierin 
moeten verkwijnen? 

Maar, zal men zeggen: dat was in 1899. Tot omze spijt 
beschikken wij op het moment niet over de cijfers, die het aantal 
één- en twee-kamerwoningen op dit oogenblik vermelden. Een 
vergelijking met deze cijfers zou vermoedelijk aantoonen, dat we 
,vooruit" gegaan zijn, dat er minder één- en twee-kamerwoningen 
zijn dan nu welhaast 25 jaar geleden. Men late zich hierdoor echter 
niet imponeeren. Want weliswaar bouwt men thans arbeiderswo
ningen met 3, 4 of meer vertrekken, doch het zijn er dan ook „ver
trekken" naar. De hoeveelheid z.g.n. „nuttige ruimte" is er niet 
grooter door geworden. Tallooze woningen, met rijkssteun 
gebouwd, bieden den bewoner vier vertrekken, waarvan er drie 
tezamen genomen nog maar nauwelijks iets zouden vormen wat met 
eenigen goeden wil een tweede „kamer" genoemd iziou kunnen 
worden. 

Evenzoo is het gesteld met de officieele berekening van het 
tekort. Minister Aalberse berekende het tekort op 31 December 1919 
op 52.000 woningen. Daartegenover stelde hij dat op 31 December 
1922 ca. 90.000 woningen zouden zijn bijgebouwd. Rekening hou
dend met de vermeerdering der bevolking komt hij dan tot de slot
som, dat de woningproductie sterk opweegt tegen de nijpende 
behoefte! Tot een slotsom dus, die in lijnrechten tegenspraak is met 
betgeen ieder dagelijks om zich heen kan waarnemen en met het
geen duizenden dagelijks aan den lijve, HOU men haast zeggen, 
ondervinden. Op de laatste jaarvergadering van den Natiönalen 
Woningraad zijn deze berekeningen dan ook aan een scherpe 
kritiek onderworpen. O.m. werd opgemerkt, dat de heer Methorst, 
directeur van het Centraal Bureau voor de Statistiek, tot een geheel 
andere conclusie komt. Rekent de minister uit, dat we op 31 
December 1922 „bi j" zijn, de Heer Methorst komt tot de conclusie, 
dat er dan nog 60.000 woningen te kort zullen zijn, •— „een cijfer 
dat waarschijnlijk nog te laag is", zoo voegde de voorzitter van de 
Nationale Woningraad er aan toe. 10) 

Wij voor ons zijn er stellig van overtuigd dat met het cijfer 
60.000 het tekort aan woningen veel te laag is gesteld. Zoo wordt 

10) Zie het verslag in de „N. R. Crt." 8 Juli '22. 



612 

bijv. het tekort in Rotterdam berekend op een aantal dat nu 
reeds maanden om de 11.000 draait. Dit cijfer is echter gebaseerd 
op het aantal samenwoningen 11), en deze basis is ten eenenmale 
onvoldoende. Immers niet alleen het aantal menschen dat 
bij anderen „in gaat" toont het tekort aan: men moet hieraan 
toevoegen het veel grooter aantal van hen, die over een woning, 
doch geen „goede" woning, beschikken. Nu is het begrip „goed" 
zeer rekbaar, maar ongetwijfeld kan men in een stad als Rotterdam 
een woning van ƒ 2.50 huur per week, of nog minder, niet meer 
„goed" noemen. In 1919 waren er in Rotterdam: 12) 

58 woningen 0.75 per week. 
1194 ,, van 0.75 tot 1.— „ , r 

1728 „ „ 1-00 „ 1.25 „ „ 
4424 „ „ 1.26 „ 1.50 
3743 „ „ 1-51 „ 1.75 „ „ 
6003 „ „ 1.76 „ 2.00 „ „ 
5729 „ „ 2.01 „ 2.25 „ „ 
9286 „ „ 2.26 „ 2.50 „ „ 

In totaal ruim 32.000 „woningen", waaronder begrepen 131 
kelder- of zolderwoningen. Dit cijfer is sindsdien niet noemens
waard gewijzigd. Het is natuurlijk absoluut onjuist deze 32.000 niet 
aan het tekort-getal toe te voegen, daar deze krotten in „normale 
tijden" — stijl burgerlijke pers — stellig zouden zijn afgebroken. 
Want de artikelen 12 en vervolgens van de Woningwet, welke voor
schrijven dat woningen, welke niet meer in goeden staat zijn, 
„onbewoonbaar" zullen worden verklaard, of dat aan de eigenaren 
een aanschrijving zal worden gezonden, waarin hen gelast wordt 
de noodige verbeteringen aan te brengen — deze artikelen van de 
woningwet worden sinds lang niet meer toegepast. In de jaren 1911, 
1912, 1913, 1914 en 1918 werden totaal twaalf dergelijke aan
schrijvingen tot het aanbrengen van verbeteringen aan verschillende 
huiseigenaren gericht. In November 1920 (zie de boven geciteerde 
rede van pg. v. R.) waren van deze twaalf aanschrijvingen eerst 
negen ten uitvoer gebracht. Volgens de Woningwet (artt. 14 en 18) 

11) Men bedenke: Voor wie het tekort wil schatten ibeteekent 11.000 
samenwoningen een aantal van 11.000 woningen tekort. Voor wie den 
omvang van de ellende wi l schatten ibeteekent dit echter: dat er c a . tweemaal 
11.000 gezinnen gedupeerd zijn! 

12) Zie naast de officieele cijfers: de rede door .g. v. Ravesteijn m den 
Raad gehouden op 4 November 1920. 
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moet nb. aan deze aanschrijvingen binnen een termijn van hoog
stens een jaar gevolg zijn gegeven en moeten, indien dit niet is 
geschied, de betreffende woningen onbewoonbaar worden ver
klaard. Uit het jaarverslag der gemeente over 1919 blijkt echter, 
dat onbewoonbaarverklaringen in dat jaar niet zijn voorgekomen! 

Men Biet, hoe weinig we met deze Woningwet zijn verder geko
men: lo . worden er bijna geen aanschrijvingen tot herstel aan de 
eigenaren gericht; de woningen moeten wel in een zeer slechten 
toestand verkeeren voor dit gebeurt; 2o. de weinige aanschrijvingen 
worden niet uitgevoerd; 3o. als de verbeteringen niet worden uitge
voerd, worden de woningen tóch niet afgekeurd; 4o. als ze nog 
worden afgekeurd, worden ze niet ontruimd, blijven er arbeiders, 
noodgedwongen, in huizen. 

Het tekort is dus in Rotterdam, (in ronde cijfers uitgedrukt) 
n.OOO(samenwoningen) plus 32.000(huren beneden ƒ 2.50); totaal 
43.000 woningen(waarbij nog te rekenen een aantal bewoonde nïet-
woningen en 3 pet. voor normaal leeg staan). 

Het overeenkomstige cijfer voor Amsterdam kan men veilig op 
minstens evenveel beramen, zoodat hieruit wel duidelijk blijkt, dat 
zelfs het door den heer Methorst berekende te-kort van 60.000 over 
het geheele land, zeer veel te laag is! 

(Wordt vervolgd). 



Een Proletarisch Gedicht. 

Wij hebben reeds gelezen van een nieuwe proletarische dicht
kunst, die in Ruslanjd! geboren wordt. Wij hebben zelfs enkele namen 
van dichters gehoord, maar hun werken kennen we nog niet. 

Wij geven hierbij een vertaling van een dief laatste gedichten 
van Majakowsky. Deze dichter is vrij populair in het Rusland der 
Sowjets. 

Wij zagen ter gelegenheid van het derde congres der 3e Int 
te Moskou een theaterstuk „Mysteriën Bouffes" van zijn hand. 

Mayakowsky is een „futuristisch" dichter, idlat wil zeggen in de 
beteekenis die de Russen aan dit woord geven n.1.: Vooruitstrevend. 

Mayakowsky is ook een proletarisch dichter. De gevoelens van 
haat en walging in dit gedicht zijn de gevoelens van het arbeidende 
volk in Rusland. 

Het gedicht is een eeuwige aanklacht tegen de wreedheid der 
kapitalistische klasse i n dit tijdperk. 

De vorm van het gedicht zal den lezer misschien wat vreemd 
aandoen; maar, wanneer dat bezwaar is overwonnen, zal ieder door 
de geweldige kracht dezer woonden getroffen worden. P. A. 

Luistert, gespuis! — Vastgenageld door deze zinnen, — Blijf 
je doofstom — Hoort dit wolvengehuil, — Dat nauwelijks op een 
gedicht gelijkt! — Geeft, — Rijksten — Armsten, — Neemt hen 
bij den kraag en ddukt hen in de modder en de rekeningen! — Van 
de comités voor hulp aan de hongerenden! — Beschouwt — Z i e t — 
Achter deze naakte cijfers — Een wind — Sterk en izacbt — 
Bedekt door de sneeuw — Duizenden — Millioenen daken, — De 
sneeuw — Doodskist der Wolgadorpen, — De schoorsteenen, — 
De kaarsen. — Zelfs de kraaien — Verdwijnen, — Zij voelen — 
Dat, rookende, — Komt — Zacht en walgingwekkend, — De geur 
—-- Van den zoon, — Van den vader, — Van de moeder, i — Van de 
dochter — Die men braadt. — Aan wie is het de beurt? — Er zal 
geen hulp komen, — Verlaten door die sneeüw, -— Geen hulp, — De 
lucht is leeg! — Geen hulp! — Zelfs den grond, — Onder de voeten 
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- Eet men' — Zelfs slechte grassoorten! — Neen, — Geen hulp, 
Men moet zich overgeven, - Telt de graven - Over tien provin
cies - Twintig millioen - Twintig, - Legt u ter ruste, - Sterft! 
— Eenzaam - Met een schorre stem, - Met vreeselijke verwen-
scbingen — '.De haren met sneeuw van de wegen — Verward dooi
de w k V - Beweent den grond - Brood - Een weinig brood! - . 
Nog eens brood! — De stad, zelf de dood in het gezicht ziende, -
Nauwelijks genoeg te eten hebbende - Om niet te krepeeren -
De arbeiders dier stad reiken de hand toe, - Een handvol ver
droogde kruimels. - Brood, - Een weinig brood, - Een weinig 
b r o o d i — De iradios — Schreeuwen van smart naar alle grenzen — 
En als antwoord: — Dwaasheid op dwaasheid — Komen in de 
kolommen — Der kranten. — „Londen, — Feestmaal, — Tegen 
woordigheid der Koning en Koningin - Die smullen - Hetgeen 
nae+ —""Naar binnen izou kunnen worden gewerkt — Door een legei 
van wilde zwijnen!" - Weest vervloekt! _ Dat - Voor uw 
gekroond hoofd - Geheele kolonies - Wilden worden - Men-
scheneters — Dat — Zal branden over het koninkrijk — De brand 
der opstanden! — Dat uw hoofdsteden — Verbranden — Geheel 
en al! — Dat de erfprinsen, — De princessen — Het eten — Klaar
maken—In pannen van uw kronen gemaakt! — „Parijs, — Bijeen
komst van het parlement, - Rapport over den h o n g e r s n o o d -
Door Fridjof Nawen". — Men luistert met een glimlach — Gelijk 
men een tenor hoorde — in een mode romance... — Weest ver
vloekt! — Voor de eeuwigheid — Omdat — Gij niet meer cie men
schelijke stem hoorde! — Proletariaat van Frankrijk — Vooruit! 
—. Neem in een strik — In plaats van te redeneeren, — Een menigte 
halzen' — „Washington, — De boeren hebben gesmuld! — Hebben 
gedronken — Zooveel — 'Dat ze een zottelap — Noodig hebben -

— Om hun pens op te houden'. - Zij gooien 'het teveel — Van hun 
beste graan — In de zee, — Stoken de locomotieven — Met maïs!" 
— Weest vervloekt! — Dat — Uw straten — Vol opstanden zullen 
zijn — Dat, men zal vinden — De geschikste plaatsen, — ln het 
Noorden - En in-het Zuiden — Van Amerika, — Waar men zal 
spelen met uw pensen — Gelijk met voetballen — „Berlijn, — De 
emigranten herleven, — Hun benden zijn voldaan, — Over den 
hongersnood — In Berlijn, — Zijn snor krullende, — Loopt zelf
genoegzaam, — De Russische patriot, — Weest vervloekt! — D er 
uit' — Eeuwig! — Verafschuwt door iedereen — Door uw Judas-
uiterlijk, — Begeleid door het geluid — Van het Fransche goud, -
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Blijft zwervers — In de eeuwigheid! — Russische wouden — Ver
zamelt u, — Kiest uw hoogste boomen, — Dat hun silhouet — 
Altijd zal hangen, — Blauw getint — Tegen den hemel! — „Mos
kou, — De portière beklaagt zich: — ln ,,1'Empire", — Men is 
ontevreden — Men geeft dertig roebels — Die niet meer gelden — 

Sedert 1918!" — Weest vervloekt! — Dat het zóó zal zijn: — Dat 
iedere-hap — U de maag verbrandt! — Dat een malsche biefstek 

— In messen zal veranderen — En u in d(e ingewanden zal snijden! 
— Zullen dan sterven — Twtintig millioen menschen. — ln naam 
van ai degenen die dood zijn — Vervloeking van heden — Tot in de 
eeuwigheid — Aan allen die, — Hun opgeblazen smoel — Hebben 
afgewend — Van de Wolga! — Deze woorden zijn niet voor eten 
gevuldlen buik — Noch voor de troon der Czaar! — in zoo'n hart — 
Kunnen woorden niets beroeren. — Zij doen bewegen — De lansen 
der revoluties! — Aan u — Kleine atomen — Van een geweldig 
leger, — Dat met een kracht, — een ondergrondsche kracht, — Dc 
wereld zal doen springen— Milliarden! — A a n u! Aan u! — Aan 
u! — Deze woorden! — Met kilometers lange cijfers — Rekent af 
met de bourgeoisie! — De dag zal komen — 'De wereldbrand — 
Zuiverend en rookend, — Onderst boven gooiend — De paleizen 
der rijken! — Weest ook. — Weest zonder medelijden, — Op dit 
uur — Der wraak! 



Buitenlandsche Tijdschriften-Overzicht 

ln Clarté van 1 Sept. "22 zet Victor Serge zijn beschouwingen over den 
middenstand in de ïvjssische Revolutie voort. 

De bureaukratie. 
In 1920 ontroofde de mobilisatie van de russische K . P aan het inwendige 

organisatie-werk duizenden communisten. :De revolutie werpt haar beste 
krachten in de strijd tegen de Polen, tegen Wrangel, tegen de .benden" van 
den soc.-rev Antonow, tegen die van Machno in de Oekraine en van 
Semenow in Oost-Siberië, — de middenklasse echter heeft zioh in de .groote 
steden uitstekend aangepast. Zij 'heeft een middel gevonden tot het 
bestrijden der nieuwe orde, die reeds het feit van haar aanwezigheid in het 
raderwerk van den revolutionairen staat al te vaak diskrediteert en onvrucht
baar maakt. 

De communisten vechten zich dood; elke gevangene,' die de „Wit ten" 
verdenken van sympathie voor het communisme, wordt onverbiddelijk neer
geschoten. De arbeiders-massaas, reeds uitgeput door jarenlange ellende, 
lijden bitteren nood. En wanneer een herstellend gewonde, terug in de stad, 
een of ander papier noodig heeft, — wanneer een arbeider op 'het kommis-
sartaat het één of ander komt vragen, wat zien zij dan in de bureaux? 

Men „werkt" er, tusschen het theedrinken door, van 11 tot 3. Men flirt er 
met de lieftallige gepoederde juffertjes die een rtoman van Bourget of 'Henry 
Bordeaux ziten te lezen Het beetje arbeid dat vericht wordt, bestaat uit het 
nummeren van papieren, het bijhouden van boeken, het opstapelen van 
rapporten enz Alen klaagt over alles, men spot met het werk, men spreekt 
kwaad, men waoht op den val der bolschewiki. Men is tamelijk goed gekleed 
en men wordt beter gevoed in den regel dan de soldaten op het front en de 
arbeiders in de fabrieken. Immers, men heeft vrienden in de koöperaties, men 
heeft enkele afdeelingen van de voedsel-voorziening in handen en er 
bestaan allerlei geheimen, die enkel de Tchéka somtijds ontsluieren kan. 

De bureaukratie is een nationaal euvel geworden, dat eiken dag opnieuw 
door de sowjet-pers bestreden wordt en dat wij allen haten. 

De twee manieren, waarop de bureaukratie het sowjet-stelsel ondermijnt. 

De eerste is deze: de -beambten besmeuren, te goeder trouw, bijna alle 
raderen van den staat met formaliteiten, eerbied voor het papier, onverant
woordelijkheid enz. Zij begrijpen niets van het socialisme en trachten bet ook 
niet te begrijpen. Zij passen de dekreeten als idioten toe — naar den letten, 
niet naar den geest. Zij vinden er vermaak in, papier en tijd te vermorsen en 
het publiek tot wanhoop te brengen. „Daar heb je nu het sowjet-bewind". 
Zij saboteeren bewust of onbewust, in kontra-revolutionaire richting. 

De andere manier van ondermijnen is nog veel misdadiger. 
Reeds vóór de nieuwe ekonomische politiek ontmoette men op de voor

naamste boulevards te Moskou en te Petrograd af en toe elegante goed-
gekleede vrouwen. Hun kleeren, hun hooge laarsjes en taschjes vertegen
woordigen een waarde van dertig k vijftig^maal het salaris van een arbeid-
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ster of ambtenares. Terwijl zij 3000 roebel p. m. verdienden, gaven zulke 
dametjes er minstens 40Q.000 uit. 

In een tijdperk, dat de handel en de partikuliere industrie nog met vrij
gelaten waren, leefden zij goed — zij alléén van allen. Waar leefden zij 
van? — Van omkooperij, diefstal en spekulatie. 

De Korruptie. 
In de P.rawda en de Iswestia dier dagen vindt men in doorsnee twee

maal per week de verslagen van zaken, omkooperijen, spekulatie en andere 
misdaden gepleegd dooi' sowjet-ambtenaren, die door het revolutionaire 
'^rechtshof of de Tcheka behandeld waren. A l deze zaken belichamen de 
nieuwe worsteling, tusschen de kleine burgerij en het sowjet-regiem 
gestreden. . . . 

Tegen het einde van 1920 barstte een zware brandstoffen-knssis uit. hen 
aantal fabrieken moesten gestoten worden, het scheelde weinig, of het trein
verkeer tusschen Petrqgrad en Moskou had stopgezet moeten worden. Een 
maand tevoren vertrouwde men nog voldoende houtvooraad te hebben om, 
mits de grootste zuinigheid in ach|t werd genomen den winter door te 
komen. Volgens de officieele statistiek moest dit het geval zijn. Maar de 
statistiek loog; de boekhouding van sommige centrale bureaux was ver-
valscihr, de voorraden bestond enkel op papier. Ben langdurige enquête 
bracht tal van diefstallen, omkooperijen, van ffktieve transakties aan het 
licht. Ten gevolge daarvan moest ten slotte bijna het geheele personeel 
van het Centraal Bureau voor Brandstoffen zich voor het Revolutionair 
Gerechtshof van Moskou verantwoorden. Vier der voornaamste schuldigen 
werden ter dood veroordeeld. Dergelijke processen vonden op verschillende 
tijdstippen in een aantal steden plaats. 

In het voorjaar van 1921 had ik gelegenheid, van nabij een typisch 
proces te volgen dat voor het revolutionaire ^gerechtshof te Petrograd 
«evoerd werd. Het bijna'uitsluitend uit vroegere officieren samengestelde 
administratie-personeel van een bepaalde eenheid van het Roode Leger had 
maanden achtereen de intendance stelselmatig geplunderd en een geheele 
fiktieve boekhouding gevoerd. „Wij moesten leven" 1— zeiden de beschuldig
den Wij weten", antwoordde de publieke aanklager, „dat dezelfde korruptie 
overal ingeslopen is." Ook in dit geval werden een viertal der aangeklaagden 
ter dood veroordeeld; — ik geloof echter niet, dat het vonnis aan één van 
hen voltrokken werd. 

Gedurende het Ille -Kongres der Kommunistische Internationale werd 
voor het revolutionaire gerechtshof te Moskou een zaak behandeld die veel 
opzien baarde. Voorraden van, den Elektrifikatie-dienst, in het biuntsnland 
met russisch goud gekocht, waren onmiddellijk verkocht geworden aan de 
spekulatie door de ambtenaren, die met de verdeelinig belast waren. Inge
nieurs hadden tegen een fabelachtigen prijs — in levensmiddelen en m geld te 
betalen — een dynamo verkocht aan de boeren van een dorp, dat zijn eigen 
elektrische installatie in orde bracht. 

Een paar maanden geleden heeft men een stuk of vijftien staatsbeambten 
gefusileerd, die gedurende den hongersnood het hun toevertrouwde geld van 
den staat stalen en verbrasten. In Februari diende de zaak der hoogere 
ambtenaren van de gemeente Jaroslaw, die het geld voor den herbouw van 
de stad voor hun eigen doeleindengebruik ten. 

Deze voorbeelden iHustreeren voldoende cie korruptie der Sowjet-bour-
geoisie. 

De zedelijke waarde en de hernieuwing van den middenstand. 
Onmiddellijk bij de invoering der nieuwe ekonomische politiek werden 

de café's, de lekkers- en komestibels-winkels weer geopend; allengs ver
schenen in de uitstalkasten allerlei artikelen, die jarenlang verborgen 
gehouden waren. De sowjetmacht eisohte voor de vergunning om een winkel 
te openen een groote som gelds. Maar de handel had geld en betaalde. 
Verleden zomer reeds zag men weer tamelijk veel mooie kleeren. 
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Het moet gezegd worden: alle onderdrukkingsmaatregelen ten spijt, 
had de kleine burgerij kans gezien, de sowjetmacht te bestelen, rijkdommen 
te vergaren, zioh aan te passen aan de terreur, deze te overleven en vol te 
houden onder alle omstandigheden. En wat haar moreel karakter in een 
scherp licht stelt, is dit: zoodra het gevaar voorbij was, heeft zij het zeer 
natuurlijk gevonden, weer goed te eten en te drinken, zich goed te kleeden, 
zich te vermaken en in 't volle daglicht goede zaken, te doen, met de onbe
schaamdheid aan alle O.W.ers eigen en dat in een land dat nog bloedde van 
de wonden van, den burgeroorlog en waar 15 millioen boeren en 2 millioen 
kinderen stierven van honger. 

Het is waar dat deze middenstand, wiens onbeschaamde — ofschoon 
natuurlijk betrekkelijke — weelde zioh in het huidige Rusland -opdringt, niet 
geheel en al bestaat uilt dezelfde personen als in 1917. V/oor een deel heeft 
hij zich vernieuwd. Maar slechts voor een deel Vroegere winkeliers openen 
weer hun winkels; een aantal rntelllektueelen bevolken de bureau*. De besten 
onder hen en dit zijn er tamelijk veel, werken van ganscher harte samen 
met de sowjetmacht. iDe anderen hopen in het partikuliere bedrijf rijk te 
worden. Wat de „nieuwe rijken" aangaat, de meesten tonner zijn van 
afkomst boeren, of winkeliers, of handelsbedienden. Men vindt er slechts 
zeer weinig geboren arbeiders onder. 

De dubbele rol der boeren met middelgroote bedrijven. 
Alles wat hierboven, gezegd werd, betrof vooral de stedelijke middel

klasse. Wat is echter de rol der middenstanders op het platteland geweest? 
Laat ons dit voorop stellen: het zijn de boeren die, niet eens maar herhaal
delijk, de revolutie gered hebben. Zij immers zijn het die voor het grootste 
deel het Roode Leger vormen en ook is het hun voortdurende opstandigheid 
geweest, die in Siberië, in de Oekraïne en den Koeban de witte regeeringen 
van Koltchak en Denikin ten val heeft gebracht. 

De Oktober-revolutie is op het platteland het werk der boeren geweest. 
Maar nadat zij zich in het bezit van den grond gesteld hadden, werden zij 
vijandig gezind tegen de socialistische stad dite hun aldoor om brood vroeg, 
hen niet betaalde en hun weldra ook weer hun zonen afnam voor het leger. 
Bewerkt door de geestelijkheid, door de sociaal-revolutionairen en zelfs 
door de anarchisten, stonden zij door heel Rusland behalive in het centrum 
tegen de „kommissarissen voor de [voedselvoorziening" op. Geheele gebieden, 
ja geheele provincies waren in opstand. Echter is het een feit dat, wanneer 
de opstandige boeren moesten kiezen tuschen de Rooden en de Witten, zij 
altijd de Rooden kozen. 

Na drie jaar van voortdurende en machtelooze opstanden, na herhaal
delijk vreeselijke invallen van de Witten doorstaan te hebben, hebben de 
boeren die middelgroote bedrijven bezitten, de wapens, neergelegd. Dit 
bewijst de langzame pacifikatie van Siberië en dte Oekraine. Men kan zeggen 
dat zij overwinnaars bleven in den burgeroorlog: hun behoort de grond en 
zij hebben de vrije beschikking over alles wat de bodem voortbrengt. In de 
nabijheid der steden bezitten, zij nog veel meer: de milliarden bankpapier 
sedert 1917 uitgegeven slapen in de kisten van de boeren, die niet ver van 
de stad wonen. Ook de meubels, de kl'eeren, de sieraden, alle roerend goed 
is denzelfden weg gtlgaan. De slimme boer heeft gedurende de laatste jaren 
geleerd zijn papieren geld te ruilen tegen gord, zilver en kunstvoorwerpen. 

Maar die zich zoo konden verrijken vormen slechts een kleine minderheid. 
De overgroote meerderheid in de provincie heeft niets verworven door de 
revolutie dan de grond en de vrijheid, dat is de mogelijkheid van een nieuwe 
ontwikkeling. 

Waar de burgeroorlog gewoed heeft en waar de droogte het verwoes-
tingswerk der Witten- en der boeren-opstanden heeft voltooid, is de geheele 
middenstand geruïneerd en heeft hij ontzettende verliezen in menschen 
geleden. 

(SM volqt). 
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In het bijblad van ,11 Comunista", het Centraal orgaan der intaliaansche 
K P van 11 Augustus' staat een artikel over Napels in 1922, dat geschikt 
is ons beter te doen begrijpen tegen welke ontzaggelijke moeilijkheden onze 
vrienden in Zuid-Italië 'hebben te worstelen. Ziehier een samenvatting van 
den inhoud. 

Napels is geen proletarische stad. Gedurende den oorlog scheen het, 
alsof Napels in vollen ernst geïndustrialiseerd zou worden; de werkplaatsen 
van Armstrong, Pattison, liva, Miaris en Silvestri werden ontzaglijk 
vergroot Na den oorlog had Napels zoowel een proletariaat in de metaal
industrie als in het textielbedrijf. De episode in de werkplaatsen van Miaris 
en Silvestri, die door de militaire macht na heldhaftiigen tegenstand dei-
arbeiders bezet werden, —de talrijke stakingen; de plotselinge bloei van 
de Kamer van Arbeid: dit alles scheen erop te wijzen dat de oude „lazza-
rone" 1) in een klassenstrijder veranderd was. 

Maar op dit proces van proletariseering is slechts te snel het omge
keerde gevolgd. De demobilisatie der oorlogs-industrieën is in de laatste 
maanden in een tragische phase getreden; de Ilva-fabrieken zijn dood, en 
in de andere werkplaatsen heeft koortsachtige werkzaamheid plaats ge
maakt voor het allersloomste arbeidstempo. 

De werkloosheid, dit kronische euvel van Napels, dat types als de 
wetteiijk-geijkte oplichter en de beroeps-misdadiger heeft voortgebracht, — 
de werkloosheid drukt weer met al haar tragische gevolgen op de lijdende, 
t eweinig gekende stad Te weinig gekend door vele toeristen, die, met de 
Baèdeker in de hand, van Napels niets anders zien als de Santa Lucia 
wijk, en niets hooren behalve oude en nieuwe volksliedjes. 

Het slaperige, werklooze Napels, het Napels dat half'naakt rond
loopt en leeft van gras, — het overrijpe, het echte Napels der arme volks
wijken, het ellendige Napels der bedelaars, — het doet in wie het ziet een 
woord vol bittere moedeloosheid oprijzen: overbodigheid. 

Waarom, vraagt men zich af, leven al deze menschen? En weldra komt 
een tweede vraag op, moeilijk en zwaar te beantwoorden: waarvan leven zij? 

Wie gewend is aan het haastige, gespannen leven van andere groote 
steden, waar de auto's in dolle vaart door de straten rennen, waar de 
voetgangers zich spoeden naar hun doel, en de lucht verscheurd wordt door 
het getoeter der sirenen, waar alles spreekt van de jachtige aktiviteit van 
het moderne leven, van de noodzakelijkheid van den arbeid, en van zijn 
nuttigheid, — wie met dergelijke gevoelens te Napels komend, denkt ook 
daar' den weerklank van deze luide, georganiseerde bedrijvigheid te vinden, 
krijgt een pijnlijken indruk van leegte en nutteloosheid. 

Het is onnoodig hier de oorzaken op/te sommen waardoor de hoofdstad 
van Zuid-Italië,. een stad van 500.000 inwoners, zoo is. Napels is geen lijk 
in ontbinding, maar een vruchtbare, onbewerkte grond. De Napolitaansche 
liedjes en de' Napolitaansche arbeidskracht, wanneer er vraag naar is, zijn 
de eenige export-artikelen en bijna de eenige bronnen van rijkdom. N o g een 
andere 'bron van rijkdom zijn de uitgaven der vreemdelingen. Dit zijn de 
schakels, die Napels met de overige wereld verbinden en voor de rest leeft he't 
op zijn eigen houtje. Napels is een groote, arme middeleeuwsche stad, die 
ettelijke revoluties overleefd heeft en bij ongeluk verplant is in het jaar van 
den klassenstrijd 1922. 

De geest van organisatie ontbreekt zoo goed als geheel in de bevolking. 
Men zou ironisch 'kunnen zeggen dat de Napolitaansche lazzarone een in 
verval geraakte Spaansche grande is, die zich niet heeft weten te schikken in 
zijn ellendige positie. De kleinburgerlijke geest is sterk onder de massa; 
de onmogelijkheid om vast werk te vinden, heeft tot gevolg gehad dat de 
menschen eeuwig uitkijken naar „het groote iot in de loterij", dat, hopen zij, 
hun op een goeden dag in den schoot zal vallen. Allen, ofschoon van haat 
tegen de heeren vervuild, verlangen om zelf heeren te worden. 

1) De klassieke naam der Napolitaansche lompenproletariërs. 
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Napels kan heden niet de kampplaats zijn, „waar belangrijke episoden 
in den klassenstrijd uitgestreden worden, maar wel kan Napels het schouw
spel te zien geven van woester», wreeden burgerkrijg. Die voorvallen van 1919 
.liggen nog versch in de herinnering, toen de heffe des volks, verbitterd door 
üe duurte, van woedende haat en wanhoop bevlogen, de winkels in de 
deftige wijken plunderde. Napels is geen proletarische stad, maar wel een 
stad vol ellendige wezens. Zoo het fascisme, in zijn noodlottigen loop, Napels 
in zijn macht zal willen brengen, dan zal het 'bemerken:, 'welk reusachtig 
aantal revolutionairen, ongewapend weliswaar, maar met sterke handen en 
scherpe oogen, Napels bergt. 

De arme bevolking, die thans van alle kanten aanstroomt om de 
nationale of (kerkelijke feesten bij te wonen — gelokt door het -vuurwerk, dt; 
militaire muziek, de schitterende uniformen, — de arme bevolking zal de 
dapperheid en strijdlust van haar voorvaderen terug vinden, dae in vervlogen 
eeuwen de straten van óapels tegen de Turken met heldenmoed hebben 
verdedigd. 

De haat die de armen te Napels tegen „de regeering en haar starren 
liiït het noorden" koesteren, zal zich zeker keeren tegen de onbeschaamdheid 
der „heeren" fascisten. 

Maar ik geloof niet, dat het fascisme te Napels een krachtproef zal 
r.emen. Misschien is dit jammer. Misschien zou zulk een proef tót de wedef-
opkomst van den geest van strijdvaardigheid in de Napolitaansche massaas 
voeren, en het gemis aan een onder leiding van een iudustrieel proletariaat, 
gevoerden klassenstrijd kunnen goedmaken. 

En er is reden om te vreezen dat ondanks de toeneming der ellende, 
tengevolge der traditioneele Napolitaansche soberheid, de gewoonte om van 
een minimum te leven, het bijna geheel ontbreken van revolutionaire tradities 
Ln communistische beteekenis, het wantrouwe in de leiders die allen, van 
Cicotti tot Arturo Lahriola toe, verraad gepleegd hebben — tengevolge van 
dit alles .Napels steeds meer zal vervreemden van den revolutionairen strijd, 
die thans door bijna geheel Italië wordt gestreden, en zal worden tot het 
centrum en de burcht der italiaansche reaktie Het is een feit dat, bij eiken 
revolutionairen aanval der arbeidersmassaas, de reaktie spreekt over het 
koninkrijk der Beide Sïciliën. 

De plicht der Napolitaansche Communisten is, elke korruptie en elke 
school van politieke lafhartigheid te bestrijden; het voorbeeld te geven van 
aktiviteit en zelfverloochening; te overtuigen zonder demagogische midde-
en. Ondanks zijn ellende, zijn onwetendheid, zijn kleinburgerlijke neigingen, 

zijn sterke kriminaliteit, heeft het Napolitaansche volk zijn instinktmatige 
eerlijkheid behouden. Zoo wij communisten er in slagen om ons te onder
scheiden van de troep politieke avonturiers en politieke baantjesjagers, die 
het openbare leven verpesten — en daartoe is zoowel bekwaamheid als 
stoutmoedigheid noodig — - zoo wij ons vaandel omhoog heffen en weten 
zuiver te houden van elke smet, dan zal het Napolitaansche volk begrijpen 
of meer nog: aanvoelen, dat het, dit vaandel volgend, langs een moeilijken, 
bioedigen weg, zal kunnen stijgen tot deelneming aan het burgerlijke leven. 

H. R. H. 

„Die Kommiinistische Internationale" N°. 19. 

De 19e aflevering vair de „Kommunïstische Internationale" opent met 
een artikel van Sinowjew over het Proletarische Eenheidsfront, onder den 
titel: „Oude Doeleinden — Nieuwe Wegen". Ofschoon sedert ihet tijdstip, 
waarop Sinowjew dit schreef, verscheidene maand'en zijn voorbijgegaan, zijn 
zijne besahouwiingen thans de lezing nog (ten volle waard. Dit is vooral hierom 
het geval, omdat Sinowjew het probleem rvan het eenheidsfront in dit 
artikel niet alleen behandelt als -— wat het ongetrwijfeld is .— het taktisch 
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probleem van den dag maar (het tevens doorziet rn zijn diepere historische 
voorwaarden en oorzaken: Hij toont aan, 'hoe ihet parool van het proletarische 
eenheidsfront niet iis een kunstmatig -brouwsel van, eenige politieke partij, 
ten doel hebbend een nog niet bestaande beweging in het leven te roepen — 
maar integendeel sledhts de samenvatting-in-één-leuze van een in werkelijk
heid bestaande en met den dag groeiende beweging ouder de -internationale 
arbeidersmassa's van een schier elementairen, spontanen drang naar de 
revolutionaire, proletarische eenheid!. Wanneer de Communisten het parool 
van het eenheidsfront uitgeven, doen zij dus niet anders dan tegemoetkomen 
en vorm geven aan in ihet wereldproletariaat levend verlangen. 'Na een over
zicht van^den stand van Ihet vraagstuk fin de voornaamste landen te hebben 
ge-geveen, besluit -Sinowjew zijn artikel met een waarschuwing tegen de 
gevaren ' welke -de politiek van het eenheidsfront onvermijdelijk meebrengt. 
Deze gevaren — afzakken maar het platte reform-isme, verwatering der com
munistische beginselen — zijn -geenszins denk beeldig. Maar. zooals p.g. 
Varga elders in deze zelfde aflevering zegt: „in het tegenwoordige stadium 
van öwankel klassenevenwicht, in het stadium van de ten deele latente, ten 
deele openlijke -revolutie, leiden slechts gevaarlijke wegen tot het doel". Ten
einde dezen gevaren het hoofd te kunnen bieden, is het noodzakelijk, dat elke 
communist afzonderlijk doordrongen is van dit grondbeginsel: eenheid in elke 
tegen die bourgeoisie gerechte massale actie — ja! Maar eenheid met de 
leiders van de Amsterdamsche en -de Tweede Internationale, eenheid tuss-ohen 
Communisme en 'Reformisme — -nooit en te nimmer! 

P.g. Varga geeft vervolgens op de ihem eigen klare wijze een proeve van 
toepassing der marxistische methode op het in het vervalstadium -der kapita
listische -maatschappij bij uitstek belangrijke vraagstuk van de belastingen en 
de belastiiigpolitiek. De belastingkwestie is, ekonomisch beschouwd;, een 
kwestie van de verdeeling der inkomsten: uit welke soorten van inkomsten 
(kapitaal, arbeid) zullen de staatsuitgaven gedekt worden. Dientengevolge 
wordt de -gansche belastingkwestie belheerscht door de vraag van de machts
verhoudingen der klassen. Varga geeft dan in vogelvlucht een overzicht van 
het belastingvraaigstuk, zooals zioh dit in den loop dier historie, bij verschuV 
lende maatschappelijke formaties, voordeed. In die oorspronkelijke klasseiooze 
gemeenschappen bestond geen staat, die de rol van fiscus kon. spelen en 
ontbrak derhalve, ook het belastingwezen. In d-e antieke, op slavernij ^gegrond
veste -maatsdhappijen (Athene, Rome) bestonden mèt den staalt ook belas
tingen. Waar de onderdrukte klassen echter geen eigen inkomen hadden, 
moesten de belastingen wel door de heersohende klassen zelve gedragen 
worden. In die middeleeuwen werd de volle last van cijns-tiend enz.-plidhtig-
heid op die schouders -der lijfeigenen en ihoorigen gelegd; zij waren „taillable 
et corveiilloblle a merci", terwijl adel en geestelijkheid- van alle lasten waren 
vrijgesteld. Zooals echter het uitbuitingssysteem, waarop de gansche middel-
ee-uwsOhe maatschappiji rustte, openlijk en doorzichtig was, zoo werden ook 
de belastingen met brutale openhartigheid op de uitgebuite klasse gelegd. 

Van een eigenlijk belastingvraagstuk was dientengevolge geen sprake. 
Anders werd dit iln de burgerlijke -maatschappij. Onder het devies van vrijheid, 
gelijkheid en broederschap bracht de groote fransche omwenteling ook 
algemeenen belastingplicht voor alle staatsfourrgeiTS. Maar gelijk de „vrije" 
arbeidsovereenkomst de werkelijk onvrijheid niet opheft maar slechts bedekt 
en omsluiert, zoo bet-eekendle en beteekent deze „algemeene" belastingplicht 
sleahts een juridilsdh-e coulisse, waarachter de belastingscjhroef des te vaster 
tot uitpersiinig dter -arbeidersklasse kan worden aangedraaid. N a een kort 
onderzoek van de Kraag der ,,afwentelbaarheid" der verschillende belastin
gen, stelt Varga scherp tegenover elkaar de belastingprincipes 
der Sociaal-demokrati-e en die van het Communisme. De 'Sociaal-democra
tische belastiingpotit-iek lijdt, evenals trouwens alle politiek van wijlen de 
Tweede Internationale, aan een zekere tweeslachtigheid, noodwendig- gevolg 
van haar grondstreven: verbetering van het lot der arbeidersklasse binnen 
het raam der kapitalistische maatschappij. Dientengevolge raakt deze politiek 
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in een vicieuzen cirkel beklemd: om de arbeidersklasse van den zwiaren 
belastingdruk te bevrijden, streeft zij naai- een .zware ibelaistlng van het 
kapitaal. Maar wordt het kapitaal boven een zekere grens belast, dan zijn 
hiervan achteruitgang der industrie en mitsdien loonsverlaging en werkloos
heid weer de, zeer ongewenschte, gevolgen. Alleen het Communisme is in 
staat een „einheitliche", consequente proletarische belastingpolitiek te voeren, 
daar het inziet, dat de huidige wereldcrisis geen „normale" crisis is, maar de 
eindcrisis van Ihet kapitalistische systeem, zoodiai alle pogingen tot verbete
ring van het lot der arbeidersklasse binnen het raam van het 'kapitalisme 
reformistische utopieën zijn. De communistische betastingpolitiek moet 
positief zijn, wat echter niet wil zeggen opportunistisch. Wij: moeten trachten 
alle lasten op het kapitaal af te wentelen. Hoe meer wij daarin slagen, des 
te meer maken wij alle kapitaalsaccumulatie onmogelijk en verhaasten daar
mede het ontbindingsproces van het kapitalistisch systeem. Wij moeten den 
concreten eisch opstellen: alle inkomsten uit arbeid vrij van èelasting. En 
bovendien moeten wij de onteigening in natuna eischen van een zoo groot 
mogelijk deel van den kapitalistischen eigendom. 

P.g. Wilhelm Preek schrijft over de Duitsche 'November-revolutie. Op aan
schouwelijke wijze stelt hij ons de werking der verschillende revolutionaire 
krachten, zooais die in den Spartakusbond samengekomen waren, voor oogen. 
Behalve de groote lijnen der revolutionaire ontwikkeling geeft (hij, uit eigen 
ervaring, ook vele interessante bijzonderheden, o.a. over ihet toenmalig 
werken van Liebkmeoht. Naast de opgeblazen uiteenzettingen van Ledebour, 
Emil Barth en Edluard Beriistein („Die Deutsche Revolution") treedt nu deze 
puistige, objectieve weergave van het omwentelingsproces. 

Met het oog op de jongste gebeurtenissen in Italië is een beschouwing 
van W . over het Congres der Fascisten, van 7—11 November 1921, de lezing 
nog wel waard'. Treffend is een daarin ivoorkomend citaat uit een rede van 
Mussolini over „imperialisme". Volgens dezen fascistischen leider zou het 
imperialisme streven der igroote staten slechts zijn de herhaling op grooter 
schaal van wat zich in wezen i n ieder levend individu afspeelt. A l wat leeft, 
streeft naar e:xpansie, naar 'uitbreiding van zijn ontwikkelingsmogelijkheden. 
Wanneer een „volk" deze imperialistische behoefte niet meer gevoelt, ils helt 
onherroepelijk ten ondergang gedoemd. Het imperialisme is dus een soort 
,, n atu u rnoodzakelijikheiid". 

Wie belang stelt in het probleem van de verhouding der intellectueelen 
tot het Communisme, vindt belangrijke empirisch materiaal in het opstel van 
j . Steklow over „het Burgerlijk Intellect irn de 'Russische Proletarische Revo
lutie". Op sdhittenende wijze hanteert de schrijver hier die *n wezen sociaai-
psychoJoigische historisoh-materialistisohe methode met betrekking tot de 
Russische intellectueelen. Hij demonstreert het afgebroken parellefisme tus
schen de Russische politiek-ekonomisühe toestanden en de psychische gesteld
heid der — meest uitgeweken — intellectueelen, nl. vian die besten en kunditg-
sten onder hen. 

Wij zilen hoe elke belangrijke verandering in dte Russische objectieve 
toestanden haar psydhiseh correlaat bij de intellectueelen vindt. Zoolang het 
lot der Russische revolutie nog onbeslist is, zoolang er nog kans op haan-
ondergang en een herstel der monachie schijnt te bestaan, zoolang volharden 
de meeste intellectueelen in hun anti-communistische gezindheid Maar reeds 
na de nederlagen van Kottsjak en Denikin wordt een streven naar verzoening 
met de Sowjetmadht merkbaar. De vernietiging van Wrangel eindelijk brak 
de laatste hoop op de1 restauratie, en toen de nieuwe ekonomisdhe koers werd 
ingeslagen, voltrok zich het proces der toenadering in versnelde mate. 
„Terwijl, het zich psychologisch aanpaste aan de klasse, waarmede het thans 
besloten ihad samen te werken, begon het intellect de diepe moreele waarheid 
te verstaan, die aan de proletarische revolutie ten grondslag ligt en kon zich 
niet weerhouden zich voor die waarheid te buigen". Geschiedde dlit voor
loopig nog schuchter en weifelend, vol misverstand zelfs en oude vooroor-
deelen, de proletarische revolutie en het intellect hadden elkaar gevonden en 
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zouden op den duur samengroeien tot steeds hechter eenheid. Intusschen 
wijst de schrijver er nadrukkelijk op, dat men u i t l i e t inzicht in de socriaaJ-
ekonomsche veroorzaking dezer psychische processen met mag -besui ten tot 
louter materieele feereken*? bij de individuen. .Waren de politieke en ekono
mische wisselingen al de materieele oorzaken van de psychische verande
ringen bij de intellektueeien, hiermede is geenszins een oordeel uitgesproken 
over den aard der psychische motieven, door middel waarvan zich die 

n eirwe •geboort" voltrok. Het geheele artikel van p.g. Steklow geeft juist een 
prachtig voorbeeld van de wijze, waarop de psychologie gebruik) kan en 
moet worden om de subjectieve schakels tusschen de objectieve .buitenwe
reld" en de handelingen der menschen aan te wijzen en te verklaren. Het 
historisch-maiterialisme in engen zin wijst alleen aan, dat de laatstbedoelde 
samenhang aanwezig is, maar kan zich over het hoe niet rn elk speciaal 
geval uitlaten. ' . 

Nog noemen wij uit den rijken inhoud dezer aflevering een artikel van 
Trotzky" getiteld: „Krijgswetenschap of pseudo-militair doctriinariisme . 
Trotzky' begint met een -van geest tintelende inleiding over de marxistische 
oriëirteerings-niefhode. Na .geconstateerd te hebben, dat ook op militair-stra
tegisch terrein die oriünteermg van Sowjet-Rusland juister, breeder en dieper 
is opbleken dan die van zijn vijanden, vraagt hij: hoe komt dit? Dit komt 
hierdoor, dat wij de beschikking hebben over een onvervangbaar weten
schappelijk oriënteeringsmiddei: de marxistische methode. Daarin, in het 
feit, dat wij opereeren kunnen met dit „machtig en tegelijkertijd zeer fijn 
instrument" ligt bet 'geheim onzer meerderheid1. Want wèl beeft de bour
geoisie hare technische ondernemingen op objectieve, exact-wetenschappelijke 
grondslagen opgebouwd, maar op algemeen-sociaal en politiek terrein heeft 
zij zioh, tengevolge van haar eng klassestandpunt, nimmer tot de hoogte der 
wetenschappelijke objectiviteit weten te verheffen. Onze knapste tegenstander, 
zegt Trotzky, is ongetwijfeld Engeland, met zijn imperialisten, die „in 
eeuwen en in vastelanden denken". Maar, „wanneer men dan van de Engel
sche imperialisten kan zeggen, dat zij een bos bezitten van een groot aantal 
sleutels, welke óp vele typische historische situaties passen, dan beschikken 
wij over een „Uniiversalschliissel", die ons in staat stelt ons in alle situaties 
juist te oriënteeren". Dan gaat Trotzky er toe over deze beproefde methode 
op verschillende militair-strategische vraagstukken toe te .passen, waarbij hij 
tot zeer belangrijke theoretische en praktische resultaten komt, die wij hier 
echter ter wille der plaatsruimte stilzwijgend moeten voorbijgaan. Zoo krijgt 
dan de geduchte historische werkelijkheid, welke het Roode Leger is, thans 
ook hare eigen theorie, haar eigen krijgswetenschap. 

In een fraai artikel herdenkt de man van de Proletcutt, Loenarscharski, 
den honderdjarigen geboortedag van den grooteh Russischen dichter 
Nekrassow. 

Tenslotte vermelden wij, dat de „Kommninistische Internationale" een 
nieuwe rubriek geopend heeft voor boekbesprekingen en aankondigingen 
zoowel van, partij- als van burgerlijke boeken en broohurès, voorzooverre 
deze voor den Communistischen strijd van bellang zijn. Het ligt in de bedoe
ling der redactie hiermede de reeds vroeger maandelijks versohenen 
„Bibliographite des Soziaüsmus und Kornmunismus" voort te zetten. Deze 
nieuwe rubriek opent met een uitvoerige en diepgaande bespreking van de 
hand van p.g. C. Rud van Georg Lasson's „Hegel als Geschichtsphilosoph". 

G. 



Voor den 7 d e n November. 

i . 

Aan Lenin. 

üij groote stuurman met de koele oogen, 
eerste, wendend het roer naar morgenlanden 
die menschelijke voet nog nooit betrad, — 

üij die d'orkanen zijt vooruitgevlogen, 
de riffe' omgingt met voorzichtige handen, 
tusschen maalstroomen vondt een veilig pad, — 

t 

tot de dag kwam, dat gij op d'ouden toon 
van onversaagd, oneindig-sterk vertrouwen 
de makKers toespraakt: „genooten, 't was te vroeg", — 

Uw eigen hand wierp het roer om, de trouwe 
en sterke. Een huivring ons allen doorjoeg; 
uw glimlach zei: ,,'t poge' is zichzelf zijn loon". 

II. 

De Oude en de Nieuwe Wereld. 

Toen wij jong waren, dachten wij 
dat d'oude en de nieuwe wereld lagen 
gelijk twee cirkels, die elkaar niet raken 
en hebben niets gemeen, — niet meer gemeen 
dan middernachtlijk maanloos duister 
en volrijp glanzend middaglicht. 
Wij dachten dat wanneer w'eenmaal 
maar achter ons hadden gelaieu 
die uitgewoonde uitgebrande maatschappij, 
al de afzichtelijke wezens die 
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den dag schandvlekken en den nacht onteeren 
zouden wegzinken en niet meer bestaan. 
De Armoe en de Honger: tweelingpaar 
hol-oogig, door wier gescheurd lompenkleed 
de droge huid grauwt hunner dorre leden; 
de Verwaarloozing, troosteloos van blik, 
als een die zelfs geen kracht heeft om te klagen; 
de Ontucht, het grof-lachend masker vóór, 
waarachter stekende oogen rustloos loeren; 
de Hoogmoed, die zijn voet zet op een mensch 
als waar 't een worm; de Veilheid, met haar adem 
bezoedlend alles wat raakt in haar sfeer, — 
al de wanstaltge wezens die 
dooven den gouden dag en zwart besmeuren 
der nachten luister; — d'ergste noemde ik nog niet. 
De Haat, die vult den mond met bittre asch; 
de Wreedheid, aanstortend met bloedbeloopen oogen 
haar beestge lust* te koelen aan een mensch; 
de Slaafschheid, gluiperig van wezen 
en die verleerde recht te staan; 
de Hebzucht, die wil eten, eten, eten 
en niet vraagt of zij ook verteren kan 
noch wat voor andren blijft, — 'k noemde ze niet, 
en ook de Heerschzucht niet, die menschen maken 
tot marionetten wil , of breke' als glas, 
al de misvormde schepsels die 
de tijd gebaard heeft en voortgaat te baren, 
óm ons, in ons, en er d'aarde mee vult. — 
Wij dachten dat zij achter zouden blijven 
en wij hun vuile tronies niet meer zouden zien, 
ol zoo al zien, dan als van nachtdioom de 
verschrikking omhoog flitst in hellen dag, 
snel door des wakenden wil weer verdreven. 
Wij dachten dat de nieuwe wereld zou 
rein zijn van donkre luste' en donkre daden, 
van alles, waaraan te denken vernedert 
en wat te doen den mensch onteert. 
Toen wij jong waren, dachten wij aan haat-
als aan een paradijs vol zuivre vreugden, 
als d'oude heid'nen dachten aan Walhalla 
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... d'oude Christ'nen aan hun Paradijs. 
In zulk een glans zagen wij haar stralen, 
zoo zuiveren, verrukkelijken glans. 
Wij zeiden niet dat wij zoo dachten 
maar in ons binnenst hart dachten wij zóc 
toen wij jong waren; — of misschien 
waren we jong, ómdat wij zoo dachten. — 
Wij waren arme, kleine dwazen; 
waanbevangen dwazen, anders niet. 
Zoo maklijk is de weg niet naar het heil, 
en ja, er geschieden wondren op aarde 
maar niet dit wonder, — neen, dit wonder niet. 
De oude en de nieuwe wereld zijn 
geen cirkels die elkander nergens raken, 
zij liggen in- en door elkaar geschoven, 
zij dekke' elkander haast volkomen, 
zij hebben veel en veel gemeen. 

De nieuwe wereld, — zij is toch geboren, 
m bloed en tranen werd zij toch geboren, 
maar z'is heel anders dan wij dachten 
er: van een Paradijs is niets aan haar. 
bi haar leeft nog, dat wat wij allen haten, 
het vuil, de smaad en het bederf der eeuwen, 
— wij zeiven brachten 't mee, het leefde in, ons — 
en verstikt met zijn monsterlijke groeisels 
het jonge zaad van dappre Kameraadschap 
en Makkerliefde en Waarachtigheid. 

En toch, en toch, — ons hart gaat naar haar uit. 

Waarom hebben wij u zoo lief? Waarom 
hebben de besten onder ons, de sterksten 
er gaafsten, u het meeste lief, o Nieuwe Wereld 
die in zooveel gelijk aan d'oude zijt? 
Waarom zijt ge hun liever dan hun bloed, 
en dan 'hunner liefsten leven? — 
omdat van uwen cirkel een klein stukje 
zich niet meer met dien ouden dekt. 
Omdat van uwen cirkel een klein stukje 
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uitgaat, u i tbuigt naar andre sfeer; — 
omdat in u een lichtje is, 
een kle ine vonk van de v l ammen van morgen ; — 
omdat in u het 'zware duister over
gaat in de eerste f lauwe schemering. 
Iets is anders in u — alles is anders 
omdat iets een ietsje anders is. 
Z w a r t van ellende zijt ge; b loed ig rood 
van haat; vui lgee l van ongeklaarde ze l fzucht ; 
maar hier en daar, door al het zwar t een w e i n i g g o u d ; 
maar hier en daar door al den haat een weir t ig l iefde; 
maar hier en daar slaat door den stank een golf van geur 
ais nooit nog d 'aard v e r k w i k t e : M a k k e r s c h a p 
geurt z ó ó van vri je ge l i jkwaard ige menschen. 
M a a r hier en daar, door 't kreunen van den arbe id 
stijgt wonder l i jke juichkreet , nooit gehoord . 
D e arbeid, hij is nog niet sterk en v r i j , 
hij is nog l ang niet de gemeenschap, 

hi] heeft haar nog niet in z i ch opgezogen , — 
ma^r hij is toch niet meer de oude knecht. 

Hi j heeft begrepen wat hij worden moet, 
Hij heeft z i c h opger icht en diep geademd, 
hij heeft gesproken gouden s c h e p p i n g s w o o r d e n / 
hij heeft d ingen gedaan, d ingen geleden, 
die hebben den k lop van zi jn hart veranderd 

en de gesteldheid v k n zi jn b loed . 

D e N i e u w e W e r e l d is anders clan de oude 

omdat in haar de a rbe id anders is. 

III. 

De Berg der Loutring. 

T o e n wij het eerst begrepen dat n u kwam 
een bit tre eeuw van war ren i s en verscheur ing , 

en wij levenden n immer zouden z i en 
de vri je menschheid op de lachende aarde ; — 

wij levenden niet anders zouden z ien 
dan 't ba r ingswerk , niet anders hooren dan de kreten 
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der barende, — niets anders zien en hooren 
dan felle weeë' en folterenden pijn; — 
niets dan dat èn de wil, streng, koel en hard 
van wie dringen terug, uit groote liefde, 
van doelloos medelijden 't zwak gebaar, — 
toen wij 't begrepen, was als stierf in ons 
blijheid en jeugd; onze dag werd verdonkerd, 
wij voelden onze zwakheid in ons weenen 
en hadden toch enkel een waan verloren; — 
maar velen kunnen zonder waan niet leven, 
zij zetten zich neer en wrongen de handen 
en vonden geen kracht tot verder gaan. 

Maar wij, die sterker zijn dan deze, weenen 
niet meer: wij lache' om onze dwaze drcomen, 
lachen om onzen kinderlijken waan. 
Wij die dachten dat d'oude heerschers-wereld 
kon worde' in één geslacht een wereld-van-genooten, 
dat de slaven konde' afwerpen hun slaafschheid, 
— als waar z'een kleed, los geworpe' om hun leden, 
geen gif, verontreinigd hun bloed, — 
de meesters afstroopen hun heerschers-zeden 
als de slang afstroopt haar versleten huid. 
Zulke wondren geschieden niet op aarde, 
er de waan die zich voortoovert dat zij 
geschieden is niet schoon. Schoon is de waarheid. 

De waarheid is veel schooner dan de waan, 
de waarheid is veel dieper en veel grootscher, 
de waarheid is voor de gerijpte strijders 
wat de waan voor onnooz'le kinderen was. 
De waarheid sluit aan bij 't oeroud symbool, 
zij sluit aan bij de oude wijze leeren, 
bij het diepzinnig Beeld der Menschelijke Wording, 
dat stemde op den toon van sterke deemoed 
veel geslachten, die ons zijn voorgegaan. 

— O Beeld, stem ons ook op dien toon; versterk 
in ons standvastigheid, geduldige volharding! — 
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Een Berg-van-Loutring moeten wij betreden, 
aan zijn flanken windt zich het pad omhoog, 
't steil kronkelende; — daarlangs stijgen wij 
ons louterend door te doen en te lijden. 
Zwaar is elke ommegang en lang van duur! 
Maar elke maakt ons vrijer, lichter, rechter, 
neemt ons af eÈne onzer stinkende zonden, 
vernieuwt enkele vezels van ons hart. 
Wanneer het ganschlijk vernieuwd is geworoen, 
wanneer wij niet meer zijn heeren en knechten, 
wanneer wij makkers werden, op wier lippen 
het broederlijke „wij" van zelf ontbloeit, — 
dan liggen onder ons de steile klippen, 
dan is de Nieuwe Wereld in ons volgroeid... 

Wij staan nog onder aan den Berg, genooten, 
twistend, over hoe wij 't snelst kunnen stijgen, 
aarzelend, om op weg te gaan. 
Maar één troep toög op weg, een dappre schaar 
van voortrekkers. Hen volgen onze oogen 
en aan hun wedervaren hangt ons hart. 
Zij loutren stijgend zich van slaafsche zonden; 
de Nieuwe Wereld groeit in hen... 
Zij prenten 't onze oogen i n : de mensch 
heeft kracht dat pad te gaan; zij prenten 't onze 
oogen in en ons hart... Zij wenken ons, 
zrf wenken ons hen snel te volgen, 
zij roepe' ons toe, hen niet alleen te laten gaan... 

Maar wij staan aan den voet, genoote', en wachten, 
voelen drang hen te volge' en slaafschheid strijden 
in ons, en schame' ons en verdringen schaamte, 
en zien omhoog en wringen onze handen 
en vinden niet den moed te gaan... 

IV. 

De spiraalgang der Menschheid. 

Toen wij jong waren, plachten wij 
der menschheid gang te noemen een spiraalgang: 
schijnbaar brengt haar loop haar terug altijd 
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naar plaatsen, die zij vroeger heeil betreden; 
maar dit is schijn; in waarheid stijgt zij, gaande, 
een weinig uit boven 't voorheen bereikte punt. -
Zoo spraken wij, denkend dat wat wij spraken 
ook waarlijk leefde in ons. Onnoozle kindren, — 
wat begrepen wij weinig, bijkans niets; 
wat wisten wij van de donkre tragedie 
die ligt besloten in 't licht-veerend beeld? 

Alle daadkracht te richten op één doel, 
geen weifeling te kennen en geen zwakheid, 
geen deernis met andren, noch met zich zelf; 
uit zich te snijden een stuk menschelijkheid 
omdat hardheid plicht is; zich te geven, 
onvoorwaardelijk, onbegrensd, 
te geven tot den laatsten druppel bloed, — 
te plengen of het water waar, 
o'f konde' uit overloopend bekken 
de leege aadren weer worden gevuld, 
het kostlijk bloed van onversaagde helden, 
het rozeroode van bezielde jeugd; — 
te vergieten zonder weifeling 
't armzalige van dwalende' en ontzinden, 
het heetziedende van hoogmoedge heeren, 
scherp van verachting en borlend van haat; — 
te besmetten de eigen louterheid, 
de eigen ziel met de bloedschuld beladen 
die is der Groote Doeners doornenkroon; — 
den haat, den onverzoenlijken en wilden, 
tegen zich op te roepe' op zich te richten, 
te voelen hoe hij wast en wast en wordt 
een duizendarmig, duizendhoofdig monster, 
mets te doen noch te laten, hem te tempren, 
maar onveranderlijk één weg te gaan, 
recht-af op het ver-weg schemerend doel... 

En hoe te leven! Te ontberen,... alles. 
Geen vuur te hebben en geen voedsel, lang, 
een eindloosheid van tijd. Te lijden wat 
het lichaam lijdt wanneer de stroom des bloeds 
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verstart. Met vingers, vormelooze stompen, 
neer te schrijven de gedachten die 
de blindgeboornen moeten maken ziende 
en staal giete' in der moegestreednen hart... 
Den scherpen honger uit te houden, als 
een beest knagend met wreede tanden, 
woekrend als een vuur in het organisme, 
dat verdrogen doet de bronnen der kracht. 
En door den geest, ja door hem alleen, 
door de geestlijke macht der overtuiging, 
door d'onzichtbaar troonenden, soevereinen wil , 
te verdragen dit alles, fel te leven, 
tot rusteloozen strijd, rustloozen arbeid 
't lichaam te dwingen met ijzeren tucht... 

Te worden gepraaid alle dagen 
als door een vloot zwart-bevlagde schepen 
door tijdingen van snel-naadrend verderf; 
ondergang te zien opdoeme' eiken dag, 
vlak voor zich uit, en er mede te worstelen, 
hpm nppr tp slaan v a n r l a a ü pn mnrcrp' onnipr iw 

en zoo veel dage', aldoor koersend een koers 
dien menschen nimmer nog koersten op aarde.. 

Alleen te zijn op wijde wereldzee 
omdat men de makkers achter zich liet, 
en altijd te denke' „overwinning ligt 
vóór ons, niet achter"; altijd te vertrouwen, 
„zij zullen volgen, zoo wij voorgaan"; — zoo 
een eindeloozen tijd te leven, 
heldhaftig, eenzaam, strijd-gespannen, sterk... 

Dan op een dag, een stem te hooren een 
gezicht te zien, waarschuwend opgeheven, 
te voelen ruischen door de diepe kaamren 
der ziel het donker-bevleugelde woord, 
te weten: ,,'t bittere moet geschieden", zeiven 
den steven te wenden; terug te gaan... 
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Ze iven neer te halen de vaan 
waa rop in letters van vuur s tond geschreven 
„ e n k e l wie arbeidt is het leven w a a r d " ; — 
zelf te moeten tot de genooten spreken : 
„ K o m t , s loopt dezen ha l f -opge t rokken muur, 
rukt de steenen ios, die ons b loed gevoegd heeft" . . . 
te z ien , hoe geemli jk w o r d t o m v é r g e h a a l d 
wat b o u w d e 't h o o g geloof van zooveel w a r m e har ten . . 
te moeten aanhooren 't v reugdegehu i l 
der v i jande ' en 't gejammer van verschr ik te vr ienden, 
met effen, strak, onbewogen ge laa t . . . 
Afgemar t e ld te voelen als een v r o u w 
na z w a r e b a r i n g ; — za l het k indje leven? — 
en niet te mogen rusten; van de menschen 
te w a l g e n om hun lafheid , hun ver raad , 
en te moete' opbeurende woorden spreken, 
fcorn te beheerschen, b l a a m te ma t igen . . . 

N i e t te moge ' ondergaan in w i l d e v l ammen , 
niet sterven te moge ' een prach t igen dood, 
maar te moeten verder leven, ve rdragen 
te moeten s lui ten met den sterken v i jand , 
hem toe te laten in de ves t ing ; met 
loven en bieden tegen hem te s t r i jden; 
z i ch te laten beleedigen en hoonen, 
z i ch te voelen vernederd, en b e v u i l d . . . 

D i t alles te verdragen , zooals men 
verdroeg dat andre, en niet te ver twij fe len, 
het te verdrage ' omdat het moet, opdat 
behouden bl i j f een laatste sterkte, een kle ine 
vluchtheuvel voor benarde ' , een binnenst bo lwerk , 
een be rgbeve i l igd territoor-, w a a r o p 

men d 'ui tgeputte scharen kan verzaamlen 
en ordenen en oefenen en maken 
gereed v o o r nieuwen grootren s t r i j d . . . 

V a n den sp i r aa lgang der menschheid is 
dit, genoote' , een enkle wend ing , 
een regel van de donkere tragedie 
die l ig t besloten in 't l ichtveerend bee ld . 

H. R. H. 



Crisis in de Wereld-politiek 
door 

O P M E R K E R . 

„Konstantinöpel is de eeuwige stad, het Rome van het Oosten. 
Onder de oude grieksche keizers vormde de westelijke cultuur een 
dusdanig amalgaam met het oostelijke barbarisme en onder de 
Turken vermengde zich het oostelijke barbarendom zóózeer met de 
westelijke civilisatie, dat dit centrum van een theocratisch Rijk een 
belemmering werd tegen den europeeschen vooruitgang 

„De strijd tusschen West-Europa en Rusland om het bezit van 
Konstantinöpel loopt over de vraag of het Byzantisme zal wijken 
voor de westelijke civilisatie, dan wel of de vijandige macht van 
die cultuur in een vorm van nog grootere verschrikking dan ooit te 
voren weder zal opleven. 

„Konstantinöpel is de gouden brug tusschen het Oosten en het 
Westen en de westelijke cultuur kan de wereld niet omspannen, 
zonder deze brug te passeeren. En zij kan die brug niet passeeren, 
zonder in strijd met Rusland te geraken. De sultan houdt Konstan
tinöpel als pand in bewaring voor de revolutie en de tegen
woordige nominale waardigheidsbekleders van West-Europa, 
die het laatste bolwerk van hun „orde" aan de oevers van 
de Newa zien, kunnen niet anders meer doen Wan het vraagstuk zoo
lang sleepende te houden, tot Rusland oog-in-oog tegenover zijn 
waren vijand, de revolutie, komt'te staan. De revolutie die het Rome 
van het Westen zal neervellen, zal ook den demonischen invloed van 
het Rome van het Oosten overwinnen". . 

Dit citaat uit een artikel van Marx, dat 12 Aug. 1853 in de 
„New-York Tribune" verscheen, bewijst voor de zooveelste maal 
wat een groot materialistisch dialecticus Karl Marx was, niet alleen 
op het gebied van de economie, maar ook in de politieke historie. 

Welk een verandering in de wereld-situatie sedert boven
staande woorden zijn geschreven! Het tsaristisch Rusland is thans 
inderdaad door zijn waren vijand, de revolutie, verslagen en voor 
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goed van den aa rdbodem verdwenen. D e str i jd tusschen W e s t -
E u r o p a en het tegenwoordige Sov je t -Rus l and loopt thans over de 
v raag of het communisme za l moeten wi jken voor de westel i jke 
cul tuur — lees kap i t a l i sme — , dan wel of de mach t v a n den 
grootsten v i jand van het kap i ta l i sme , d . i . het communisme, za l over
winnen . 

K o n s t a n t i n ö p e l is nog de gouden b r u g tusschen het Oos ten en 
het Wes ten , die bet imper ia l i sme van het W e s t e n moet kunnen 
passeeren om het Oosten in zi jn roofzucht ige vangarmen te kunnen 
opnemen en het kan d i e b r u g niet passeeren zonder in s tr i jd op 
leven en dood met S o w j e t - R u s l a n d en de ontwakende vo lken van 
het Oosten te geraken. 

In onzen grootsch-aangr i jpenden tijd, nu de vo lken uit het 
Nabi je , het Cent ra le en het V e r r e Oosten , dus ve r reweg het groot 
ste deel van cle bevolkirfg der were ld , onder den inv loed van de rus
sische revolutie, uit hun langen his tor ischen s t i l s tand on twaken 1) 
en, sarrens-moede van het vreemde kapi ta l i s t i sche s lavenjuk de 
vui ln is van de zoogenaamde europeesche „ b e s c h a v i n g " van z i c h 
beginnen af te werpen, word t , zooals L e n i n terecht heeft opgemerkt , 
de ju is the id van de his tor ische en ekonomische dia lekt iek van M a r x , 
wederom op zu lk een over tuigende wi jze bevest igd, de ju is theid 
nameli jk dat de o n t w i k k e l i n g van de menscheli jke samenleving, niet 
evolut ionair , doch d ia lek t i sch , met revolut ionaire schokken in een 
hoogeren synthetischen v o r m van samenlev ing overgaat . H e i sterven 
en geboren worden houdt in de his tor ie evenals in de natuur steeds 
gel i jken tred, maar beide, zoowel de dood als de geboorte is een 
schok, een revolutie. 

Het laatste bo lwerk v a n de kapi ta l i s t i sche „ o r d e ', thans ver
plaatst van de oevers van de N e w a naar de overs van de Theems 
en H u d s o n , kunnen momenteel ook niets anders meer doen dan het 
on tzagwekkende Oostersche V r a a g s t u k zoo lang m o g c i r k slepende 
houden en verschuiven tot dat e indel i jk W e s t - E u r o p a , zi jn 
w aren vi jand, de prole tar ische revolutie, oog - in -oog , dreigend voor 
z ich ziet om beiderzi jdsche krachten met geweld te meten. D e 

1) Vooral de duidelijke teekenen van een naderende economische revo
lutie in China zijn merkwaardig'. Wij, westerlingen, hébben nog zoo weinig 
begrip van de tegenwoordige crisis in de economische en dus ook politieke 
ontwikkeling van het groote eeuwenoude chineesche Rijk. Wij raden ieder 
aan, die daartoe in de -gelegenheid is, het prachtige werk te bestudeeren van 
Mabel Ping-Hua Lee „the economie history of China", with special reference 
to agriculture (Columbia University. New-York.) Ben overzicht van de betee
kenis van dit boek hopen wij in dit tijdschrift te kunnen geven. 
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nevolutie, die het Rome van het Westen zal neerslaan, zal >ok het 
Rome van het Oosten vrij maken, en te Konstantinöpel, de eeuwige 
stad, op de gouden brug tusschen het Oosten en het Westen, zal 
daarna het feest der vrede en verbroedering plaats hebben tusschen 
de eeuwen-lange uitgebuite volken der aarde, om dan den grondslag-
te leggen voor de toekomstige volmaking der menschheid door mid
del van een nieuwe, communistische produktiewijze. 

Na het perspectief de feiten. In het Nabije Oosten ontwikkelt 
zich tegenwoordig een situatie van de grootste historische beteeke
nis. De kapitalisten van het in den oorlog overwinnende West-
Europa hebben het turksche volk tot den dood veroordeeld, zij 
hebben Turkije in stukken gescheurd en hebben het omringd met 
een krans van staatjes, die, alle te zwak om uit eigen kracht te kun
nen bestaan, telkens gedwongen worden om als honden der Entente 
(zooals een manifest der C.-I. van Moskou? zegt) op het turksche 
volk aan te vliegen en het te verscheuren. Engelsche en fransche 
Oorlogsschepen houden hun kanonnen voortdurend op Konstanti
nöpel gericht; doch ook de macht van tyrannen heeft haar grenzen. 
Onder den invloed van het strijdende en zegevierende roode leger 
van Sowjet-Rusland 'greep ook het turksche volk van boeren naai
de wapenen en versloeg het door Engeland uitgeruste grieksche 
leger totaal, met het gevolg dat thans het turksche land en Klein-
Azië, met uitzondering van de oevers der Dardenellen en van 
Konstantinöpel, van vreemde overheerschers is bevrijd. De heilige 
vredesverdragen met zooveel tam-tam te Versailles en Sèvres in 
elkaar gezet, gaan in rook op. Maar de nederlaag van de engelsche 
vasal, Griekenland, beteekent nog geenszins dat het West-Euro-
peesche imperialisme vernietigd is in het Oosten. Konstantinöpel 
en de zeeèngten van de Dardenellen zijn nog in zijn bezit. En 
zoolang die engten, het pistool op de borst van Sowjet-Rusland in 
handen van het imperialisme blijft, blijft een nieuwe oorlog in het 
Nabije Oosten slechts een kwestie van tijd, en hier hebben in de 
eerste plaats de arbeiders van Engeland, Frankrijk, Italië, Servië, 
Roemenië, Griekenland, maar ook van alle andere lauden, hun plicht 
te doen door met vereenigde krachten zorg te dragen, dat voor de 
belangen van de engelsche wereldheerschappij niet nogmaals het 
bloed van het europeesche proletariaat wordt vergoten. 

Zeker, de turksche regeering van Kemal en consorten is nog 
geen regeering van arbeiders en boeren, het is een regeering van 
intellektueelen en van een officierenkliek, maar als het turksche rijk 
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zich eerst kan consolideeren en ekonomisch ontwikkelen, dan komt 
de tijd dat de turksche arbeiders ook tegen deze regeering den 
strijd zullen moeten aanbinden. Voor het oogenblik hebben zij 
echter juist gezien en gevoeld dat de strijd samen met deze regeering 
een strijd is van een arm en uitgemergeld boerenvolk tegen de 
uitbuiting van het vreemde internationale kapitaal. 

De turksch-grieksche oorlog is het centrale probleem van 
de wereld-politiek geworden, een probleem dat samenhangt met 
het „to-be or not to-be" van het Entente-verbond, met de herziening-
van cle vredesverdragen van Versailles, Sèvres etc. en met het 
complex van vraagstukken op de I3alkan en het Nabije Oosten. De 
positie van Groöt-Brittanië is ten gevolge van de nederlaag der 
Grieken (of beter van Engeland) in de wereldpolitiek verzwakt, 
Lloyd George, na een buitengewoon langen tijd van een onafge
broken dictatoriaal eerste-ministerschap is er door gevallen,waarvan 
de gevolgen momenteel nog niet zijn te overzien. Men vergete hierbij 
met dat voor het britsche rijk, met het oog op zijn verantwoordelijk
heid in Indië, Mesopotamië en Egypte, veel meer op bet spel staat 
dan voor welke andere wereldmacht ook. Eenerzijds is dus de vrede 
met het Nabije Oosten, anderzijds de waarborg van de vrijheid van 
de zeeëngten, d.w.z. de vrijheid van doortocht van de engelsche 
oorlogsschepen door de Dardenellen naar de Zwarte Zee, voor 
Engeland van het grootste belang. 

„Wat beteekent de fetisch van de opening der zeeëngten" 
(vraagt de Nation, het leidende orgaan van het engelsche liberalisme 
in zijn weekoverzicht) „dit oorlogzuchtig woord, dat het leven van 
millioenen bedreigt? Het beteekent niets anders dan de aanspraak 
op het recht oorlogsschepen, en in de eerste plaats engelsche 
oorlogsschepen, naar de Zwarte Zee. te kunnen zenden. In de 
tegenwoordige situatie der dingen zijn er slechts twee motieven 
voor dezen aanspraak. Ten eerste de vrees voor een oorlog met 
Rusland, ten tweede de onrust wegens de petroleum". 

Dit kan niet anders beteekenen dan dat Engeland, ofschoon 
niet waarschijnlijk nog, als het moet, voor een oorlog met Rusland 
niet zou terugdeinzen, maar veel belangrijker is het tweede motief, 
cie petroleum. De petroleum verlicht steeds helderder den Bosporus. 
Groot-Brittanië, wil het als groote mogendheid blijven bestaan, moet 
zich den toegang . verzekeren tot de groote petroleum-bronnen 
ii . Mesopotamië, en in de eerste plaats naar het gebied van de 
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provincie Mosoel, een gebied dat de Angora-regeering beschouwd 
als een turksch gebied. 

En generaal Morris, de correspondent van de ,,Daily News" 
te Konstantinöpel, deelt mede dat Franklin-Bouilon, in naam der 
fransche regeering, met de Angora-regeering petroleum-concessies 

In Mosoel tracht te verkrijgen, welker onderhandelingen reeds in 
gang zijn, evenals die met den amerikaanschen groep Chester, En 
laten wij niet vergeten dat ook om het kaukasisch petroleum-gebied 
van Sowjet-Rusland een hevigen onderlingen strijd tusschen de 
petroleum-koningen der wereld wordt gevoerd. 

Dit alles is de ondergrond van de vernietigings-politiek in het 
Oosten van Lloyd George geweest. Nog geen twee maanden geleden 
zei Lloyd George n.1., dat Turkije vernietigd moest worden, waartoe 
zoo noodig, het geheele christendom tot een veldtocht tegen dc 
turksche barbaren zou worden opgeroepen. Maar ziet, als direct 
gevolg van de grieksch-engelsche nederlaag, wordt in de nota van 
de drie geallieerde landen van 23 September aan Turkije een heel 
anderen toon aangeslagen. De drie geallieerden verzoeken daarin 
beleefd aan de regeering van de Groote Nationale Vergadering hen 
onverwijld te willen mededeelen of zij genegen is een gevolmachtigd 
vertegenwoordiger te zenden naar een conferentie". En verder, „dat 
zij van deze gelegenheid gebruik maken te verklaren, dat zij he: 
verlangen van Turkije om Thracië tot Maritza en Adrianopel terug 
te bekomen, gunstig in overweging' willen nemen". 

„Wij willen een vreedzaam en regelmatig herstel van de turk
sche macht bevorderen" en „wij zullen gaarne de toetreding van 
Turkije tot den Volkenbond ondersteunen". En tot slot „zijn dc 
Geallieerden er van overtuigd, dat aan dezen oproep gevolg zal 
worden gegeven, teneinde met Turkije samen te kunnen werken aan 
het herstel van den Vrede, waarnaar de geheele beschaafde mensch
heid met groot verlangen uitziet". 

De „barbaren" van het Oosten, zoowel van het Nabije als het 
Centrale en het Verre Oosten, zullen zich ongerwijfeld zeer gevleid 
gevoeld hebben met deze zoete taal van de hoogwaardigheids-
bekleeders der westersche beschaving, vooral nu deze toon plotse
ling werd aangeslagen op het moment dat zij, de barbaren, met de 
punt van de bajonet op de borst der cultuur-volken, hen tot een der
gelijke hoffelijke bejeging hebben gedwongen.Dit lesje zal 't geheele 
„barbaarsche" Oosten voorloopig niet vergeten, want zoo dom zijn 
onze barbaren niet, of zij begrijpen zeer goed, dat de wolf in 
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schaapskleeren met deze nota slechts een poging doet om cie beslis
sing uit te stellen en dat de/Britten in dien tijd gelegenheid.verkrijgen 
militaire en maritieme versterkingen in de Dardenellen aan te 
voeren, noodig (volgens de huichelaars-politiek van John Buil) om 
Turkije te kunnen verdedigen tegen een aanval van Sovjet-Rusland, 
dat nota-bene Konstantinöpel wil veroveren. 

Nu zijn omgekeerd de oorzaken waarom Sovjet-Rusland 
Turkije juist ondersteunt, zegt Radek in de Int. Presse Korr., voor 
cie geheele wereld duidelijk. Rusland heeft er n.1. het grootste belang 
bij, dat le. de graanschepen voor Rusland bestemd en omgekeerd 
de schepen met russische petroleum naar de west-europeesche 
markten, niet op bevel van cie engelsche admiraliteit worden tegen 
gehouden in de Dardanellen; 2e. dat het internationale imperialisme, 
dat de oostersche volken onderdrukt en uitbuit (een gevaar dat 
Rusland ook nog dreigt), zooveel mogelijk wordt verzwakt. En, 
voegt hij er bij, de turksche volksmassaas hechten veel meer geloof 
aan ons dan aan het „beschaafde" Engeland, dat gisteren 
nog de vernietiging van Turkije beloofde en vandaag de turksche 
soldaten de vriendenhand toesteekt. Bovendien weet Turkije ook 
zeer goed, dat de Dardenellen-quaestie onmogelijk zonder de 
Sovjet-Regeering kan worden opgelost, wat ook de liberale Man-
chester-Guardian. de Daily News en zelfs de parijsche „Intranssi-
gent" openlijk erkennen moeten. 

Wordt Rusland niet tot de internationale conferentie ter bespre
king van het Dardanellen-vraagstuk togelaten, wat de Sovjet-
Regeering in haar nota van 24 September aan Engeland eischt, en 
mocht soms Turkije gedwongen worden de besluiten van de Geal
lieerden op de conferentie, zonder Rusland, aan te nemen, dan 
behoudt de Sovjet-Regeering de volle vrijheid te handelen zooals 
haar goeddunkt. 

Intusschen is van de leiders der engelsche arbeiders, van cle 
heeren Thomas, Clynes, Henderson en hun makkers, niet te ver
wachten, dat zij de engelsche imperialisten, in verband 
met het oostersche oorlogsgevaar, tot rede zullen kunnen 
dwingen. Zij zijn immers in alles de getrouwe dienaren 
van datzelfde imperialisme en de vijanden van Sovjet-Rusland. Van 
cie anti-oorlogsbeweging van de engelsche arbeiderspartij mogen 
wij daarom geen groote verwachting koesteren. Met holle moties, vof 
groote woorden en algemeene frasen over demokratie en dergelijke 
dingen, van de engelsche arbeidersleiders,om daarna weer rustig den 
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bureaukraat te gaan uithangen in de bureelen van hun vakvereeni
gingen, worden nu eenmaal geen imperialistische oorlogen verhin
derd. Leuzen, als „weg met den oorlog", „nooit meer oorlog" en 
dergelijke zijn niets dan frasen, waarmede de arbeidersmassaas om 
den tuin worden geleid, zoolang het grootste deel der arbeiders 
leiders volgen en dulden, die hen dag aan dag van den werkelijken 
revolutionairen strijd tegen de machthebbers afhouden en dag aan 
dag de imperialisten in hun roofzuchtige wereld-politiek laten 
begaan, m.a.w. ondersteunen. 

Maar de groote massaas van West-Europa kunnen onmogelijk 
en zullen op den duur ook niet indifferent blijven tegenover de 
politieke wereldstormen van dezen tijd, stormen die slechts teekenen 
zijn van,, en correspondeeren met de geboorteweeën vaneen 
noodzakelijk geworden nieuw produktie-proces. Economische 
omwentelingen zijn komende. In Rusland en niet minder in China 
zijn voldoende aanwijzingen om duidelijk te maken dat slechts 
groote bewegingen in de volksmassaas economische revoluties, die 
reiden tot een hooger plan van produktie en distributie, kunnen 
doorvoeren en dit is in den grond der zaak de oorzaak der niet op 
te lossen crisis in de wereldpolitiek. 



Vermoorde Onschuld ?!!! 
E E N I G E S T A A L T J E S V A N R E V O L U T I O N A I R E T A K T I E K 

D E R R U S S I S C H E S O C I A A L - R E V O L U T I O N A I R E N . 

F E I T E N E N BEWIJZEN. 

door 

A L E X . W I N S . 

Ziehier enkele van de vele bewijzen van onze bewering, dat de 
S. R.-partij in het jaar 1921 bestond van de gelden door de Tsjecho-
Siowaaksche en de Fransche regeering, alsmede door de Russische 
witte-gardisten verstrekt. 

Het lid van de buitenlandsche delegatie der S. R.-partij, Zen-
zinow, bericht den 3en Dec. 1921 het lid Rogowsky: 

„Gisteren had ik een onderhoud met Benesch (minister-president van 
Tsjecho-Slowakije) dat 50 minuten duurde. Hij was zeer vriendelijk en tege
moetkomend; ik geloof dat hij oprecht is. Ik vestigde de aandacht op onzen 
toestand en op hetgeen wij zouden kunnen doen. Ik schetste hem den alge-
meenen toestand. „Wij achten uw werk nuttig en noodzakelijk, zoowel voor 
Rusland als voor ons. Wij zullen het daarom niet zoover laten komen, dat 
gij uw werk moet stopzetten. Van januari af zult ge wekelijks 50.000 kronen 
krijgen, ik (Benesch) zal er persoonlijk voor zorgdragen dat dit bedrag 
tot 60.000—65.000 kronen wordt verhoogd. 

Den 21 en Dec. 1921 bericht Zenzinow aan Rogowsky: 

„Vier dagen geleden ontving ik 80.000 kronen. Dit geld werd ons zonder 
eenige aanmaning onzerzijds ter hand gesteld". 

In de zitting van het Administratieve Centrum (een der contra
revolutionaire werkorganen der S. R.-parij) van den 27en April 
wordt besloten, de werkzaamheden van de bijzondere afdeeling stop 
te zetten: in geval de Franschen het antwoord schuldig blijven". 

Waaruit voor een ieder duidelijk blijkt, dat het „Administra
tieve Centrum" door de Fransche regeering werd gesubsidieerd. 
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H E T S A M E N W E R K E N M E T D E B U R G E R L I J K E 
S A M E N Z W E E R D E R S - O R G A N I S A T I E van den E X - M I N I S T E R 

F I L O N E N K O 

had nog veel vroeger plaats. 
In de jaren 1917—1918 was in Petrograd een contra-revolutio

naire vereeniging van conservatieve intellectiueelen ontstaan, die 
ook onder de soldaten werkte. De leider dezer organisatie was de 
ex-minister Filoneoko, voorheen rechts-sociaal-revolutionair. Deze 
organisatie had krachtens haar samenstelling en oorsprong weinig 
invloed op die arbeiders en soldaten. Toen deze organisatie kennis 
kreeg van den geldnood van de S. R.-partij,wilde zij graag den 
naam der sociaal-revolu'tionairen gebruiken, om meer vat op ihet 
leger te krijgen en stelde zij de S. R.-partij voor samen te werken, 
dan zou Filonenko's organisatie de actie bekostigen. 

D E V E I L E S. R . -PARTIJ G I N G O P D E Z E N K O O P IN. 

Zoo kwam de samenwerking met die wit-gardistische officieren 

tot stand. 
Aan het eendrachtig optreden der sociaal-revolutionairen en 

tsaristische officieren is het te danken, dat een deel van het Ssein-
jonowsky-regiment naar Joedeniisj, den bedreiger van Petrograd, 
overliep. 

De Kadettenpartij stichtte in 1918 twee organisaties: ...Hef 
Nationale Centrum" — een bloc van Kadtetten en alle rechts van hen 
staande elementen — en het „Verbond der Wedergeboorte" — een 
bloc met alle links van hen staande anti-bolsjewistische elementen. 
De Kadetten nemen aan beide Organisaties deel. Wat de S. R.-parij 
betreft, zij neemt overeenkomstig haar schijnheilige politiek officieel 
aan 't „Verbond der Wedergeboorte" geen deel, maar vele verant
woordelijke leden der S. R.-partij, treden tot het verbond toe, 
zonder dat het Centr. Comité der S. R.-partij bezwaar daartegen 
maakt. Zelfs treedt een der polieke leiders der S. R.-partij, A. R. 
Gotz, in den krijgsstaf en politieken staf van het „Verbond der 
Wedergeboorte", waarin o.a. ook de generaals Suwarow en Wer-
hofstu zitting hebben, die met de wit-gardistische officieren en de 
agenten van de Fransche missie door generaal Nissel en graaf de 
Chevillier in verbinding stonden. 

Het samenwerken met de wii-gardistische contra-revolutionai
ren heeft de S. R.-partij in de jaren 1919, 1920 en 1921 voortgezet. 
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Ook daaromtrent verschaft het meergenoemde archief belangrijke 
inlichtingen. 

Een der geldbronnen der S. R.-parij was de voormalige tsaris
tische gezant Bachmetjef, in wiens banden zich tot op dit moment 
nog belangrijke Russische staatsgelden bevinden. De S. R.-parij, die 
zich uit die gelden voor haar contra-revolutionaire daden liet beta
len,bestal de Arbeiders- en Boeren-republiek bovendien En dat de 
S. R.-partij geld aanvaardde van Bachmetjef, bleek uit den volgen
den brief van Zenzinow aan Kerensky, gedateerd 13 Maart 1921. 

„ G i s t e r e n ontvingen wij van U uit Parijs een c h è q u e van 50.000 francs 

en v.an Bachmetjef telegrafisch 25.000 dollar". 

, Den 12den April telegrafeert Kerensky aan Bachmetjef: 

„ I k . o n t v i n g uit Rusland het verzoek tot uiterste krachtsinspanning. Het 
door u gezondene bracht een wezenlijke hulp aan de plaats van bestemming. 
Het is noodzakelijk, deze hulp zonder verwijl voort te zetten. De onverwijlde 
opheffing van den geldnood eischt mijn spoedig vertrek naar Amerika". 

Ook van dien wit-gardistischen generaal Bitscherachow werd 
financieele steun aanvaard. En verder nog van alle kapitalistischë 
machten van de oude en de nieuwe wereld,'die daar maar eenige 
geneigdheid toe vertoonden. 

Dat de S. R.-partij zich met iedereen verbond tegen de Sowjet
macht, is uit bet bovenstaande voor iedereen, die eerlijk de waarheid 
zoekt, duidelijk. 

Voor hen die vooroordeelen hebben, voor hen, die niet eerlijk 
zoeken, zullen die honderden bewijzen, die nog aan te voeren zijn, 
ook niet baten. 

Maar voor diegenen schrijven wij ook niet. Wij schrijven voor 
de arbeiders, die aan de heerschappij van het kapitaal een einde 
willen maken en daarvoor oprecht willen vechten. Dan kan men zich 
vergissen, dan kan men zich laten misleiden, maar als die misleiding 
dan wordt aangetoond op een wijze, als wij hier hebben gedaan, 
dan zal een ieder, die het eerlijk meent, met den strijd voor de ont
voogding der arbeidersklasse, zich vol afschuw afkeeren van de 
sociaal-renegaten, die zich onder het onmiddellijke voogdijschap 
der reactie stelden. 

Het huichelachtigst is de houding der S. R. partij-leiders wei 
geweest bij de voorbereiding en uitvoering van 
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D E A A N S L A G E N OP H E T L E V E N V A N D E L E I D E R S D E R 
R E V O L U T I E . 

Zij gingen daarbij op de volgende provoceerende en laffe 

manier te werk. 
Zij bespraken met één of meer hunner misleide vertrouwelingen 

den aanslag op het leven van een der volkscommissarissen. Zij orga
niseerden het voorbereidende werk, zeiden tot den man of de vrouw, 
die den aanslag plegen moest, dat de S. R.-partij achter hen stond... 
maar den dag na den aanslag loochenden zij in hun pers openlijk 
alle betrekkingen tot den dader. 

Deze houding namen de vooraanstaande leiders der S. R.-partij 
zelfs nog tijdens het proces aan, en het deed een hunner bedrogen 
slachtoffers, H . Ratner, verontwaardigd uitroepen: „Zijn wij nu 
gemeene misdadigers of eerlijke politieke strijders?" 

De volgende mededeeling van Ssemjonow toont echter weer 
aan, dat de S. R. partij-leiders absoluut niet onkundig waren van 
de terroristische plannen en er zelfs leiding aan gaven. 

Men bespeurt ook in deze mededeeling van Ssemjonow weer 
geen zweem van een poging om zich vrij te pleiten of anderen voor 
zijn daden te laten opdraaien. Hij geeft de feiten eenvoudig en 
onopgesmukt, zooals zij zich hebben toegedragen. 

„Ik besloot tot de voorbereiding van terroristische daden. Het Centrale 
Comité van de partij der sociaal-revolutionairen sanctioneerde dit besluit (ik 
besprak de zaak eerst met Donskoj en vervolgens met ü o t z ) . Het Centrale 
Comité vestigde zijn aandacht er op, dat het Zinowjew en Wolodars'ky als 
de belangrijkste personen in Petersburg beschouwde, die het eerst uit den 
weg geruimd moesten worden. 

Konoplowa stelde spoedig daarop voor Lenin te vermoorden. 
Zij sprak daarover met Tschernow en üotz . Het Centrale Comité ging 

ermee accoord en zond voor dit doel Konoplowa en Jefinow naar Moskou. 
Tot leider voor deze zaak benoemde het Centrale Comité het lid van het 
Centrale Comité, Richter 

Om het standpunt van het Centrale Comité inzake de practische toepas
sing van den terreur te leeren kennen, sprak ik met Gotz. Gotz vond, dat het 
politieke moment rijp was voor politieke aanslagen met behulp van den ter
reur en hij was van oordeel dat men Lenin wel onmiddellijk zou kunnen 
vermoorden, en dat dit voor de ondermijning van de Sowjetmacht geen 
geringere beteekenis zou hebben dan het vermoorden van Trotzky. Gotz 
stelde& voor dengene het eerst te vermoorden, waarbij dit het gemakkelijkst 
uitvoerbaar zou zijn". 

Tot zoover Ssemjonow's mededeeling. 
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D E A A N S L A G OP W O L O D A R S K Y . 

Als eerste slachtoffer der moordenaarsbende viel de volkscom
missaris Wolodarsky. Hij werd door den metaalbewerker Ssergejew 
op een avond dat hij voor een volksvergadering gesproken had, en 
in een auto huiswaarts keerdte, doodgeschoten. 

Den dag na den aanslag stond in de sociaal-revolutionaire 
bladen de verklaring, dat men er niets mee te maken had. 

Ssergejew, die zijn daad verricht had in de meening dat de 
partij achter hem zou staan, en ook de andere leden der terroristi
sche groep van de S. R.-partij, waren over die houdling van bun 
leiders ten hoogste verontwaardigd. 

D E A A N S L A G OP L E N I N . 

De voorbereidingen voor den aanslag op Lenin werden zeer 
zorgvuldig genomen. Om zekerder te zijn van de uitwerking der 
schoten, werden die kogels vergiftigd. 

Konoplowa deelt ons daaromtrent, weer zonder een spoor van 
zelf vrijpleiting, mede: 

,,Wij besloten den aanslag in een volksvergadering te plegen. Drie 
weken achter elkaar bezochten wij met revolvers gewapend, alle vergade
ringen.. Fanny Kaplan, Koslow en ik werden aangewezen om den aanslag uit 
te voeren. Wij kregen elk een wijk aangewezen en de overige leden der strijd
groep werden naar de vergaderplaatsen gezonden, waar wij niet aanwezig 
konden zijn, met de opdracht om ons te waarschuwen in geval Lenin een 
vergadering zou bezoeken waar wij niet aanwezig waren. Lenin ging naar de 
wijk Samoskworjetschije en Fanny Kaplan schoot op hem. Alle drie projec
tielen waren vergiftigd". 

Als bewijs dat Fanny Kaplan ook thans weer op den steun 
harer partij rekende en zij zelf den moed van haar overtuiging bezat, 
diene, dat zij beslotemhad niet te vluchten. In haar licht begrijpelijke 
verwarring liep zij aanvankelijk toch weg, maar na een pas of 
twintig geloopen te hebben, herinnerde zij zich haar voornemen en 
gaf zich zonder verzet aan haar vervolgens over. 

Deze aanslag had gelukkig niet het gevolg, dat cle sociaal-
,revolutionairen er van verwacht hadden. 

Zwaar verwond weliswaar zonk Lenin in een. Maar, als ware 
hij ide verpersoonlijking der Russische Revolutie zelve, zoo kon ook 
deze contra-revolutionaire misdaad den hartslag van de revolutie 
niet stopzetten. 



646 

Hoe blij en vreugdevol klonk het ons in de ooren, toen na de 
droevige mare van den aanslag, het bericht kwam: „Lenin leeft!" 

Wat dit beteekent, begrijpt op dit moment nog slechts het Rus
sische proletariaat en een deel van het wereld-proletariaat, maar 
eens zal -de menschheid beseffen, dat in die jaren de levensdraad 
van Lenin die der revolutie was. 

Den dag na den aanslag maakte het Centrale Comité der S. R.-
partij in haar pers bekend... „wij hebben er niets mee 'te maken". 

Deze laffe houding maakte een verpletterenden indruk in de 
rijen der terroristen der S. R.-partij. Toen Ssemjonow zich tegen
over Donskoj voor deze houding beklaagde, antwoordde de laatste 
„dat indien de S. R.-partij niet openlijk deze verklaring had afge
legd, dit cle vernietiging der partij door de Roode terreur zou betee-
kenen en dat wilde het Centrale Comité vermijden". 

Roode terreur? 
Deze frase, die den sociaal-revolutionairen en sociaal-democra

ten in den mond bestorven ligt, en die zoo snel door vreedzame 
burgers en ethische principelingen wordt overgenomen, stelt de volle 
huichelachtigheid der contra-revolutie ten toon en iedere arbeider 
zou goed doen, zich eens af te vragen, of hij zijn vader zou laten 
vermoorden, zonder den moordenaar te moeien. 

De lafheid der S. R.-partijleiders komt echter in dubbele mate 
uit, als we zien, dlat zij de verantwoordelijkheid hunner intriges niet 
durven dragen, maar toch niet kunnen nalaten, zich zelf ;bij het 
Russische volk te recommandeeren zoo ongeveer als: „Lenin is nu 
weg, wij zijn er ook nog". 

Het hoofdorgaan der S. R.-partij „Aarde en Vrijheid", dat in 
1918 in Samara (waar de S. R.-partij de macht had) verscheen, 
schreef over de aanslagen: 

„ ü e Sowjetregeering der bolsjewiki is door een zwaren slag getroffen. 
Lenin is verwond. De beruchte voorzitter van den Raad van Volkscommis
sarissen is tijdelijk, misschien voor immer (het projectiel raakte de long) 
buiten gevecht gesteld. 

Dit is een zware slag aan het hart der Sowjet-regeering. Zonder Lenin 
is zij hulpeloos, zonder Lenin is zij laf en dom. 

Wij kennen de twee lieden niet, die op den leider der Arbeiders- en 
Boerenrepubliek hebben geschoten, maar waar na den aanslag nog een arbei
dersvergadering volgde, kan men vermoeden, dat Lenin, evenais Wolodarski, 
door de arbeiders is terechtgesteld. In ieder geval is dit een daad van de 
democratische kringen..." 
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Men ziet de schurkachtigheid. 
..Wij kennen de twee lieden niet". En dit terwijl Fanny Kaplan 

en Nonikow (die opzettelijk voor Lenin struikelde, zoodat even een 
kleine menschenophooping plaats had en Fanny Kaplan gelegenheid 
tot schieten had) twee oude bekende leden der S. R.-partij zijn. 

N O G M I S D A D I G E R 

was het plan tot het uit-den-weg-ruimen van Trotzky bedacht. 
Daar Trotzky 'meestal in gezelschap reisde, was een gewone 

revolver-aanslag op het leven van dezen volkscommissaris zeer 
moeilijk uitvoerbaar. Men overwoog daarom om den trein, waarmee 
Trotzky reisde, te doen ontsporen. 

Afgezien nog van de gruwelijke ramp, idie daarvan het gevolg 
•moest zijn, afgezien daarvan dat tientallen anderen daardoor mede 
onmiddellijk slachtoffer zonden worden, is zoo'n daad van speciaal 
Russisch standpunt, dubbel misdadig. 

Men weet, dat reeds vóór den oorlog het transportwezen in 
Rusland hoogst onvoldoende en uiterst gebrekkig was, dat de 5 
jaren wereldoorlog nog aanzienlijke hoeveelheden van dit transport
materiaal hebben vernietigd, dat alle transportmiddelen dringend 
noodig waren om de 180 millioen-bevolking van voedsel te kunnen 
voorzien... dit alles weet de matigst ontwikkelde arbeider van West-
Europa, hoeveel beter wisten het de Russische sociaal-revolutio
nairen... en toch deinsden zij er niet voor terug, treinrampen te ver
oorzaken, die toch op geen enkele wijze het „om zijn vrijheid wor
stelende volk" een stap nader tot die vrijheid kon brengen. 

De militaire organisatie van de S. R.-partij had een aparte 
explotie-troep, wiens taak was, treinen te doen ontsporen, die 
munitie en troepen naar het front der revolutie tegen de contra
revolutie brachten. 

Volgens de verklaring van den rechts-sociaal-revolutionairen 
leider Donskoj zelf, slaagde men er in eenige treinen te doen 
ontsporen en eenige kleine spoorbruggen op te blazen, waardoor 
zei] één keer per vergissing 

EEN Z1EKENTRE1N TOT ONTSPORING WERD GEBRACHT. 

Aannemende voor een moment, dat alle andere maatregelen 
tegen de Sowjets geoorloofd waren, dan zouden de sociaal-revolu
tionairen alleen reeds door het feit dat zij transportmiddelen vernie-
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tigden, de minachting van ieder weldenkend arbeider verdiend 
hebben. Immers kan geen enkele maatschappijvorm, ook niet een 
waar de sociaal-revolutionairen het bewind in handen zouden heb
ben, bestaan mét een totaal ontbreken van de communicatie-midde
len, tusschen stad en land. 

Afgescheiden dus van de gruwelijkheid is het de meest onmaat
schappelijke daad die men zich denken kan. 't Is het overtuigend 
bewijs dat deze Revolutionairen" zich zelfs niet meer lieten leiden, 
door het, door hun vermeende volksbelang, maar uitsluitend door 
hun blinde haat tegen de macht der arbeiders en boeren. 

En wat zeggen de heeren sociaal-democraten wel van deze 
daden hunner sociaal-revolutionaire vrienden? Zij hebben de mond 
toch altijd zoo vol over de vernietiging der industrie door de 
bolsjewiki. Feiten en bewijzen kunnen zij daarvoor niet leveren. 
Maar hier liggen de bewijzen van de vernietiging in Rusland door 
antie-bolsjewisten en thans... treden zij als de verdedigers dezer 
vernietigers op, zooals zij ïn de jaren 1914—1918 als de verdedigers 
der imperalistische vernietigers optraden. Advocaat Vandervelde 
heeft zijn emplooi niet gewijzigd, hij verdedigt dezelfde kwade zaak 
ais voorheen. 

Een deel harer explotiestoffen, — pyroxiline, nitroglycerine, 
helsche maehine's met uurwerk, — kreeg de militaire organisatie 
der S. R.-partij — volgens mededeeling van den scheikundige 
dezer organisatie aan Ssemjonow, van de Fransche militaire missie, 
welke mededeeling door enkelen der beklaagden, alsmede uit de 
officieele stukken van het Parijsche archief, werd bevestigd. 

Voor den aanslag op den trein, waarin Trotzky reisde, had de 
sociaal-revolutionaire terroriste Iwanowa 

E E N B O M V A N 12 P O N D D Y N A M I E T . 

De aanslag kon niet doorgaan, omdat Trotzky's trein, tegen 
alle verwachtingen in, van het Nizjni Nowgorod-station, in plaats 
van het Kazansche-station vertrok. 

Het volgende stukje verslag van het proces geeft ten slotte 
volkomen opheldering omtrent de vraag hoe de S. R.-partij tegen
over de aanslagen stond. 
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De rechts-sociaal-revolutionaire leider Timofjejew deelt mede: 
„Ssemjonow verscheen bij mij, door gewetenswroeging ge
dreven en stelde voor dat hij Koltschak of Denikin zou dooden. 
Tot den aanslag op Kolschak gaf ik mijn toestemming, maar den 
aanslag op Denikin verbood ik, omdat Denikin de constituante niet 
uit elkaar had gejaagd en in het gebied zijner heerschappij, de 
S. R.-partij niet vervolgde." 

De aanklager Krilenko: „Welke wroegingen noopte Ssemjonow 
tot dit besluit?" 

Timofjejew: „Ssemjonow had het gevoel dat hij met de orga
niseering der aanslagen tegen de revolutie had gezondigd. Ssemjo
now voelde destijds berouw over zijn bloedige daden, die hij tegen 
de revolutie had bedreven." 

Krilenko: „Welke daden bedoelt u?" 
Timofjejew: „De terroristische aanslagen die in 1918 zijn 

gepleegd." 
Krilenko: „Gij waart dus met deze aanslagen bekend?" 
Timofjejew: „Ik was er mee bekend." 

De leiding van de S. R.-partij was er mee bekend. Van het 
leven en bloed van Wolodarsky, Lenin, Oeritsky is hier sprake... en 
Timofjejew erkent: „Ik was er mee bekends." 

Uit bovenstaande verklaring blijkt duidelijk het terroristische 
karakter der S. R.-partij, maar er blijkt tevens uit dat Ssemjonow, 
niet later toen hij met vervolging bedreigd werd, tot ander inzicht 
kwam, (maar reeds ten tijde dat hij nog in nauwe verbinding met de 
S. R.-partijleiders stond. 

D E B E R O O V I N G E N . 
Voor de gepleegde beroovingen nog bewijzen op te diepen is 

overbodig, omdat alle ten dien aanzien, beklaagden, deze erkend 
hebben. 

Het laffe in dit optreden was alweer, dat men vaak bij particu
lieren binnendrong en voorgaf ambtenaren van de Tsoheka (Sowjet-
politie) te zijn, die huiszoeking moeten houden, zoodoende de blaam 
op het Sowjetnbewind werpende. 

Indien men zich uit de eerste revolutie-'jaren nog de burgerpers
berichten herinnert, waarin van invallen van gewapende roovers-
benden melding werd gemaakt, dan weet men nu dat de brave 
sociaal-revolutionairen, de beschermelingen van Vandervelde, de 
daders waren. 
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D E P L A N N E N E N D A D E N V A N O V E R S T E M A C H I N . 

Wij hebben ér reeds op gewezen, dat de sociaal-revolutionairen 
poogden, en er ook veelal in slaagden — belangrijke posten in het 
Seger te bezetten. 

Aanvankelijk geschiedde dit om de ontwapening van bet oude 
tsaristische leger tegen te gaan. 

Wij leggen er nog eens hier den nadruk op, dat de eerste daad 
van het bolsjewistische bewind was: „vrede sluiten en de ontwape
ning yan het tsaristische leger". 

Zoowel openlijk als geheim, trachtten de sociaal-revolutionairen 
deze ontwapening te saboteeren. 

jVlaar toch werd zij doorgezet. 
Toen daarna — wederom met behulp der sociaal-revolutio

nairen — op ide Roode Republiek de schandelijkste contra-revolu-
fronaire aanslagen ondernomen werden, ontstonden de Roode 
Garden, om die aanslagen af te weren. 

De sociaal-revolutionairen namen plaats in dit Roode Leger 
om... het aan de contra-revolutie over te leveren. De sociaal-revo
lutionaire overste Machin, die het gelukte commandant van het 
Roode Leger aan het Oostelijk front te worden, ontwierp een geheel 
contra-revolutionair strategisch plan en leidde bij Ufa zelf de 
overgave. 

Eén der onder zijn bevelen staande officiren schreef den 25en 
September 1918 in het te Kazan uitgegeven sociaal-revolutionaire 
blad „Narodnoje Delo": 

„lk heb inderdaad Ufa en Orenburg overgeleverd en Iben naar den kant 
der constituante overgeloopen, met 10 vliegmachines en 2.000.000 roebels, 
alsmede het geheele leger-materiaal". 

Laten wij overste Machin zelf aan het woord. 
In nummer 11 van het sociaal-revolutionaire hoofdorgaan „Het 

Revolutionaire Rusland" ontwikkelt deze sociaal-revolutionaire 
provocateur zijn „militair-strategische theorie der boerenbeweging". 

In de praktijk komt deze „theorie" hierop neer: 

,Ten le de opstand zal zoo mogelijk overal tegelijk uitbreken. 2e in de 
voorbereidende periode moet op geheime wijze begonnen worden met het 
organiseeren der massaas, dorps-, distriitots-, buurt- en zoo mogelijk gouver-
nementsgewijze. Onze aanhangers moeten bewapend worden en door hun 
optreden de Sowjetmacht desorganiseeren. 3o. op het beslissende moment, 
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zullen massaopstanden plaats vinden, ten doel hebbende de overnamen van 
de macht. 4o. De S. R.-partij beveelt den boeren verder aan „de transport
middelen, voertuigen, arsenalen van kleine garnizoenen te overrompelen, de 
telegraaf- en telefoonverbindingen af te snijden". 

't Heeft aan cie pogingen, om deze „theorie" in praktijk om te 
zetten, waarlijk niet ontbroken. Men kan gerust zeggen, dat de soc-
revölutionairen geen terrein, dat zij voor hun contra-revolutionaire 
propaganda geschikt achtten, onbewerkt hebben gelaten. 

Te beginnen met de soldaten van het oude Petersburgsche 
garnizoen, tot de boeren van Siberië, de arbeiders van Kroonstad, 
cie matrozen van d'e Zwarte Zee-vloot. Overal strooiden de sociaal-
revolutionairen het zaad der contra-revolutie, dat op de eene plaats 
beteren voedingsbodem vond dan elders; maar waar het opschoot, 
wies onkruid, dat door het Sowjet-bewind met wortel en tak moest 
worden uitgerukt. 

In samenwerking met den Zwarten Honderd-generaal Dutow, 
met de witte garden, 'de bourgeoisie, de geallieerden en de centrale 
mogendheden, zaaiden de sociaal-revolutionairen dood en verderf 
ia het Sowjetrijk. 

Duizenden vielen in den eersten stormloop tegen het kapitaal, 
maar tienduizenden in den door ere soc.-revolutionairen •— volgens 
het militair-strategisch plan van overste Machin — ontketenden 
broedermoord. 

Het met bloed geschreven hoofdstuk 

K R O O N S T A D 

in de kronieken der S. R.-partij, zal het oordeelende nageslacht een 
blik geven in de troebelen bronnen van omkooperij en veilheid. 

Want te koop waren de sociaal-revolutionairen en gekocht zijn 
zij voor hun werken in Kroonstad. 

Kroonstad, de trots, de vaste burcht der eerste revolutie-dagen, 
hebben zij trachten te maken tot den start der contra-revolutionairen 
wedloop. 

Bachmetjew, de beruchte, wreedaardige tsaristische generaal, 
schonk der S. R.-partij wederom 50000 dollar. 

Waarvoor? 
Voor Kroonstad. 
Kroonstad was de stad geweest, waar reeds tijdens het 

Kerensky-regiem de Sowjets baas waren. In Kroonstad had men 
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zich niet gestoord aan de laffe kneohtenpolitiek van Kerensky tegen
over de Entente, in Kroonstad hadden de Sowjets reeds na de 
Maart-revolutie den bezitters onteigend, de Sowjets van Kroonstad 
hadden in den zomer van 1917 reeds gedreigd tegen de — toen nog 
— mensjewistisch-sociaal-revolutionaire coalitie-regeering in Petro
grad op te trekken, die geen einde aan den oorlog wilde maken en 
aan den leiband der geallieerden bleef loopen. 

IN K R O O N S T A D W A S A L L E M A C H T A A N D E S O W J E T S ! 
De wit-gardistische en sociaal-revolutionaire provocateurs 

begrepen daarom zeer goed, dat zoo ergens, dan toch in Kroonstad 
de leuze „weg met de Sowjets" geen instemming zou vinden. Ze 
wierpen daarom de bedriegelijke leuze der „vrije Sowjets" in de 
massa. 

Laat ons maar eerlijk bekennen: „Velen vlogen er in" . Onze 
anarchistische vrienden, die sidderen van eerbied voor alles wat met 
„vrij" in verband wordt gebracht, meenden nu eindelijk de triomf 
der revolutie te begroeten. „Bij Kroonstad begint de victorie", 
dachten velen. 

De anarchisten, die niet willen blijven kleven aan het woord, 
die niet tevreden zijn, wanneer de bourgeoisie het woord „vrij" 
trakteert, maar slechts wanneer het proletariaat die vrijheid door 
zijn strijd bezegelt, de anarchisten, die niet hun kracht zoeken in het 
zwammen over revolutie op vergaderingen, maar in het vorschen, 
met alle strijdende kameraden, naar den revolutionairen weg, cie 
leidt naar onze bevrijding, die anarchisten — waarvan er gelukkig 
nog velen zijn — zullen, zoo zij ooit sympathie voor de „vrije Sow
jets" van Kroonstad hebben gevoeld, volkomen genezen zijn, als 
zij de ware bedoelingen der provocateurs hebben leeren kennen. 

„Het parool van de „vrije Sowjets", waarmede de witgardisten 
dat deel der muiters trachtte te winnen, dat geen openlijker strijd 
tegen de Sowjetmacht wilde voeren, werd zoowel door den kadet-
tenleider Miljoekow als door de S. R.-partij overgenomen. Beiden 
gaven dit parool uit met de praktische opvatting, dat het onver
schillig was, onder welk parool de Sowjetmacht vernietigd werd. Zij 
redeneerden: Is de Sowjetmacht eenmaal omver geworpen, dan zal 
na deze omverwerping de ontwikkeling der gebeurtenissen tot vol
ledige vernietiging der Sowjet-vormen leiden, wat gelijk staat met 
de dictatuur van de bourgeoisie. 
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Het lid van het Centr. Comité der S. R.-partij Victor Tschernow 
begroet dezen opstand en belooft, bij de vreemde mogendheden voor 
de ondersteuning en de levensmiddelentoevoer voor Kroonstad te 
zullen pleiten. De buitenlandsche delegatie van de S. R.-partij 
beloofde den opstandelingen eveneens haar steun met alle haar ten 
dienste staande middelen en vroeg in welke richting de steun het 
meest gevvenscht was. Het „Administratieve Centrum" der „buiten 
de partijen staande vereenigingen," inderdaad een werkorgaan van 
de S.R.-partij, voor compromitterende zaken, zond vele zijner leden 
ter ondersteuning, verzorgde levensmiddelen en aanvaardde 50.000 
dollars van den tsaristischen gezant Bachmetjew. Het stelt zich in 
verbinding met de voor de revolutie naar Parijs gevluchte bankiers 
en industrieelen met met de Parijsche banken. 

De S. R.-partij mobiliseert in het belang van de ondersteuning 
van den opstand te Kroonstad al haar krachten van den tsaristischen 
gezant Bachmetjew tot Tschernow. We zien het reactionaire een
heidsfront aan welks linkervleugel de S. R.-partij staat. Dat is de 
inhoud van Tschernow's hoofdartikel in „Het Revolutionaire Rus
land', waarin hij o.a. zegt: 

„Rondom Kroonstad moeten zich allen... verhejjen, die de constituante 
willen. Wij hebben gekozen. Wij gaan samen... met de opstandelingen van 
Kroonstad tegen de onderdrukkers". 

Onze ultra-anti-parlementaire anarchisten hoeden zich vooral 
voor bijval met den „opstand' 'van Kroonstad. 

Want wat blijkt uit het artikel van Tschernow vooral duidelijk? 
Dat het gaat om de weder-bijeenroeping van de constituante, het 
burgerlijke parlement. 'De arbeiders en boeren van Rusland hebben 
— zoodra zij de macht er toe hadden — het burgerlijk parlement 
weggejaagd en de raden van arbeiders en boeren, dat wil dus zeg
gen, zich zelf, als eenige wetgevende en uitvoerende macht gesteld. 
Nu komen de sociaal-revolutionairen, om onder het mom der „vrije 
Sowjets" dit vermolmde instrument weer op te bouwen. Zulk een 
bondgenootschap moge politieke schuimers van het slag Kolthek-
Rijnders waardig zijn, de ernstige klassestrijder past daarvoor. 

Dit hoofdstuk is het meest uitvoerige van het geheel. De lezer 
moet dit maar voor lief nemen. Hij bedenke, dat indien het hoofd-
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stuk „Feiten en bewijzen" inderdaad zou willen beantwoorden aan 
-de eischen van een volledig requisitoir der S. R.-partij, tientallen, 
zoo niet honderdtallen, bladzijden noodig zouden zijn. 1) 

VI . IETS O V E R H E T P R O C E S . 

„De president maakt het besluit van 
het Tribunaal aangaande de samen
stelling van de rechtbank bekend. Hij 
vestigt er de aandacht op, dat de Sow
jet-regeering ten opzichte van de jus
titie, nimmer op het standpunt der 
andere staten heeft gestaan, dat zij de 
fictie van een boven-de-klassen-staan-
de-justitie verwerpt en dat de eenige 
vooringenomenheid die deze recht
bank kan beheerschen, is: de voorin
genomenheid, strekkende tot handha
ving en bescherming der Sowjet
macht. 

Met deze korte verklaring van den president der rechtbank, aan 
het begin van de eerste zitting van het proces, zijn alle praatjes 
over rechtsverkrachting uit de wereld. Met dezen openingszin van 
den president, is het geheele proces gekenschetst. Het is proces van 
de revolutie tegen de contra-revolutie. Het proces tegen cie sociaal
revolutionairen is een politiek proces. Het is geen wraakoefening 
tegen personen, het is de bescherming der revolutie. De rechtspraak 
is een klasse-rechtspraak. De arbeidende klasse van Sowjet-Rusland 
spreekt recht over haar belagers. 

De verklaring van den verdediger Vandervelde, dat hij „op 
den bodem van recht en gerechtigheid" staat, doet de vraag rijzen: 
„van welk recht en welke gerechtigheid, van het proletarisch recht 
of van de kapitalistische gerechtigheid?" Want met het praatje van 
het recht „an sich", het recht dat boven de partijen staat, daarmee 
moet de ex-minister van Belgische gerechtigheid nu in Sowjet-Rus
land niet komen aandragen. 

De Russische proletariërs zijn te nuchter, om zich onder Van-
dervelde's advocatenbaret te laten vangen. Onder zijn toga ziet het 
scherpe oog van den proletaar nog de gouden tressen van zijn 
ministersfrak. 

En voor de Russische arbeiders en boeren was het twijfel-

1) w i j hebben met opzet vermeden, over het sociaal-revolutionaire 
bewind in Samara te spreken, maar hopen mettertijd daarvan den Nederland-
schen arbeiders iets mee te deelen. — A . W . 
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achtig, of de reis naar Moskou van den minister op wachtgeld louter 
„pro justitia" dan wel „pro patria" werd ondernomen. 

Geenszins valt te ontkennen, dat veel den in de sfeer van 
burgerlijk kapitalistische rechtspraak groot gebrachten wetten-
kenners bij deze revolutionair-proletarische justitie vreemd moet 
hebben aangedaan. 

Vreemd zullen zij het hebben gevonden, dat het Tribunaal den 
beklaagden van den aanvang af in twee groepen heeft verdeeld. De 
eerste groep, bevattende degenen, die te kennen hadden gegeven in 
hun contra-revolutionair optreden te volharden, de tweede groep, 
samengesteld uit hen, die erkennen, gefaald te hebben en zich bereid 
verklaarden — en ook reeds toonden — voortaan de zaak der revo
lutie te zullen dienen en bevorderen. Of juister gekwalificeerd, de 
eerste groep, der met handen en voeten aan hun groot-kapitalistische 
lastgevers gebonden, leiders der S. R.-partij, de tweede groep, 
slachtoffers eener misdadige misleiding, opofferingsgezinden, die 
door de leden van de eerste groep, tendentieus en leugenachtig 
voorgelicht, hun leven waagden... terwijl de aanstokers der eerste 
groep veilig achter de schermen bleven. 

Vreemd voor de Europeesche begrippen dezer fatsoenlijke balie
kluivers was ontegenzeggelijk ook de overgroote vrijheid van bewe
ging die zoowel verdedigers als beklaagden werd gelaten. Vander
velde doet daaromtrent in „Le Peuple" de volgende interessante 
mededeeling: 

,,Den tweeden dag na onze aankomst werd ons toegestaan met de 
beklaagden samen te komen en ik leg er de nadruk op, dat ons daarbij 
nimmer op eenigerlei wijze moeilijkheden in den weg werden gelegd. Wij 
mochten zelfs tijdens het proces met de beklaagden gemeenschappelijk 
dineeren. Twee hunner.Ailtjowsky en Eugenie Ratner werden ons zelfs tijdens 
de rechtzittingen als tolk toegevoegd en zaten dan tusschen dc verdedigers. 

Hiermee zijn nu toch wel alle leugens over belemmering van 
de verdedigers bij het volvoeren van hun taak, den kop ingedrukt. 
Waar ter wereld, wordt beschuldigigden en verdedigers zulk een 
bewegingsvrijheid toegestaan? In Duitschland? Heeren Rosenfeld 
en Theodoor Liebknecht? In België? Heer Vandervelde? Of mis
schien in het democratische Holland1? Komt siciaal-democratische 
heeren van de balie en heeren van de sociaal-democratische balie, 
vertelt toch eens, waar ter wereld, waar gij uw machtsposities hebt 
veroverd, gebeurt dat ook? 
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Wij lezen in de verslagen van de rechtszittingen o.a. dat een 
deel der beklaagden de zaal verliet, toen 't zijn zin in 't één of ander 
niet kreeg en 5 minuten later, na beraadslaging, terugkeerden. 

Waar ter wereld kan dit nog meer gebeuren? In Holland zit, 
wanneer in een zaak meer dan een beklaagde voorkomt, naast iedere 
beklaagde een veldwachter. 

Eer staat men verbaasd over de lankmoedigheid en gemoede
lijkheid der bolsjewiki, dan dat men over beperking van beweging 
zou mogen klagen. 

De bekende anti-bolsjewistische correspondent van het „Han
delsblad", de heer G. Nypels, heeft eenige weken geleden een pas 
uit Rusland teruggekeerd Hollandschen koopman, de heer O. Mie l -
ziner, directeur van de Nederlandsch Baltische Handelsvereeniging, 
geïnterviewd over zijn bevindingen in Sowjet-Rusland. Dit inter
view, dat overigens nog veel lezenswaardigs biedt, bevat met betrek
king tot het proces tegen de sociaal-revolutionairen de volgende 
belangrijke zinsneden: 

„Ik vroeg den Heer Mielziner nog wat hij van het proces der sociaal-
revolutionairen wist. Hij had twee zittingen bijgewoond, waarbij het veel 
gemoedelijker schijnt toegegaan te zijn dan ik gedacht had, (bekenden en 
Familieleden zaten bijvoorbeeld voor de beklaagden en mochten doorloopend 
met deze converseeren.) 

Hij had de vaste overtuiging gekregen, dat ze niet ter dood gebracht 
zullen worden. Maar wat wilde men in Europa? Ze hadden zelf toegegeven, 
dat ze tegen de regeering en de hoofden daarvan samenzweerden: ze wei
gerden te beloven daarmee te zullen ophouden... De groote agitatie onder 
de bolsjewistische bevolking tegen de verdedigers was z.i. echter te wijten 
aan het ongelooflijke gebrek aan takt der socialisten om een Liebknecht als 
verdediger te sturen. De naam Liebknecht wordt door deze Russen, als die 
van een heilige vereerd en de verontwaardiging over het sturen van een 
Liebknecht in dit geval, was geweldig. Elk ander had men begrepen, maar 
dezen niet. 

Wat deze burgerlijke ooggetuige zegt over het sturen van 
Theodoor Liebknecht, als verdediger Üer sociaal-revolutionairen, is 
voor iederen arbeider met een greintje klasse-bewustzijn maar al te 
begrijpelijk en ook ons is de naam van Karl Liebknecht te heilig om 
aan de klagelijke rol van dezen Theodoor nog een woord te ver
spillen. 

Maar ook de Heer Mielziner bevestigt, wat Vandervelde reeds 
erkende, namelijk, dat men zich verbaasde over de vrijheid die dezen 
zwaar beschuldigden werd gelaten. 
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VII. W A A R O M H E B B E N V A N D E R V E L D E c.s. D A N T O C H 
H E T H A Z E N P A D G E K O Z E N ? 

Deze vraag is zeer gemakkelijk te beantwoorden. 
Het vreemdst van alles wat Vandervelde c.s. in Moskou ont

moetten, waren hun cliënten. 
Dat waren toch weer heel andere menschen dan een goed 

gevoed en opgevoed sociaal-democraat, zich een contra-revolutio
nair voorstelt. Dat waren nu eigenlijk de lieden, die de West-Euro-
peesche klein-burger gewend is „bolsjewiek' te noemen. 

Reeds na enkele zittingen bespeurde men wederzijds, dat men 
toch eigenlijk niet bij elkaar paste. 

Hoe waren de sociaal-democratische advocaten aan deze 
vreemde cliënten gekomen? 

't Was op de conferentie van de drie Internationalen, te Berlijn, 
in het begin vart dit jaar gehouden, dat Vandervelde de verdediging 
der Russische sociaal-revolutionairen voor zich opeischte, omdat, — 
zoo zeide hij — de He Internationale niet zou toelaten dat deze 
kameraden werden veroordeeld. 

Karl Radek zegde toen toe dat de Communistische Internatio
nale bij de Sowjet-regeering voor toelating van verdedigers zou 
pleiten. Dit is geschied en de Sowjet-regeering stond toe, dat de He 
en 2] 2 Internationale verdedigers aanwezen. (Tusschen haakjes zij 
nog vermeld dat dit natuurlijk niet het eenige besluit der Berlijnsche 
conferentie was. Het voornaamste was de beslissing tot spoedige 
bijeenroeping van een Wereldcongres van den Arbeid, maar dit 
besluit hebben de sociaal-democraten volkomen genegeerd en die 
uitvoering gesaboteerd.) 

't Spreekt vanzelf dat de Sowjets uit de drang der sociaal
democraten om hun sociaal-revolutionaire „kameraden" te verdedi
gen, hun conclusie trokken, en zeiden: „ziet, Vandervelde verklaart 
zich solidair met hen." 

Toen krabbelde -de heer Vandervelde terug en verklaarde „een 
zuiver juridische on-politieke verdediging" te zullen uitspreken. 

Dan was het proces tegen de sociaal-revolutionairen, dus geen 
politiek proces, maar een zuiver juridisch on-politiek geding. Je zou 
zoo zeggen: „wat gaat 't de He internationale dan aan? 

De bolsjewiki vonden de belangstelling van den Heer Vander
velde heel menschlievend en prijzenswaardig, maar toch een beetje 
vreemd. Wat kon den Belgischen advocaat Vandervelde, het proces 
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tegen de Russische crimineele misdadigers, üo tz , Donskoj, Timof
jejew, Oendeljman e.a. schelen? 

De Sowjets begrepen dus deze buitengewone on-politieke 
belangstelling niet, en waren zoo vrij het politieke karakter van het 
proces in het licht te stellen. 

Dit nu hinderde de heer Vandervelde buitengewoon. Want kon 
hij 't in Europa nog voorstellen alsof daar in Rusland, sociaal
democraten, — althans een soort daarvan, — vervolgd werden, in 
Rusland waar men de sociaal-revolutionairen èn de sociaal-demo
craten zoo goed kent, ging deze comedie niet. 

En met een zuiver juridische on-politieke verdediging was geen 
eer te behalen, omdat de beschuldigden, niet zooals Vandervelde 
aanvankelijk meende — de meeste feiten ontkenden, maar erkenden. 

Daarom was voor Vandervelde in Moskou het spel verloren, 
voordat hij het begonnen had. 

Hij zou echter geen advocaat van de oude wereld moeten zijn, 
om niet te trachten zijn draaierijen met de toga de gerechtigheid te 
bedekken. 

En zoo kwam het waarschijnlijk dat hij in een der eerste zittin
gen plotseling met het zonderlinge voorstel kwam, om behalve de 
reeds aanwezige stenografen van de rechtbank, nog eenige afzon
derlijke voor de verdediging toe te laten. 

Ter motiveering van dit voorstel beriep Vandervelde zich 
de conferentie der drie Internationalen te Berlijn. Men ziet ook hier 
is Heer Vandervelde weinig konsekwent, want welke on-politieke 
jurist beroept zich nu op een politieke conferentie? 

Partijgenoot Bucharin die als verdediger der tweede groep 
beschuldigden optrad, zeide, geen bezwaar te hebben tegen het 
inwilligen van het verzoek van Vandervelde, maar ontzegt Vander
velde het recht zich op de Berlijnsche conferentie te beroepen. 

„Vandervelde moet weten" — vervolgt Bucharin — „dat op het huidige 
oogenblik . geen overeenkomst bestaat. Het is onmogelijk de zaak izoo le 
stellen, dat de eene partij haar verplichtingen heeft na te komen, de andere 
echter niet. En de voornaamste redenen die ons in Berlijn concessies deed 
geven, was, DE' B'IJEENROEPING VAN E E N ALGEMEEN WERELD
CONGRES 'VAN DEN ARBEID, om den internationalen strijd tegen het 
kapitaal te beginnen. Deze voorwaarde heeft de Internationale, waartoe Van
dervelde behoort, geschonden, ên men kan zich verwonderen over de hard
nekkigheid, waarmee Vandervelde dit feit tracht te vergeten. Een overeen
komst bestaat op dit oogenblik niet, en het heeft dus geen zin, zich daarop 
te beroepen." 
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Het bovenstaande speelde z i c h af in de avondz i t t i ng van den 
13en Juni. Den Men Juni , verschenen de verdedigers niet, maar in 
de avondzitting van dien d a g overhandigde de bek laagde Gendelj-
ïrran (van de eerste groep) namens cle ve rded ig ing de volgende ver
klaring: 

„ l n v e r b a n d met de ons door de beklaagden gedane v e r k l a r i n g , dat zij 
van ons ve rde r op t reden v o o r het O p p e r s t e R e v o l u t i o n a i r e T r i b u n a a l , 
afstand doen, cons ta tee ren w i j in de l o o p v a n d i t proces , het p l a a t s g r i j p e n 
van vele s c h e n d i n g e n v a n de B e r l i j n s c h e ove reenkoms t de r d r i e In ter 
n a t i o n a l e n : 

1. H e t gerec'ht heeft 4 v e r d e d i g e r s niet toege la ten en niet toeges taan , 
o v e r e e n k o m s t i g de b e p a l i n g e n der B e r l i j n s c h e conferent ie , een s teno
g r a m te m a k e n . 

2. H e t gerecht heeft het v o o r n e m e n te kennen gegeven , onder zeke re 
v o o r w a a r d e n , de verdere t o e l a t i n g v a n b u i t e n l a n d s c h e v e r d e d i g i n g , 
onder het o o g te z i en . 

3. D e a a n k l a g e r s K r y l e n k o en L u n a t s c h a r s k y hebben v e r k l a a r d , dat 
de ove reenkoms t v a n B e r l i j n v o o r het ge rech t niet b i n d e n d is. 

4. D e v e r t e g e n w o o r d i g e r der I l l e In te rna t iona le op de B e r l i j n s c h e 
conferen t ie , B u c h a r i n , v e r k l a a r t dat de B e r l i j n s c h e ove reenkoms t 
niet meer bes taa t . 

D a a r we ons u i t s lu i t end d o o r de b e l a n g e n v a n d e v e r d e g i n g la ten 
le iden , b l i jven wi j ongeach t deze fei ten, o o k ve rde r ter b e s c h i k k i n g 
der b e k l a a g d e n , v o o r z o o v e r zi j het ze l f w e n s c h e n . 

E M I L V A N D E R V E L D E , K U R T R O S B N F E L D , T H E O D O R 

L I E B K N E C H T , A . I. W A U T E R S 

Daarop legde Gendeljman de verklaring af namens de eerste 
groep, van de verdediging der heeren Vandervelde c.s., geen geiv u . 
meer wenschen te maken. 

Dat is nu de heele zaak. 
De sociaal-revolutionairen hebben hun verdedigers feitelijk 

ontslag gegeven. En Vandervelde greep de verklaring van Bucharin 
aan om zijn aftocht te dekken. 

't Is anders wel vreemd dat iemand die voor een „zuiver juridi
sche on-politieke verdediging" komt, om zoo'n zuiver politieke 
kwestie, als de conferentie te Berlijn, zich druk maakt. 

VIII. H E T V O N N I S . 

Het vonnis van het Opperste Revolutionaire Tribunaal is 
buitengewoon clement. Velen der beklaagden werden, — hun mis-
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daden tegen de revolutie in aanmerking genomen, — tot betrekkelijk 
korte celstraffen veroordeeld. De voornaamste aanstichters en uit
voerders werden ter dood veroordeeld. Zij die bewezen hadden hun 
dwalingen in te zien, werden van hun straf ontheven. Onder hen was 
ook hij' die erkende de kogels die Lenin verwondden, vergiftigd te 

hebben. . . , 
Aan de overige ter dood veroordeelden zal het vonnis met 

voltrokken worden, als hun partij voortaan nalaat, de handhaving en 
versterking der Roode eRpubliek in gevaar te brengen, 't Spreekt 
van zelf dat wanneer de S. R.-partij voortgaat, in samenwerking met 
de buitenlandsche en binnenlandsche reactie, de Sowjets te belagen, 
de arbeiders en boeren van Rusland niet zullen nalaten deze contra
revolutionairen onschadelijk te maken. 

Dit is de zin van het vonnis. 
De Sowjets brengen niemand om het leven, zoolang zijn leven, 

het leven der masaas niet in gevaar brengt. 
Maar zij zullen ook niet aarzelen een eind te maken aan het 

leven, welks voortbestaan de dood der massaas beteekent. 
Zoo zal ieder weldenkend arbeider in het proces tegen de 

sociaal-revolutionairen een proces van de revolutie tegen de contra
revolutie, de bescherming van de opkomende massa tegen onder
gaande groepen, zien. 

• Hij zal erkennen dat de Sowjets met de uiterste omzichtigheid 
en de grootste rechtvaardigheid hun beslissing hebben genomen, 
een beslissing die niet leidde tot wreedaardigheid tegen personen, 
niaar geboren werd uit de plicht massa en leiders te behoeden voor 
de wanhoopsdaden eener vernietigde klasse-heerschappij. 



Shelley en Dostojewski 
door 

J. D E G R U I J T E R . 

Met toestemming van d>en auteur, alsmede van redactie en uitgevers, 
vertaald uit het in Juli j.l. verschenen Shelley Centenary Number v. English 
Studies (uitg. Swets en Zeitlinger, Keizersgracht no. 471, Amsterdam). 

Vertaling van R. ]. Redactie C. G. 

Er was een groote menschenmin/in beide deze mannen, doch 
hoe onderscheiden waren de vormen, die deze in hun werken aan
nam. Het schijnt welhaast het verschil tusschen het kind en den 
bejaarden man, tusschen het vermetele, opstandige kind, dat leeft 
in een sprookjeswereld van zijn eigen schepping, een sprookjes
wereld van menschelijk licht en rede, zoo verblindend en schitterend 
als er ooit een geschapen werd en den man, die het eind van zijn 
leven nadert, die door alle diepten van menschelijk wee is gegaan, 
die al de ondiepten van menschelijke bevatting heeft gepeild en wien 
's menschen licht en rede bitter smaken op de tong. 

Idealisme en realisme, opstandigheid en deemoedigheid, — we 
zien ze in deze groote, machtige, geesten vertegenwoordigd. 

Maar laat ons hun levensloop en gedachten wat nader gade
slaan, om te zien wat in hen was. 

Shelley werd geboren in 1792 en leidde zijn leven in een land 
van reactie. Het Engeland van die periode was wellicht even 
bevreesd voor een verandering in zijn godsdienstige en staatkundige 
instellingen, als het Rusland van Dostojewski. Inplaats van naar 
Siberië, werden de mannen, die den durf tot hervorming bezaten, 
naar Botany Bay in Australië, het Britsche Siberië, opgezonden. 

De hartstochten door het Schrikbewind gewekt, hadden den 
vooruitgang der revolutionaire beweging volkomen verlamd. Het 
alarm en de glorie van de worsteling met Napoleon begroeven haar 
m vergetelheid. 
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Het was een tijd van onderdrukking en oorlog, van spilzieke 
koningin en bigotte priesters, van vooroordeelen en misdaden, van 
gevangenissen en beulen, van armoede — smerige, onderworpen 
aimoede, en weelderigheid — opgeblazen, onverantwoordelijke 
weelderigheid1. Den alledaagschen sterveling schijnt zulk een tijd 
gewoon genoeg, normaal misschien, onvermijdelijk ïn elk geval. Niet 
aizoo aan Shelley, dezen „schoonen, onmachtigen engel, die vruch
teloos in het ledig zijn stralende wieken rept", zooals Matthew 
Arnold hem genoemd heeft. 

Onmachtig? — Neen, niet geheel. Schoonheid als zoodanig is 
nooit onmachtig. Maar zelfs in zedelijken, zelfs in meer stoffelijke!) 
zin, — neen, niet geheel. Zulke talenten als van Shelley, zulk een 
scherpzichtige verontwaardiging, zulk eenihaat van het kwade, zulk 
een liefde voor reinheid en vrijheid, zulk een geloof in den vooruit
gang der menschheid, ze verscheiden nimmer van deze wereld, 
zonder hun sporen na te laten. Shelley is zelf een van die „uitver
koren en gewijde geesten", onder wier magnetische leiding hij het 
menschdom voort zag schrijden naar volmaaktheid'. Anderen volgen 
in hun glinsterend spoor. 

Welke krachten lagen aan deze vermogens, dit geloof ten 
grondslag? In de eerste plaats de natuur van den man zelf. Een zeer 
zeldzaam karakter, een buitengewoon sterk temperament, een krach
tige en aangeboren toewijding aan goedheid en deugd, een stoute 
en oorspronkelijke geest. Shelley's gemoed aanvaardde niets 
zonder het te proeven. Zelfs als knaap oordeelde hij de wereld naar 
zijn eigen maatstaf .en bevond haar gebrekkig, bevond haar vol 
euvelen, c ie gebeterd dienden te worden. Te Eton zou hij een 
rebellie van kleine jongens tegen het ranselen geleid hebben. Hij 
werd daar de „Atheïst" genoemd en dit was volgens Hogg een 
officieele titel, hem gegeven, niet omdat hij niet in een God geloofde, 
maar omdat hij een vermetele opstandeling was. Maar zelfs vóór 
Eton schijnt hij zich aan de zwakken en verdrukten gewi|d) te 
hebben. Het volgend tooneel uit de Rcvolt of Islam zinspeelt op 
zijn kostschooljaren: 

Ik herinner mij wel het uur, dat brak 
Mijns igeestes slaap: een frissche Meidag was het, 
Toen fl< •voortwandelde op bet glinsterend gras. 
En weende, ik weet niet waarom; totdat er rezen 
Uit het naburig schoollokaal stemmen, die helaas! 
Slechts één echo waren van een wereld van weeën — 

v De scherpe, verscheurende strijd van tyrannen en vijanden. 
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En toen sloeg ik mijn handen ineen en keek in het rond — 
.Maar niemand was nabij om mijn overstroomende oogen te bespotten, 
Die hun warme druppels op den bezonden grond goten — 
Zoo sprak rik zonder schaamte: — „Ik zal zijn wijs, 
En rechtvaardig en vrij en zacht, als in mij ligt 
Zulk een macht, want ik word moe te aanschouwen 
Hoe zelfzuchögen en sterken steeds tyranniseeren 
Zonder verwijt of belet. Toen bedwong ik 
Mijn tranen, mijn hart werd kalm en ik was zacht en, moedig. 

Vollediger en volkomener geeft hij ons zijn opvattingen van 
wat hij als 's menschen levensdoel en plicht beschouwt in de sch^one 
strofe van Prometheus Ontboeid: 

Smarten te lijden, die Hoop oneindig denkt; 
Onrecht te vergeven zwarter dan dood of nacht; 
Macht te braveeren, die almachtig schijnt; 
Te beminnen en verdragen, te hopen tot Hoop schept 
Uit eigen wrak bet ding, dat zij bepeinst; 
Niet veranderen, noch aarzelen, noch berouwen; 
Dit als uw gflorie, Titan, is te tzijn 
Goed, groot en vreugdig, schoon en vrij ; 
Di t alleen is Leven, Vreugde, Heerschappij en Victorie. 

Let op de beide eerste regels: geeft daarin deze profeet der 
Vreugde niet de geheele kern van Dostojewski's geest: de uitdaging 
aan het lijden, de onbegrensde vergevensgezindheid? 

Het was dit instinctmatig geloof, meer dan iets dat hij van 
anderen leerde, dat hem in zijn daden leidde, in het leven naar 
lichaam en naar geest. In later jaren mag zich dat uitgedrukt hebben 
in den vorm en zinswending van de wijsgeeren zijner dagen, doch 
de 'drijvende kracht kwam uit Shelley's eigen natuur. Hij gevoelde 
zichzelf altijd zoo overtuigd van zijn eigen goedheid, het was hem 
zoo natuurlijk lief te hebben en moedig te zijn, hij leefde zulk een 
onwereldsch, onzelfzuchtig leven, zoo geheel de schoonheid der 
deugd gewijd, 'dat hij den werkelijken groei en ontwikkeling der 
dwaasheden en ondeugden, de onverdraagzaamheid en begeerlijk
heid, het zich voortdurend bezig houden met eigen belangen, zoo 
gewoon in dien alledaagschen mensch, niet begreep en niet kon 
begrijpen. In andere tijden en andere omstandigheden zou hij als 
een heilige beschouwd zijn. Er is iets van den heilige in de buiten
gewone wijze, waarop hij barmhartigheid oefende: eens keerde hij 
midden in den winter barrevoets naar huis terug, omdat hij zijn 
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laarzen aan een arme vrouw had gegeven. Met den heilige had hij 
ook de overweldigende vergeestelijking des gemoeds gemeen. 
Steeds was in zijn gemoed tegenwoordig: 

De toekomst en 'het verleden zijn ijle schaduwen 
Van gedaohte's eeuwige vliuChft. 

Hij haatte het vleesch en behoorde nauwelijks tot het vleesch. 
Gedachte was het essentieele element in zijn samenstel, en een denk
beeld, een aandrift, een geestelijke ontroering was wezenlijker en 
begrijpelijker voor hem, dan die dingen van het lichaam en van de 
aarde, van welker bestaan de zinnen ons overtuigen. Het was geen 
rederijkerij, geen aanstellerij, als hij de onsterfelijke gestalten van 
„Verlangens en Adoraties", de „Schemerende Incarnaties van Hoop 
en Vrees en schemerige Fantasieën" zag weeklagen over de baar 
van Adonaïs of als hij de Wolk in een levend wezen herschiep en ons 
haar in al haar phasen en zwerftochten deed volgen. 

Er stak een gevaar in dit overmeesterend gevoel van zijn eigen 
gerechtigheid, deze onwrikbare overtuiging wat betreft de funda-
menteele beginselen. Shelley was zich nauwelijks van eenige onvol
maaktheid in zichzelf bewust. Hij zag het leven altijd als een botsing 
tusschen zijn eigen natuur en de wereld buiten zich, niet als een 
conflict tusschen onderscheiden deelen van zijn eigen wezen. Nood
zakelijkerwijs moet dat den vijand of buitenstaander den indruk van 
ingebeeldheid! of aanmatiging geven. Toch was het nooit de rauwe 
en stompzinnige onbeschaamdheid van meer zelfzuchtige zielen — 
zijn trots was volkomen vrij van zelfzuchtige bedoelingen en vol 
edelmoedigheid; hij was een uiterst beminnelijk man en de beste 
aller vrienden — maar een soort van intellectueel, geestelijk fana
tisme, dat hem een bijna onbeperkt vertrouwen deed stellen in de 
waarden, die hij aan menschen en dingen toekende en dat hem deze 
op vrijwel absolute wijze als goed of slecht deed, beoordeelen, 
zonder het feit te erkennen, dat alle menschen een mengsel uitma
ken, op de meest ingewikkelde, meest onnaspeurbare wijze, van 
goede en slechte eigenschappen. 

Shelley miste volkomen de verbeeldingskracht, welke iemand 
de beweegredenen en begeerten van anderen kan eigen maken. Die 
groote eigenschap van Dostojewski, die den romanschrijver zoo diep 
deed doordringen in het gemoed van den misdadiger en de pro
stituee, ontbrak Shelley ten eenenmale! Hij zou hen niet van zijn 
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deur gewezen hebben, zijn goedheid van hart begreep ook zonder 
weten, hij schreef eens aan Byron: „Zwakkelingen en dwazen zijn 
in dit opzicht als koningen — zij kunnen geen kwaad doen". Maar 
in hem was niet de houding van den medezondaar en medelijder als 
in Dostojewski. Wij mogen dat een onvolmaaktheid noemen, maar 
deze onvolmaaktheid kan wel het tegendeel, het noodzakelijk tegen
deel eener volmaaktheid geweest zijn. Zelfs het licht der grootsten 
heeft zijn schaduwen en om dit licht in zijn volle kracht te zien. 
kunnen wij de schaduwen niet missen.Er was een onschuld en een 
zuiverheid in dezen dichter, die het kwaad op een afstand hield. E.i 
wij mogen ons afvragen, of hij de groote schepper van zoovele 
onsterfelijke zangen geweest zou zijn, of hij de sterke lichtende 
geest geweest zou zijn, die ons in onweerstaanbare vlucht naar een 
andere en betere wereld meevoert, reëeler voor hem dan die, waarin 
wij leven, als hij niet dat onaantastbare en onfeilbare vertrouwen in 
zijn eigen karakter en oordeel gehad had, als hij niet de Shelley 
geweest was, dien wij kennen en liefhebben. Dit dan is de voor
naamste drijvende kracht in Shelley's leven en kunst: de geconcen
treerde waarde, de diamantharde, onverwinnelijke kracht van zijn 
karakter en genie. 

Andere invloeden zullen zich bij die eene voegen en tot op 
zekere hoogte zijn denkbeelden en overtuigingen vormen, maar dit 
was het groote centrale feit, dat den dichter Shelley maakte. 

Zoowel van den ingeboren trots als van de goedhartigheid van 
Shelley geeft Leigh Hunt's anecdote van een voorval op Hampstead 
Heath 'zulk een karakteristiek beeld, dat ik het waag ze 'hier in 
hoofdzaak te herhalen, al moge ze dan ook aan vele lezers 
bekend zijn. 

Shelley vindt op den top van de heide een arme vrouw in een 
flauwte en draagt haar in zijn armen naar de verlichte deur van het 
naaste huis, om onderdak voor haar te verzoeken. De huisheer is op 
het punt de deur voor zijn neus dicht te werpen met een „van bedrie
gers wemelt bet overal" en een „Mijnheer, uw gedrag is ongewoon". 
„Mijnheer", riep Shelley, „het spijt mij te moeten zeggen, dat uw 
gedrag heelemaal niet ongewoon is. . . Zulke menschen als gij maken 
dc geesten en het geduld 'der armen en ellendigen dol; als er ooit 
een beroering in dit land uitbreekt (wat allerwaarschijnlijkst is) 
herinner u dan, wat ik u zeg. Ge zult het huis, waarin gij deze ramp
zalige vrouw weigert toe te laten, boven het hoofd zien verbranden". 

Dit sterke gevoel voor rechtvaardigheid, dit overheerschend 
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idealisme, dat zich uitte in de voortdurende begeerte en bezorgdheid 
om Ide wereld te hervormen, bleef een deel van Shelley's wezen, zijn 
levensdoel, tot bet einde zijner dagen. Maar het werd gevoed en 
gesterkt, het ontving zijn meer bepaalde en eindelijke uiterlijke 
vormen door de invloeden van zijn eeuw. Shelley was het geestelijk 
kind van dien. grooten ged'achtenstroom, die zijn oorsprong nemend 
in Griekenland, een schitterende herleving in de Renaissance door
maakte, en'Europa in beroering bracht door zijn nieuwe, vermetele 
denkbeelden in de dagen der Verlichting en der Fransche Revolutie. 
Geslagen, tenminste in Engeland, voor alle practische doeleinden, 
geslagen, totdat op een veel later tijdstip de Chartistenbeweging 
opnieuw de vaan van lellen opstand verhief en voor een nieuwe 
krachtdadige uiting het idealisme verzamelde, dat de mannen van 
1789 had gewekt, leefde deze groote beweging voort, een min of 
meer verborgen en aarzelend leven, in zijn schrijvers en wijsgeeren. 

Tom Paine, de schrijver van De Rechten van den Mensch en 
De Eeuw der Rede, moet Shelley's vurigen en ontvlambaren jeug
digen geest sterk geïnspireerd hebben, Tom Paine, een waarachtige 
held, wiens daad zoo goed als zijn woord was en van wien gezegd 
is: „De armoede verliet hem nimmer, toch maakte hij een fortuin 
met zijn pen en schonk het aan de zaak, die hij diende... Nimmer 
droeg een beter democraat de wapenrusting van den dolenden 
ridder; nimmer viel een beter Christen de Orthodoxie aan. Niemand 
na of voor hem heeft ooit de zuivere zaak der democratie tegen 
monarchie en aristocratie met half zooveel geest en kracht 
bepleit". 1) 

En Shelley moet den invloed gevoeld hebben van die allerbe-
wonderenswaardigste vrouw, de pionierster der Vrouwenbeweging 
i n Engeland, Mary Wollstonecraft, de moeder van die Mary, die 
hem een even begrijpende en verknochte vrouw werd, als Anna 
Grigorovna voor Dostojewski zou zijn. 

Maar de man, die den grootsten invloed oefende bij de vorming 
van Shelley's overtuigingen was Will iam Godwin en bijzonderlijk 
zijn boek Een onderzoek aangaande de politieke Rechtvaardigheid. 
Door dit boek werd Godwin, de grootste figuur der Verlichting in 
Engeland, meer inderdaad dan „een haveloos filosoof", gelijk 
Clutton Broek hem in zijn belangwekkend (boek Shelley, de Mensch 
en de Dichter betitelt en in elk geval een dappere en onafhankelijke 

1) H . N . B r a i l s f ó r d , Shelley, ü o d w i n a n d their Circle. 
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geest — „de Apostel der Universeele Welwillendheid"., een wijs-
geerig stelsel gebaseerd op de leerstelling van 's menschen vatbaar
heid voor volmaking als eerste vooronderstelling van den vooruit
gang. Want dit was Godwin's sterkste zijde, dat hij, ofschoon de 
leer der evolutie haar domineerende plaats in de ontwikkeling der 
menschelijke gedachte eerst op een veel later tijdstip zou innemen, 
een sterk geloof koesterde in het denkbeeld van vooruitgang. De 
menschelijke geest is overeenkomstig zijn leerstellingen een ruw 
materiaal, dat voor bijna onbeperkte variatie vatbaar is en diens
volgens voor een voortschrijden naar volmaking. Doch gelijk de 
meeste, zoo niet alle hervormers van de periode der Verlichting, in 
hun haat tegen vorsten- en priesterbedrog, tegen wet en gewoonte, 
tegen despotisme en orthodoxie, zocht hij de middelen daartoe bijna 
uitsluitend in de uitwendige omstandigheden. Daar hij bovendien 
een uiterst individualist was, verwaarloosde hij in zijn redeneeringen 
het gewicht van den economischen factor in sociale veranderingen. 

De meest waardevolle hoofdstukken in Godwin's boek zijn die, 
waarin hij zijn doordringende critiek op de bestaande maatschappij 
neerlegt. Maar voor de jongelieden van zijn dagen lag, zooals 
Brailsford opmerkt, het spannende in zijn schildering eener vrije 
gemeenschap, waaruit wetten en dwang verwijderd waren en waarin 
de eigendom in voortdurende beweging was, veroorzaakt door den 
stroom der „universeele welwillendheid". Gedurende ettelijke jaren 
dweepten Coleridge, Southey en Wordsworth dermate daarmede, 
„dat zij het besluit namen een gemeenschap volgens Godwin's 
beginselen te gronden, en om zichzelf te bevrijden van de drukkende 
en belemmerende invloeden eener maatschappij, bedorven door 
wetten en bijgeloovigheden, kwamen zij op het simpele hulpmiddel, 
zichzelf uit haar bereik te verwijderen". Hoe Coleridge en Southey 
met het doel, hun Pantisocratie aan de oevers der Susquehana te 
stichten, naar Bristol gingen, om een schip te charteren en inplaats 
daarvan... de gezusters Fricker trouwden, ziedaar een van de meest 
vermakelijke anecdoten in de Engelsche letterkundige geschiedenis. 

De uitspattingen van het Schrikbewind schrikten deze jonge 
mannen van alle revolutie en zelfs hervorming af; zij bekoelden 
w elhaast tot heel fatsoenlijke en gehoorzame burgers. Maar Shelley, 
die in later tijd kwam en diensvolgens op minder directe wijze onder 
clen indruk was van. de gewelddadigheden der Fransche Revolutie en 
bovendien, dat is het hoofdverschil, van een veel onafhankelijker, 
onbuigzamer natuur was, op zijn beurt gevangen in het dichte 
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logische web v a n G o d w i n ' s Politieke Rechtvaardigheid, She l ley 
bleef a l t i jd t rouw aan de voorui ts t revende, humani ta i re idealen, 
waar toe deze b l a d z i j d e n hem eens hadden bez i e ld . 

In godsdiens t ige z o o w e l als in pol i t ieke zaken was hij g r o t e n 
deels een lee r l ing v a n G o d w i n . G o d w i n ' s be schouwingen w a r e n in 
hoofdzaak w a t w i j n u agnos t i sch zouden noemen. „ I k acht mi jn ve r 
mogens ontoereikend, om mij over d e oo rzaak v a n al le d ingen uit 
te sp reken" , zeide hi j . „ I k stel mij e r m e e tevreden de verschi jnselen 
te aanvaarden, zooa l s ik ze waarneem, zonder de pretentie daarop 
een hypothese te bouwen , in den w a a n al le d ingen begr i jpe l i jk te 
maken . Ik laat mi jn aa rdbo l niet op een ol i fant rusten (een toespel ing 
op de Indische m y t h e ) en d e n ol ifant op een s c h i l d p a d " . Hi j aan 
schouwt met eerbied en on tzag , „ d i e oerkracht , wat d ie dan ook 
moge z i jn , die a l le rwege rondom mij w e r k t " . M a a r hij w i l niet tot 
an th ropomorph i sme ve rva l l en , of aan dit Oppers te D i n g , dat S h e l 
ley 's Demogorgon in den Prometheus Ontboeid in he r inner ing 
brengt , de gedaante van een mensch geven. „ D e oerkracht is niet het 
intel lect ; z i jn wegen z i j n niet onze w e g e n " . 

W e l i s w a a r w a r e n She l ley ' s meeningen en inz ichten in deze 
speculat ieve overpe inz ingen tot op zekere hoogte door de groote 
k lass ieke schri jvers g e w i j z i g d , in de eerste plaats door P la to , d i en 
hij z i jn geheele leven tot het e ind met t rouwe toewi jd ing bleef lezen 
en in later d a g e n wel l i ch t door Be rke l ey en andere schrijvers vair 
f i losof ischen aard , maar de hoofdl i jnen, waa r l angs z i jn gedachten 
z i c h bewogen , gedurende de we in ige ja ren hem ter o n t w i k k e l i n g 
gelaten, w a r e n die door G o d w i n verstrekt . v 

V o o r wa t levend en menschel i jk was in den wijsgeer , vond 
Shel ley de beeldr i jke u i t d r u k k i n g . D e welberedeneerde argumenten 
v a n G o d w i n vo rmden niet den minst k rach t igen p r i k k e l , welke 
Shel ley tot een denker en d ich te r maakte , die z i ch voor tdurend met 
de zedel i jke wedergeboor te , met een groote verheff ing van het 
inenschdom bez igh i e ld . D e universeele w e l w i l l e n d h e i d , door G o d w i n 
gepredikt , w e r d bi j Shel ley een toegenegen, een vur ige liefde voor 
zi jn geslacht . V e l e van z i jn denkbee lden : v e r v o l m a k i n g , l i jde l i jkheid , 
anarchisme, communisme , de mach t der rede en de meerderheid van 
over red ing boven geweld , het toeschri jven van zedel i jk k w a a d aan 
den verwoestenden inv loed v a n wetten en ins te l l ingen, denkbeelden, 
die voora l in zi jn jongere jaren ges tad ig in zi jn geschriften te rug
keeren en die a l t i jd inf meerdere ot mindere mate vat op hem gehad 
hebben, moeten hem uit G o d w i n ' s b ron toegevloeid z i jn . 
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ln zijn beginsel van lijdelijk verzet tegen bet kwadle, in zijn 
vegetarisme en andere richtpunten van gedrag doet Shelley zich 
aan ons voor als een vroege Tolstoy. Nauwelijks meer dan een 
jongen, zien wij hem reeds bezig met practische pogingen tot her
vorming. Hij onthield zich nimmer van de politiek, nimmer werd hij 
de dogmatische individualist van 'de Politieke Rechtvaardigheid, 
altijd behield hij zijn geloof in het gemeenschappelijk pogen.Bezield 
door zijn jeugdigen zendingsijver, maakte hij zijn. reis naar Ierland, 
cm de zaak van de Emancipatie der Katholieken te bevorderen en 
een jaar later gaf hij zijn Voorstel tot Kiesrechthervorming in het 
licht. Zijn verblijf in Italië sinds 1817 sneed hem tot op zekere 
hoogte van cie practische politiek van zijn moederland af en zijn 
geest schijnt vanaf dien tijd meer uitsluitend in beslag genomen te 
zijn door zijn dichterlijken arbeid!, maar bij bleef groot belang 
stellen in de sociale en politieke aangelegenheden der wereld, zooals 
het Masker der Anarchie en tal van andere stukken zijner latere 
jaren bewijzen. Zijn onvoltooid prozawerk Een philosophisch Voor
stel tot Hervorming, hoofdzakelijk met betrekking tot de natio
nale schuld, bevat ook enkele merkwaardige'bladzijden van politiek 
inzicht en ver-ziende argumentatie.Per slot van rekening was Shelley 
niet zoo' onpractisch, als menschen, A\jjen het aan idealisme ontbrak, 
zich hem voorstelden. Zoowel de Emancipatie der Katholieken als 
cie Hervorming van het Kiesrecht, zooals door hem worden voorge
staan, werden in later dagen aanvaard. Hij was slechts zijn tijd 
vooruit en wees den weg naar de toekomst, gelijk idealisten meestal 
doen. 

Wat ons echter meer belang inboezemt, omdat hij in dit geval 
aan zijn idealen een blijvender vorm gaf, is de wijze, waarop hij ons 
een herboren maatschappij toonde in zijn gedichten. Hij begon met 
ons een Duizendjarig Rijk te schilderen in Koningin Mab, een tame-
liïk onrijpe poging, hoewel niet zonder regels van gloeiende schoon
heid, vooral de beginstrofe, die het onmiddellijk als een gedicht 
van ideeën kenmerkt: 

Hoe wonderbaar is Dood, 
Dood en zijn broeder Slaap! 
De een, bleek als gindsche afnemende maan 
Met lippen somber blauw; 
De andere, rozig als de morgen, 
Wanneer tronend boven de golven van den oceaan 
Hij over de wereld bloost: 
Toch beiden zoo ongemeen wonderbaar! 
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Een rijpere dichterlijke voorstelling van zijn levensinzichten en 
ten schets eener herboren wereld ontvangen wij in de verheven 
Mythologie van Prometheus Ontbeeld. Er is noch psychologische 
teekening, noch handeling in dit drama en de karakters zijn grooten-
dcels zoo "abstract, dat zij van uit het gewone oogpunt geen indruk 
op ons vermogen te maken. Maar Prometheus Ontboeid nadert 
wellicht dichter de muziek dan eenig ander drama, dat geschreven 
is en er schuilt als een opeenstapeling van kracht in de aandoening, 
die door de reeks van zijn schitterende beelden wordlt gewekt. Het 
is een drama van ideeën, niet van menschelijke wezens, en Shelley, 
ofschoon niet rijk in zijn ervaring aangaande menschelijke wezens, 
was vol van ideeën en in onophoudelijk verkeer daarmede. Dat 
maakt hem tot den dichter van het intellect; ofschoon hij zich in 
aandoeningen uitdrukt— een waar dichter kan niet anders doen — 
werden ze altijd door zijn ideeën gewekt. Het conflict in Prometheus 
Ontboeid is dat tusschen de ideeën van vrijheid, onafhankelijkheid, 
menschenliefde en zelfopoffering, al de deugden zooals Shelley ze 
zag, in haar tegenstelling tot de toestanden in het algemeen van de 
werkelijke wereld zijner dagen (en lang daarna), tot hebzucht, 
onderdrukking, tyrannie, tot de vele egoïsmen en ondeugden, die de 
menschheid op haar moeizamen, met bloed bevlekten weg hebben 
begeleid. In dezen reuzenstrijd tusschen god en anti-god ligt zijn 
philosophische en menschelijke belangwekkendheid. Deze stempelt 
dit drama tot de schitterendste voorstelling van den opstandigen 
geest, den geest van wil en gedachte, van zelfbewuste macht, die 
steeds voorwaarts ziet, steeds aan liet werk is, het oude omver te 
werpen en het nieuwe op te richten, den geest in oorlog met de 
wetten en instellingen van vroegere generaties, den genius van het 
ideaal in den mensch, strevende naar ongebonden, onbeperkte 
ontwikkeling. 

Een derde van zijn grootere gedichten, het lyrisch drama 
Hellas, een serie van lyrische tafereelen, zooals Shelley het zelf 
noemt, geeft ons een anderen kijk op het bestaan in een herschapen 
heelal, inniger verbonden dan Koningin Mab of Prometheus Ont
boeid, met tooneelen ontleend aan een historische gebeurtenis uit 
Shelley's eigen tijd, den Griekschen opstand tegen Turkije. 

Het is het meest bekend door zijn koren: 
Wereld; na wereld rolt voort 
Van schepping tot ontbinding, 
Als de bellen op een rivier 
Schitterend, barstend, weggesleept. 
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OT dat prachtige aan het slot: 

's Werelds groote eeuw begint opnieuw, 
De gouden jaren keeren weer, 
De aarde vernieuwt ais een slang 
Haar versleten winterwade: 
De hemel glimlacht en. gelooven en rijken gloren 
Als de wrakstukken van een vervluchtigden droom. 

Maar Shelley scheen het onbeperkt vertrouwen van jonger jaren 
verloren te hebben en het eind klinkt meer als een gebed dan een 
profetie. Er zijn tranen van vermoeienis en wanhoop in dat slotvers: 

O houd op! moeten haat en dood terugkeeren? 
Houd op! moeten menschen dooden en sterven? 
Houd op! leeg niet tot den droesem de kelk 
Van bittere profetie. 
De wereld is moede van het verleden, 
O mocht ze sterven of eindelijk rusten! 

De Triomf des Levens, het groote fragment, dat hij bij zijn 
dood onvoltooid achterliet, met dat statige begin: 

Snel als een geest zich reppend tot zijn taak 
Van glorie en goedheid, sprong de Zon te voorschijn, 
Zich verheugend in zijn praal, en het masker 

r 

Der duisternis viel weg van de ontwaakte Aarde — 

dit gedicht, dat in-zijn tegenwoordigen staat min of meer verbijstert 
door zijn geweldige opeenstapeling van beelden, eindigt met een 
vraagteeken en het groote geheimenis onopgelost. 

Shelley is vaak pantheïst genoemd en als wij Pantheïsme ont
waren in een gevoel van eenheid, een besef van één-zijn met het 
Heelal in al zijn manifestaties, met menschen en planten en dieren, 
met zonnen en sterren, met alle natuurlijke en kosmische dingen, 
dan verdient wellicht geen dichter dien naam met grooter recht. 
Ma^ar in zijn zedelijke beschouwingen toont hij ons een duidelijk 
dualistische,houding. In de meeste zijner grootere, meer philosophi
sche werken stelt hij het leven voor als een worsteling tusschen de 
vijandelijke beginselen van Goed en Kwaad. In zijn meesterlijksten, 
grootsten trant heeft hij dat gedaan in Prometheus Ontboeid, waar 
op het onmetelijk doek des Hemels, door zijn scheppend genie 
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ontrold, hij ons in gloeiende kleuren en stralende vizioenen een God 
en een Anti-God schildert, die om de wereld worstelen, een 
heroïsche idealiseering van wat hij op aarde aanschouwde. 

Beslister en droger vindefi wij deze levensbeschouwing vast
gelegd in den eersten zang van Den Opstand van den Islam: 

Weet dan, dat sinds de diepten der oude eeuwen 
Twee Machten over de sterfelijke dingen heerschappij voeren, 
ü e wereld regeerend elk voor zijm aandeel, 
Onsterfelijk, al-doordringend, menigvoudig, 
Twee Geniën, gelijkelijk Goden — toen leven en gedachte 
Te voorschijn sprongen, barstten zij uit den schoot van het 

onwezenlijk Niets. 

Wanneer Shelley zich. atheïst noemde, moeten wij daarin niets 
meer zien dan een uitdaging aan rechtzinnigheid en onverdraag
zaamheid. Hij ging prat op dien naam, omdat Christenen den naam 
van God gebruikten, om vervolging en verdrukking te heiligen. 

„Het is een goed. krachtwoord om een discussie te beëindigen," 
zeide hij eens tot zijn vriend Trelawney, „een boeman om de dwa:en 
te verschrikken, een dreigement om de verstandigen te intimideeren. 
Ik placht het te gebruiken, om mijn afschuw van bijgeloof uit te 
drukken. Ik nam het woord op zooals een ridder een handschoen 
opraapt, als een uitdaging aan de onrechtvaardigheid. 1 

Als de twee groote idealen, die aan alle andere ten grondslag 
liggen in Shelley's leven en werk, dringen de zedelijke wedergeboorte 
der menschheid en de hartstocht voor menschelijke volmaaktheid, 
een volmaaktheid, die alle deelen van 's menschen natuur, zedelijk, 
verstandelijk en zinnelijk gelijktijdig verheffen en verrukken moest 
en waarin alle botsingen verzoend zouden worden, zich voortdurend 
aan den geest van den lezer op. Liefde was een middel tot die vol
maaktheid. Zelfs zijn liefde voor vrouwen was altijd meer een kwes
tie van verwantheden en sympathieën dan van de zinnen. Het is een 
Platonische liefde, een liefde, die bijna geslachtsloos :s. Daarom kon 
hij zeggen: 

Ware liefde verschilt daarin van goud en klei 
Dat scheiden niet beteekent wegnemen. 

Epipsychidion is het monumentaalste van zijn liefdesgedichten; 
en het zij mij toegestaan hier een schoone bladzijde uit Arthur 
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Symons' studie over onzen dichter aan te halen: „Epipsychidion 
verheerlijkt de liefde met die ijzige extase, die het hartebloed is van 
Shelley's ziel; er' zijn oogenblikken aan het begin en het eind, 
waarin zijn sympathie met de liefde in het daadwerkelijk bezit over
gaat. Maar grootendeels is het gedicht een verklaring, geen bevesti
ging; de liefde erin is zusterlijk" en verdraagt scheiding, het zegt 
eens voor al, verrukt en weelderig en zuiver, het diepste wat Shelley 
te zeggen had... De eenige hartstocht erin is die voor die geestelijke 
schoonheid, waarvan het zijn grootere hymne is, en ten opzichte 
van Emilia Viviani beleed hij de Ixion van een wolk geweest te zijn. 
„ik vermeen, zeide hij in een brief, dat iemand altijd verliefd is op 
het een of ander; de dwaling en ik beken, dat het 'voor geesten 
bekleed met vleesch én bloed niet gemakkelijk is, die te vermijden, 
bestaat daarin, dat men in een sterfelijk beeld de gelijkenis zoekt 
van wat wellicht eeuwig is." In het gedicht heeft hij meer gedaan dan 
hij bedoelde, want 't is de eeuwige schoonheid, die net voor ons ver
beeldt en geen sterfelijke wezenstrekken. Juist omdat het zonder 
persoonlijken hartstocht is, omdat het is de aanbidding van een 
schaduw voor een schaduw, is het dat schrikkelijk en wonderlijk 
gewrocht geworden, waarin de mystieke hartstocht van Crashaw en 
dc hartstochtelijke casuïstiek Van Donne als in een smeltkroes 
geworpen schijnen te zijn: 

üij zijt de wijn wiens dronkenschap is al 
Wat wij begeeren kunnen, Liefde! 

en üe dronk is een elixir voor alle minnaars". 1) 
Wij 'vermeldden de hooge en karakteristieke eigenaardigheid, 

waardoor zich de kleinere, meest volmaakte natuurgedichten zijner 
latere jaren onderscheiden: zijn gevoel voor eenheid: in en met alle 
dingen der natuur. Dat vindt zijn meest voldragen cn onverganke
lijke uitdrukking in uitingen als: De Leeuwerik, Kruidje-roer-me-
niet, De Ode aan den Westenwind, de Wolk. Was er ten slotte niet 
veel van den pantheïst in hem? — Hoe onoplosbaar is het raadsel 
des levens! Deze mythen, zooals ze genoemd zijn, drukken de 
gewaarwording uit van een heviger werkelijkheid in de natuur clan 
andere menschen kunnen gevoelen. „Voor Shelley schenen deze 
schepselen en krachten der natuur evenveel werkelijkheid te bezitten 
ais menschelijke wezens voor de meesten van ons en hij ontdekte 

1) A r t h u r S y m o n s , The Romantic Movement in English Poetry. 
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dezelfde soort van intense beteekenis in bun schoonheidsuitingen, 
als wij in de schoonheid van menschelijke wezens of van groote 
kunstwerken vinden. De natuur dezer beteekenis kon hij niet ver
klaren — niemand kan de uiteindelijke beteekenis van iets verklaren 
— maar hij kon haar met geweldige kraCht in zijn kunst uit
drukken". 1) 

Ér is heel wat vaagheid en verwaterdheid in Shelley s grootere 
gedichten, zoowel in zijn onderwerpen als in de behandeling zijner 

'onderwerpen, maar zijn schoonste lyrische gedichten bezitten een 
verwonderlijke preciesheid van uitdrukking, zijn klaarder en exacter 
dan eenige andere poëzie van dezelfde soort. 

Alvorens het eerste deel van dit artikel te beëindigen, waarin ik 
den lezer eenigen indruk, zij het ook oppervlakkig, van de denk
beelden en het genie van Shelley heb trachten te geven, heb ik nog 
enkele woorden te zeggen aangaande de verhouding tuschen de 
ideeën van dezen „vereerder 'der rede" en zijn poëzie. Het vers is 
geen aan het proza toegevoegd ornament, fhet is een ander middel 
van uitdrukking. Het is het middel om schoone ontroering uit te 
drukken of ontroering in schoone vloeiing. Alle goede proza bezit 
ontroering en alle goede poëzie bevat redelijkheid in zich als middel 
van uitdrukking, maar het essentieele verschil tusschen vers en proza 
is, dat het een het best geschikt is voor de hoogere en blijvende 
eigenschappen der ontroering en het ander voor de hoogere en 
blijvende eigenschappen der rede. Shelley was in zijn wezen zoozeer 
een dichter, dlat hij zich op zijn volst in poëzie uitdrukte en dat 
sommige van de vurigste bewonderaars zijner poëzie in zijn proza 
een gebrek aan kracht en karakter vinden. Het bezit ettelijke fraaie 
eigenschappen en zijn Verdediging der Poëzie, zijn Essay over het 
Christendom zijn belangrijke bijdragen tot zijn genie, evenzeer als 
getuigenissen voor zijn ongerepte waarde als mensch, maar het 
beste van Shelley vindt men daarin niet, omdat het beste van 
Shelley niet stak in zijn redelijkheid als denker, maar in zijn ontroe
ringen als dichter. In deze ontroeringen, door zijn gloeiende ver
beelding geschapen op den grondslag en binnen het raam van zijn 
verstand, maar daarboven uitstijgend, gelijk een leeuwerik boven 
het stoffelijk raam van een gebouw zou uitstijgen. 

Het is deze gave, die Shelley tot een hooger plaats verheft dan 

D A. Clutton Broek, Shelley. The Man and the Poet. 
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die waarop de mensch, die louter prozaschrijver is, recht heeft. Wel
iswaar kan de taal van een prozaschrijver de poëzie 7. eer dicht 
naderen; sommig proza 'bezit ettelijke van de elementen der poëzie; 
maar in het algemeen kan men zeggen, dat de laatste den eerster 
rang in de hiërarchie der kunst inneemt. 

Shelley's verbeelding — altijd uitgaande van zeker innerlijk 
weten- zekere innerlijke overtuigingen, zeker innerlijk geloof — gaat 
dikwijls in fantasie over en het valt moeilijk te zeggen, waar het eea 
eindigt en het ander begint. In zijn glorieuze droomen en fantasieën 
verliest hij vaak alle menschelijke en aardsche grenzen uit 't gezicht. 
Het wordt onmogelijk hem op en neer en naar alle punten van het 
hemelsche compas te volgen, te midden van zijn regenboogkleurige 
luchtkasteelen, op zijn zwerftochten buiten aardsche ruimte en tijd; 
wij voelen ons verbluft en duizelig te midden van die massa van 
verblindende abstracties en generalisaties; onze belangstelling ver
slapt. Shelley's ontroeringen, hoe schoon ze ook mochten zijn, ont
brak het soms aan diepte. Ze zijn grootendeels — misschien is dat 
een algemeene karaktertrek van zijn natuur — van kinderlijken, 
vluchtigen, voorbijgaanden aard. 

in die voortreffelijke kleine monografie, waarin een ander groot 
dichter eener latere periode, Francis Thompsoït, ons zijn beschou
wingen over Shelley geeft, beschrijft hij op de volgende weelderig 
beeldrijke wijze wat naar zijn opvatting Shelley's spelletje met het 
natuurleven moet heeten: 

„Het Heelal is zijn speelgoeddoos. Hij bekladt zich de vingers 
in den avondschijn. Hij zit vol goudstof van het rollen tusschen de 
sterren. Hij haalt guitenstreken met de maan uit. De meteoren 
steken hun snuit in zijn hand. Hij plaagt den donder in zijn hok, tot 
hij gaat grommen en lacht om het rammelen van zijn vurigen 
ketting. Hij danst de poort des hemels in en uit: de vloer is er 
bezaaid met zijn gebroken fantasieën. Hij draaft dol over de aether-
veld'en. Hij zit de rollende wereld achterna. Hij loopt de zonne
paarden tusschen de pooien. Hij staat in den schoot der geduldige 
natuur en vlecht haar losse tressen op honderderlei eigenwijze 
manieren, om te kijken, hoe zij er in zijn liedje 't liefst uit zal zien". 

Deze'vluchtige aard zijner ontroeringen, dit wilde spel zijner 
fantaisie, als Thompson ons hier schetste, is ongetwijfeld de reden, 
dat sommige van de beste werken van Keats of Rossetti sterker vat 
op ons hebben, ons in nog sterker mate verrukken. In het weefsel 
dezer dichters is een grooter intensiteit en concentratie en hun 
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ol i - tcr fe l i jks te verzen hebben hun worte len in diepere lagen van 
memscheli jkheid. S o m m i g e humanis ten m o g e n tegen het w o o r d m e n -
schel i jkheid in dit ve rband bezwaa r maken, rfïaar de grootste fout, 
die wij in onze levensfi losofie kunnen maken is te meenen, dat 
gevoel en liefde v o o r schoonheid niet een v a n de mees t -waardevol le , 
meest essentieele, onmisbaars te menschelijke gevoelens is. 

D o c h indien de groothe id van Kea ts en Roset t i meer in hun 
afzonder l i jke werken l igt , die van Shel ley openbaar t z i c h op eenvou
diger, directer wi jze en trekt ons met onweers taanbare banden tot 
zi jn persoonl i jkheid als geheel. Keats en Rosset t i z i jn dichters van 
een d rogere orde; Shel ley was een zanger , plus een hervormer, p lus 
een ziener ; hij was bovendien een bu i tengewoon beminnelijk wezen; 
het heele samenstel van dezen man was van minder eenzi jdigen 
aard, ve rvu ld van een algemeenen geest van onderzoek en a l -omva t 
tende sympathie . Hi j beweegt z i ch lucht iger , zi jn v luchten s t rekken 
verder en wi jder , hij heeft de breede v lucht van een adelaar mee. 
dan de hartstochteli jke noot van den nachtegaal . E n indien z i jn 
palet de diepere warmere tonen van een Cons tab le niet bevat, er is 
een wijdte van hor izont , een t r i l lend gu lden licht, een r i j k d o m en 
w i s s e l i n g v a n v o r m in zi jn vermogens van vis ie en u i tbeeld ing, die 
Cons tab le niet bezi t en waa rvoo r slechts enkele der meest gewaagde 
verbeeldingsvluchten,der weelder igste v i z ioenen van T u r n e r ons pas
sende objecten ter ve rge l i jk ing zouden kunnen bieden. Shel ley ' s 
geest is minder gespecial iseerd, veelomvattender, u n ï v e r s e e l e r . 

(Slot volgt). 



Na Rusland ook Indië 
door 

Ü . j . V A N M U N S T E R . 

In N ° . 7 van „ D e C o m m . G i d s " is uiteengezet, w a t door mij in 
ons Indies pa r t i jo rgaan „ H e t V r i j e W o o r d " en vervolgens op het 
kongres en in het o rgaan van het Ned. Indies Ond.-Genootschap 
inzake het analfabet isme i n I n d i ë is te berde gebracht . 

U i t mijn schri jven aan de Redaks ie is daar o.m. ook het v o l 
gende aangehaa ld : 

„ D e zaak van het vo lksonderwi j s begint hier de aandacht te 
t rekken. Z o zi jn er op enkele plaatsen k o m i t é ' s verrezen, die z i ch ten 
doel hebben gesteld, om de kampongs in te gaan en lezen en schr i j 
ven aan analfabeten te le ren" . 

E n verder n o g : 
„ V e e l ve rwach t ik er niet van . Ik geloof, dat men het analfabe

tisme te veel als verschijnsel apart ziet. maar ik w i l mijn mede
w e r k i n g er niet aan on thouden" . 

W e l n u , op het laatste moet ik even terugkomen. W a n t indien 
ik maar eenigszins had kunnen vermoeden, in hoe een groot aantal 
en met wat voor enthousiasme die „uitroeïiers van het analfabe
tisme" . op p a d zouden gaan, dan had ik van bet nemen van het 
ini t iat ief toen zeer zeker in andere bewoord ingen vers lag ui tge
bracht . 

In „ D e S c h o o l " — het orgaan van het N . I. O . ü . — van 
21 Oct . '21 b e ë i n d i g d e ik een polemiek met de Redaks ie van dat 
b l ad , door de grootshe id van konseptie , in R u s l a n d inzake het 
vo lksonderwi j s aan den d a g gelegd, als beschamend voorbeeld te 
stellen tegenover de tekor tkomingen in deze hier op Java. 

ln de maand onmidde l ik daaropvolgende — N o v e m b e r '21 — 
gingen enkele n ie t -kommunis ten te Wel tev reden een héél grote stap 
vertier dan ik in die r i ch t ing gedaan had . O n d e r het parool „ n i e t 
zeggen maar doen" richtten zij een k o m i t é op , g ingen aan het les
geven en benutten iedere gelegenheid, o m ook elders personen en 
verenig ingen op te wekken , hetzelfde te doen. 
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Onder de eenigszins gewijzigde naam „A. B. L.", (analtaoe-
tisme-bestrijdirige-comifé) en met medewerking van ruim dertig 
organisatie's, vakvereenigingen,politieke en nog andere, worden tans 
in de landstaal (Maleis, Javaans, Bataks, Soendaas; en denkelik nu 
ook al in .het ,'Madoerees taalgebied) ± 1500 kursussen gehouden. 

En de stroom rijst al meer en meer. 
Bovendien zijn dit alleen nog maar de door het H . B. van voor

meld Comité geregistreerde. Zo kregen we van partijgenoten uit 
Ngandjoek een verslag toegezonden omtrent hun werken daar in de 
S [•:, waaruit blijkt, dat daar reeds sinds lang — naast gewoon 
lager onderwijs en kursussen tot onderricht in het Hollands en in het 
Engels en in vakverenigingsadministratie — zulke kursussen voor 
analfabeten lopende zijn. 

Is het niet, als men onderstaande publikatie van het „A. B. C . " -
bestuur leest, of het een bericht uit Rusland is inplaats van uit Indië: 

„Het Comité gaf uit en verspreidde 30.000 beginboekjes met 
handleiding; een toelichting voor andere, reeds bestaande boeken 
met stellen normaalwoorden; tafels van vermenigvuldiging (24000 
eksemplaren); 150.000 vellen grootfolio schrijfpapier en 24000 pot
loden." 

Genoeg om te doen zien, hoe ook andere dan revolutionnaire 
bezieling uitgaat van... Moskou. En hoever ze reikt. 

Maar ook: dat hier in Indië onder de vele Inlanders en de 
weinige Europeanen latente krachten zijn, die maar het minste of 
geringste als stimulans behoeven, om tot uiting te komen, en die 
onder het huidige régime onbenut blijven. Want — en hiermede • 
brengen we naar voren de bedoeling van onze mistroostige beoor
deling van vroeger — ook op ander terrein zou deze pushing-power 
te benutten zijn, zó dat het kunnen lezen en schrijven voorwaarde 
zijn zou voor het welslagen van al die bemoeiingen. En zal ze eer
lang benut worden als het aan ons ligt. 

En anderzijds heeft het er alle schijn van, of de Inlandse bewe
ging die weer herleven gaat, zich eerlang schrap zal hebben te 
zetten tegen regeringsgeweld op haar onderwijs gericht. 

Het is het noodlot, opgelegd aan handhavers van het oude 
gezag, dat ze nolens volens komen op te tornen tegen hetgeen door 
de aanhangers van het nieuwe in kultureel opzicht wordt tot stand 
gebracht. 

De redenen die tot eksternering van onze kameraad Tan 
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Malaka geleid hebben, mogen we bekend veronderstellen. Welnu: 
^,zijn" scholen houden stand en nemen toe in aantal. 

Dat verdere maatregelen te vrachten zijn, is zeer waarsehijnlik. 
Want, hoe „verdraagzaam" de Ned. Indiese regeering ook (is — hoe 
sympathiek deze regering in een land van Mohamedanen ook staat 
tegenover de „Christelike" zending; louter uit verdraagzaamheid 
natuurlik en uit het verlangen de inbooorling „op te heffen" — de 
geest die wordt aangekweekt op de S. I.-scholen onder leiding van 
kommunisten, is even ontoelaatbaar als de geest van Ferrer weleer 
;n Spanje. Zodat we maar zeggen willen, dat kameraad Malaka er 
nog goed is afgekomen. Hopen we het beste voor de scholen, die 
in zijn geest werken. Subsidie-vreten doen ze niet, zoals degene die 
uit een ander „beginsel" leven. Ze vragen geen sent. Wat ze vragen 
is alleen: ongemoeid gelaten ie worden. 

Blitar, 17 Sept. '22. 



Buitenlandsche Tijdschriften-Overzicht 

„Die Kommunistische Internationale" No. 21. 

Het eerste artikel is van Kart Radek over „de Strijd om het proletarische 
Eenheidsfront", gedateerd ,29 Juni. 1922, waarin hij de belachelijikheid aan
toont van de vrees ven een deel der partijgenootèn, dat de taktiek van het 
eenheidsfront zoude zijn ontstaan uit de tendenz der.K. I. om een vereentging 
met de reformistische organisaties te bewerken, ja zelfs de reformistische 
politiek mede te maken. 

Uit de eerste les van de eerste mislukte internationale aktie, die Wij 
gevoerd hebben op de Conferentie van de drie Executieven te Berlijn, is 
echter duidelijk gebleken dat het eenheidsfront de internationale arbeiders
klasse in een verscherpten strijd met de kapitalistische maatschappij zal 
brengen, op straffe ivan anders niet te kunnen 'bestaan. 

Hoe komt het dat een gemeensdhappelijike zitting van vertegenwoordi
gers van de drie Internationalen, die een jaar geleden nog onmogelijk was, 
thans plaats had? Door den druk die het internationale kapitaal op de 
arbeidersklase-van alle landen uitoefent. De samenkomst was mogelijk dooi
de versterking van ,het gevoel van noodzakelijke samenwerking der arbeiders 
tegen 'het kapitalisme. Het wereldkapitaal tracht de bosten van idten weder
opbouw van het kapitalisme de internationale arbeidersklasse op haar nek 
te schuiven, door de reëele loonen van. de arbeidersklasse overal ver onder 
het niveau van vóór den oorlog terug te brengen, en door nog bijzondere 
lasten te leggen op het proletariaat van Dulltsdhland en Mildden-Europa, in 
den vorm van de reparatie-kosten. In dit verband werd tevens de kwestie 
gesteld omtrent de houding ten opzichte van de verdediging van Sorwj et-
Rusland. Wij höbben er de reformistische partijen gezegd: „gij- beweert dat 
men langs den weg der demofcnatie, zonder revolutie tot ihet'socialisme kan 
komen. Welnu, de volmaakte onzin daarvan is bewezen. Gij waart tot 
dusverre niet in staat langs democratischen weg één stap voorwaarts naar 
het socialisme te doen Door uw politiek, afstand te doen van den revo
lutionairen strijd, is de internationale arbeidersklasse over de geheele linie 
terug geslagen, zij voert haar strijd nu nog slechts defensief. Toen deden 
wij de vraag, wilt gij den terugtocht verder staken, wilt gif de nog bezette 
posities verdedigen? En daarop werd door de tweede en tweede en een halve 
Internationale geantwoord: „Terug, terug, Rodrigo! Wij willen zelfs de 
meest belangrijke posities voor den vijand mimen, en alléén onder die voor
waarde zijn wij bereid een algemeen front op te stéllen. Dat was de beteeke
nis der taktiek van de beide genoemde Internationalen, ofsdhoon zij het 
natuurlijk niet zoo eenvoudig Ihebben 'gezegd op de bedoelde conferentie. En 
geen wonder, het overwicht toch van het kapitalisme ln de overwinnende 
landen, gaf het overwicht aan de coalitie der reformistische partijen. Vóór den 
oorlog had' Dyitscbland in de 2de Internationale het overwidht, nu heeft de 
Engelsche Labour^party de leiding; een zuivere vakvereenigingspartij. die 
zich niet eenmaal de weelde veroorlooft den mantel van een socialistische 
partij aan te trekken, maar er rekening mee boatit dat zij morgen of over
morgen de verantwoording van het engelsche imperium heeft over te nemen. 
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DM is de raden dat de leiders vair die partij zelfs m tan fraseologie zeer 
voorzichtig aijn. 

Tegenover Sowjet-Rusland neemt Macdonald dezelfde positie m als 
l l o y d °(jeor»e of Stinnes, zoodat de 2de Internationale Sowjet-Rusland 
gaarne wil erkennen, mits de Sowjet-regeering ziah-zelf vermoordt en plaats 
maakt voor een burgerlijke regeering. 

Voor zoover bet van de leiders van de west-europeesche reformistische 
beweging afhangt, kan er dus van een eenheidsfront in den strijd tegen het 
kapitaal &geen sprake zijn, om de eenvoudige reden dat zij niet aan strijd 
denken, maar omgekeerd, als igangmakers van het wereldkapitaal, eischen, 
dat de europeesche arbeidersklasse haar voornaamste posities prijs geeft als 
eerste voorwaarde voor het eenheidsfront. 

Het resultaat van ide conferentie te Berlijn, is geweest dat de strijd om 
het eenheidsfront eerst met volle kracht in de afzonderlijke landen moet 
gevoerd worden. N a deze mislukte pogingen juist nu eerst recht: vóór het 
eenheidsfront van het proletariaat! 

— In het artikel „Onder de Vlag van het Marxisme", de naam van 
een russisdh orgaan dat izidh ten doel stelt den strijd voor de materialistische 
werelid-tbesehouwinig te voeren, wijst Lenin op ide groote beteekenis van de 
propaganda voor het a theïsme en het dialectisch materialisme voor het com
munisme, omdat zoowel de godsdienst als de moderne „wetenschap" in 
waarheid sledhts in dienst staat der meest grove en cynische reaktie. De oude 
atheïstische literatuur van de 18de eeuw iis in dit opzöicht nqg lang met ver
ouderd. Engels heeft destijds de leiders van het moderne proletariaat aange
raden die literatuur- te Vertalen en Dij massaas ondier het volk te brengen. 
Tot onze schande, zegt Lenin, moeten wij erkennen, dat dit tot dusverre nog 
niet is gedaan. 

Verder wijst onze eminente russische voorganger op de groote beteekenis 
van samenwerking met de vertegenwoordigers van de moderne natuurweten
schappen, voor zoover zij althans zich niet schamen materialisten te zijn en 
zij de moed bezitten zich te verdedigen tegen de naar het sceptisisme over
hellende moderne philasqphiisehe stroomingen. Ooor middel van de theorie 
van Eimsrteim b.v.ib. tracht men hier en daar een aktieve campagne tegen de 
grondslagen van het materialisme te voeren. De [materialisten moeten gaan 
begrijpen dat zonder een solieden philosophischen grondslag, geen natuur
wetenschap meer in staat is izioh aan den invloed van de ideeën en de wereld
beschouwing der bourgeoisie te onttrekken. Om den strijd tegen dezen 
invloed met goed gevolg- te kunnen uitvechten moet een modem materi.alis-
tisch-denkend natuur-onderzoeker een bewust aanhanger zijn van het mate
rialisme van iMarx, d.w.z. hij moet een dialektisch materialist zijn. Noodig is 
hiervoor een systematisohe studie van de dialektiek van Hegel, van materia
listisch standpunt; de dialektiek n.1. die M a r x zoowel i n zijn „Kapitaal" als 
in zijn historische en politieke geschriften niet zulk prachtige resultaten heeft 
toegepast. Elke dag van nierfwe ontwaking van teven en strijd der nieuwe 
klassen in het Oosten (Japan, Indië, China), van die honderden millioenen 
menschen, die het grootste gedeelte van de bevolking der aarde vormen, elke 
dag van ontwaking van deze nieuwe volken en klassen bevestigen opnieuw 
de juistheid van het dialektisch marxisme. 

De moderne natuuronderzoeker, zegt Lenin, zal in de materialistiseh-
opgevatte dialektiek van Hegel een reeks van antwoorden vinden op dephilo-
sophische vraagstukken, die de tegenwoordige revolutie in de natuurweten
schappen naar voren dringt en die de bourgeoismode-aanibidders naar de 
zijde van de reakitile doet overslaan. 

Blijven de vooraanstaande natuuronderzoekers het dialektische materia
lisme hardnekkig verwaarloozen, dan zullen zij in hun philosophisahe alge
meene conclusies hulpeloos als tot dusver blijven staan. Want de natuur
wetenschappen ontwikkelen zich zoo snel en veroorzaken op ellk gebied een 
dusdanige diepgaande revolutionaire gisting, dat, zonder daarmede gepaard 
'gaande pbilosophisdie algemeene conclusies, zij onder geen enkele omstan
digheid uit het moeras zullen komen. 
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A. Thalheiner geeft een schets van cie geschiedenis van het eenheidsfront 
in Duitschland, Jarosiowski en Sinowjew bespreken het 11e Congres der 
K. P. R., en den invloed! der nieuwe ekonomiscne politiek in Rusland, terwijl 
Kar l Kreibisch over de overblijfselen der „arbeiders-oppositie"- in de K.P.R. 
schrijft. 

riet spreekt van zelf, dat wij uit den uitgebreiden en rijken inhoud van 
dit belangrijke tijdschrift van 136 pagina's slechts hier en daar een greep 
kunnen doen. \Vij moeten dus de artikelen van Varga over „het oude en 
nieuwe pacifisme", van Losowsky over de „Anareho-symdicalisten en de 
Profintern", van H. tvardin over „de sociaal-revolutionaire moordenaars en 
hun sociaai-democratisühe advocaten" (feiten en documenten) hoe belangrijk 
eik artikel op zich zelf ook is, onbesproken laten, om slotte toch een wijle stii 
te blijven staan bij de zeer interessante rede van L.Trotzki over „de Toestand 
in de Communistische Partij in Frankrijk", gehouden in de zitting van. de 
Executieve der IC. il. van 8 en 10 Juni 1922, in het bijzijn der fransche verte
genwoordigers, een rede, die een zeer scherp licht laat vallen op den 'beden
ke lijk en toestand, .waarin de fransche C. P. zich bevindt. Zij is bovendien 
leerzaam niet slechts voor Frankrijk, omdat niet alleen in dat land maar in 
meerdere west-europeesoh landen nog niet, of althans onvoldoende, wordt 
begrepen wat eigenlijk de taak, het wezen en de organisatie van een com
munistische partij moet zijn. 

De toestand waarin de fransche communistische beweging verkeert, is 
volgens de meening van Trotaki, tevens de meening der Executieve, zeer 
ernstig, zoodat het oogenblik is gekomen om absoluut beslissende besluiten 
te dien opzichte te nemen. Wat is het geval? Er bestaat een zeer ernstig 
conflict tusschen de fransche partij en de Internationale, doordat de besluiten 
die gemeenschappelijk met ernstige vertegenwoordigers der fransche C. P. 
in de Executieve ziij'n genomen, in Frankrijk niet erkend en niet uitgevoerd 
worden. De feiten zijn dat de fransche Partij, in de belangrijkste vraagstukken 
der aktueele politiek niet den geest der C. 1. weerspiegelt en vertegenwoor
digt, dat zij dn haar alktiies niet de lijnen rvol/gtt, (aangegeven door de C. 1., dat 
de belangrijkste organisatie, n.1. die van liet Seine-departement, een volkomen 
autonoom standpunt inneemt. In Ihet P. B. zitten; voorts vertegenwoordigers 
van drie of vier tegenstrijdige richtingen, waarin geen spoor .)s te ontdekken 
wan eenige éénheid i n opvatting. In de partij-pers lezen wij hoofd-artikels 
onderteekend door de namen der schrijvers, waarin verschillende en met 
elkaar in strijd, zijnde politieke opvattingen en stroomingen tot uiting komen. 
Wat echter de partij zelf over de meest aktueele en brandende quaesties te 
zeggen heeft, vernemen wi j niet. 

In de partij kan onmogelijk plaats zijn voor een man als Fabre en van 
een door hem .uitgegeven blad „le Journal cks Peuple", waaraan nota-bene 
'partijgenootèn ais Verfeuil en Méric, die tot het P. B . Ibehooren, hun mede
werking verkenen, zelfs nadat ihet besluit door de Executieve was genomen 
om ihet blad uit te sluiiten 'en de medewerking van' partijgenootèn er aan te 
verbieden, welk besluit tot dusver niet tot uitvoering is gébracht. Rappoport, 
ook hd van het iP. B. , door Trotzki over deze nalatigheid deerlijk in het 
nauw gebracht, moest ten slotte met de treurige erkentenis voor den dag 
komen, dat het blad nog niet werd opgeheven met het oog.op „zekere oppor
tunistische stroomingen in de partij". 

Er ontwikkelen zich nog andere gevaarlijke richtingen in de partij. 
Genoot Renauid, eveneens partijbestuurder, d'e ontwerper van die agrarische 
stellingen, schrijft o.a. artikelen tegen het eenheidsfront, dat zoo onmisbaar 
is voor den strijd! om den aohturendag en tegen de loonsverminderingen. 
Renaiud verdedigt zijn' standpunt aldus: „de communistische partij heeft reke
ning te houden met twee factoren, met de arbeiders en )met de boeren. De 
arbeidstijd en de loonen nru interesseeren de boeren niet, zoodat wij met 
dergelijke leuzen in Frankrijk niets kunnen beginnen, wel' met de anti^miïiita-
X'istisohe propaganda! De boeren zijn tegenstanders van het militarisme". 

Renaud vergeet dus volkomen het klassekarakter van onze partij Hij 
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stelt ihet p r o l e t a r i a a t e n d e ' b o e r e n op é é n l i j n e n ve rgee t , d a t de h o e r e n k l e i n 
b u r g e r s z i jn , m e n i g m a a l dec lassee rde en ach te r l i jke k l e i n b u r g e r s m e t een 
men ta l i t e i t d i e n ie t de onze is . D e . p r o l e t a r i ë r s k u n n e n i n h u n s t r i j d de b o e r e n 
m e e t r e k k e n , m a a r meer o o k niet . In R u s l a n d , gaa t T r o t z l k i voo r t , bes t aa t een 
paritij, die ons s t eeds v o o r de voeten w e r p t : „ u w s t andpun t , dat s lechts de 
a r b e i d e r s k l a s s e a ls i n d u s t r i e e l e k la s se erkent , is vee l te bepe rk t , ü i j m i sken t 
het a n d e r e dee l , de b o e r e n " . H e t is de pa r t i j der s o c i a a l - r e v o l u t i o n a i r e n , d ie 
a l d u s spreekt . W a t p.ig. Jean Renau id voors t e l t , i s dus he t .u i tgangspunt , w a a r 
van de S. R. u i t g a a n , en m e n weet , wart de s o o i a a l r e v o l ' u t i o n a i r e n g e w o r 
den z i j n . . . 

E e n ander w e l - i s - w a a r n o g j o n g p . g . , A u c l a r r , v e r d e d i g t deze r i c h t i n g . 
M e n concent reer t z idh , sdhri jf t hij i n de „ H u m a n i t é " , a l te zeer op de a r b e i 
de r sk la s se i n een l a n d i w » a r é é n zevende d e r gehee le b e v o l k i n g u i t b o e r e n 
bes taa t en (hij n o e m t o n z e n s t r i j d v o o r de o n m i d d e l l i j k e behoef ten e n b e l a n g e n 
v a n het p r o l e t a r i a a t , te be r e iken d o o r het eenhe ids f ron t , r e f o r m i s m e . 

Z e k e r , zeg t T r o t z l k i h i e r o p , ad r em, er z i jn in F r a n k r i j k v e e l b o e r e n en 
met . reso lu t ies ' i s d a a r a a n niets te v e r a n d e r e n , m a a r a l s m e n o n z e p o l i t i e k w i l 
a anpas sen aan de b o e r e n , z o o a l s R e n a u d he t w i l , ter W i l l e w a a r v a n he t 
eenhe idsf ront m o e t w o r d e n v e r w o r p e n , o m d a t h i e r d o o r niet v o l d o e n d e 
r e k e n i n g w o r d t .gehouden met de w e n s c h e n de r b o e r e n , a ls m e n dus ons z e g t : 
da t in de eers te ' p l aa t s d e boeren .voor ons z i jn te w i n n e n , dan , i n d e r d a a d , 
hebben wij i n F r a n k r i j k met een zeer gevaa r l i j ke s t r a o m i n g te d o e n ; en het 
e rgs te is d a a r b i j n o g , da t m e n deze k l e i n b u r g e r l i j k e i d e o l o g i e — w a n t de 
b o e r e n z i j n de k l e i n b u r g e r s in den l a n d b o u w — als b i j zonde r r e v o l u t i o n a i r 
poogt v o o r te s te l len . Z i j z e g g e n n .1 , wi j z i jn nie t d a a r o m tegen de l euze v a n 
het eenheidsfront , t e g e n .de e i schen van he t p r o l e t a r i a a t , o m d a t wi j d ie 
e i schen w i l e n opof fe ren ter w i l l e v a n k l e i n b u r g e r l i j k e boeren . — als m e n d i t 
ze ide , k w a m a l t h a n s he t b e w u s t e af o n b e w u s t e v e r r a a d a a n het p r o l e t a r i a a t 
d u i d e l i j k a a n Iden d a g — neen, zij z eggen , wi j z i jn t egen de e i schen v a n het 
p ro l e t a r i a a t , o m d a t o p k o m e n v a n deze d i r ec t e e i schen r e f o r m i s m e is . W i j 
w i l l e n , z o o .gaan. zij v o o r t , echter de hee le r e v o k l t i e en o m h a a r te v e r w e z e n 
l i j k e n moe ten w i j ee r s t de boe ren aan onze z i jde hebben. 

F r o s s a r d b e v e s t i g t , d a t de par t i j in F r a n k r i j k w e l - i i s - w a a r b ó e r e n - s t e m 
men heeft g e w o n n e n in de laa t s te v e r k i e z i n g e n , m a a r d a t d a a r t e g e n o v e r 
a r b e i d e r s - s t e m m e n z i jn v e r l o r e n . 

H i e r h e b b e n wiji i n d e r d a a d een g e v a a r l i j k s y m p t o o m , d a t de o n t w i k k e l i n g 
der par t i j k e n m e r k t . 'Het w a s r e e o V n o o d i g * o p d i t b o e r e n - o p p o r t u m i s m e den 
v i n g e r te l e g g e n , ten e inde bi j t i jds de ak t ie der ' f ransche part i j i w e d e r o m i n de 
lijn van ons p r o g r a m te o r i ë n t e e r en. 

T r o z k i . k r i t i s e e r t d a a r n a een l ange en d w a z e reso lu t i e v a n de Se ine -
federat ie tegen he t eenhe ids f ron t , een reso lu t ie , o n t s p r o t e n u i t h e t c o m p r o m i s 
v a n een b l o k v a n d r i e r i c h t i n g e n ; een reso lu t ie , d ie een Iblok v o r m t .ten s lot te , 
niet tegen de b o u r g e o i s i e , m a a r t egen de ' C o m m u n i s t i s c h e In t e rna t iona le , 
d o o r de talkitiiek v a n he t eenhe ids f ron t v o o r te s t e l l en a l s een z o o g e n a a m d 
n e o - r e f o r m i s m e . 

W a t b l i j k t echter b i j nade re o n t l e d i n g , da t i n de reso lu t i e v a n de S e i n e -
federartie het w a r e r e f o r m i s m e w o r d t o p g e d i s c h t in een r e v o l u t i o n a i r e 
f r a s e o l o g i e . 

D e Se ine - fade ra t i e n.1. bevee l t a a n : „ d e o p r i c h t i n g v a n a r b e i d e r s - en 
beambten - r aden in de f a b r i e k e n , w e r k p l a a t s e n , enz . " , y H i e r o p he t wezen l i j ke 
en o o r s p r o n k e l i j k e g é b i e d v a n den a r b e i d , v e r v a n de r e f o r m i s t i s c h e l e ide r s , 
d i e d a a r niet k u n n e n k o m e n , w o r d t d e é é n h e i d der a r b e i d e r s k l a s s e een w e r k e 
l i j k h e i d D e c o m m u n i s t e n en de r e v o l u t i o n a i r e s y n d i c a l i s t e n zu i l en de a r b e i 
ders v o o r u i t d r i j v e n , z o o a l s i n 1905 e n 11917 d e russ i sche b o l s c h e w i k i deden" . 

D u s m.a.w. , zeg t T r o t z l k i , w i j z i jn t egen he t eenhe ids f ron t , tegen de 
s a m e n w e r k i n g met a l l e a rbe ide r s , m a a r v ó ó r de op federat ief- toegrip be rus 
tende r aden , o m d a a r m e d e de g roo t e m a s s a v o o r u i t te d r i jven , naar het v o o r 
b e e l d der b o l s j e w i k i en d e Sov j e t s . 

.Maar, v r a a g t T r o t z k i . l a k o n i s c h , weet gi j w e l , w a a r u i t deze sovjets z i jn 
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ontstaan? Waren tiet de 'bolsjewiki, die de sovjets hebben opgericht? Wij 
waren in den beginnen slechts een .kleine minderheid in de sovjets, een 
„cniantité négligeable"; IZeker, wij waren het, die de leuze der sovjets in de 
massaas wierpen. Maar wat waren wij, wat beteekenden wij in die sovjets? 
Wij hadden er minder vrijheid van spreken dan de president van de revolutie-
rechtbank rn het proces tegen de S. K. aan Vanderveiide en de beklaagden 
toestond. Wat waren wiij in de sovjet van Moskou? Een kien groepje 
beschuldigden. En wie had de leiding?, de menschewiki, de sociaal-
revoilutionairèn. 

iüe sovjets, partijgenootèn, riep Tr. uit, zij vormden het eenheidsfront 
in het begin der revolutie. De massaas waren het, die ons de'f ormule van het 
eenheidstront opdrongen en wij hebben haar accepteert, en niet alleen accep
teert, maar haar in de sovjets geslingerd:, als minderheid, met de zekerhed 
dat wij. op onze tegenstanders zouden overwinnen en (wij hebben de over
winning behaald. 

„(jij wilt nu sovjets, waarin de leiders geen toegang hebben. Hoe zult LI 
dat klaar spelen? Beschik* gij dan óver die arbeidersklasse in haar geheel? 
Kunt gij de arbeiders voorschriften geven, wie zij als vertrouwensmannen in 
de sovjets zuilen zenden? Wat beteekent dit eigenlijk? Het is mij onbe
grijpelijk". 

Wij: zullen het doen ais de Russen in 1905 en 1917, zegt gij. Maar leven 
wij dan in het jaar 1905 of in 1917! Neen, wij bevinden ons veeleer in het 
tijdvak van voorbereiding, ongeveer'te vergelijken met den tijd die tusschen 
beide jaren intigt. Maar waren er toen in Rusland sovjete? Neen, toen hadden 
wij onze .communistische propaganda, onze organisatie, onze aktie en onze 
pogingen, een eenheid der aktie, een proletarisch eenheidsfront tot stand te 
brengen. Meent gij dan, als het historisch moment der massa is gekomen, dat 
het eenheidsfront is tegen te houden? Da t komt toch onverwachts voor u en 
gij zult gedwongen zijn 'het te aocepteeren zonder uzelf voorbereid te hebben. 
Maar het is veel toeter (voorbereid te zijn en te leiden, dan door die gebeurte
nissen verrast-te worden en het is beter aan de spits .van deze idee en van 
deze aktie te marcheeren, dan achterop te komen. 

De idee der sovjets kan inderdaad niet scheever voorgesteld worden 
dan door haar te ipropageeren op een wijze als de resolutie der Seine-
faderatie het doet. 

Men ziet hieruit duidelijk — wij kunnen de, .geheele rede niet weergeven 
— dat de C. 1. de zwakten van de partijen in het openbaar durft te behan
delen en met name den toestand in de fransche partij zal ditmaal op het a.s. 
wereldcongres een bijzonder punt van de agenda vormen. Veel zal in dit 
opzicht echter nog afhangen van de besluiten, welke einde Oktober op het 
congres der fransche :C. F. zullen worden genomen. 

Ook dit nummer van „de Komm. Internationale" eindigt met een 
ibibilogrphisch deel en met een rubriek boekbesprekingen en aankondigingen. 

( Ï P M 

In „Clar té" van 15 Sept. voleindigt Vietor Serge zijn belangwekkende 
studie over den middenstand in de russische revolutie. 

üe nieuwe ekonomische politiek is een nieuw aspekt 
van den klassenstrijd. 

Van den eersten dag af aan hebben de leiders der russische revolutie 
hun nieuwe ekonomische politiek opgevat als een langdurigen strijd van den 
communistischen staat tegen de kleine burgerij. Reeds in Juli 1921 heeft 
Boecharin die politiek niet anders omschreven en er bijgevoegd dat het 
belang van de boeren meebracht om in dien strijd den staat te steunen, welke 
door middel der koöperatie en der produkten van de groot-industrie het 
platteland in de sfeer van zijn invloed treken zou. Later heeft Boecharin op 
dit onderwerp terugkomend, in een artikel over de verschillende vormen der 



685 

industrieele bedrijven in Rusland in 't licht gesteld, hoe de klassenstrijd 
tusschen hen (dat is tusschen de staat, de particuliere en de gemengde 
bedrijven) heden opnieuw 'begint. 

Op het 'XI de kongres der R. K . P. heeft Lenin duidelijk gemaakt, welk 
ontzettend gevaar door deze situatie de revolutie bedreigt. De revolutie 
steunt in 'Rusland ten eerste op de politieke macht, ten tweede op de gena
tionaliseerde industrieën. W i l de revolutie leven dan moeten de commimisten 
zoowel den staat als de genationaliseerde industrie kunnen leiden. Wij 
hebben echter gezien, dat de kleine burgerij in het raderwerk van den staat 
diep is binnengedrongen. 

„Bij oogenblikken", zeide -Lenin, „gaat de machine die wij gelooven in 
de hand te hebben, een richting uit tegen onzen wil, en wij hebben ;het gevoel 
dat iemand die oneerlijk, gluiperig en valsch is haar in 't geheim leidt". In 
deze zelfde redevoering zeide Lenin, sprekend over de geschriften van prof. 
Oestrialow, een kadet die vrede wil sluiten met de sowjets, omdat hij rekent 
op de „evolutie van het bolchewisme", — (d.w.z. het verval daarvan) „evolu
tie, neen. Taktiek, ja". En hij voegde er bij: tusschen die lieden en ons, blijft 
het een strijd op leven en dood". 

Ziehier de harde waarheid. 

De o ogenblikkelijke vormen van dezen strijd. 

In Rusland kan op het oogenblik geen echte bourgeoisie bestaan, zoowel 
door de belemmeringen van het erfrecht als door de kontrole van den staat 
over de produktie. De vorming van groote partikuliere vermogens is in deze 
omstandigheden niet mogelijk. Buitenlandsch kapitaal kan in de russische 
industrie een zekere rol spelen, maar de macht die het verwerven kan, hangt 
af van de politieke gebeurtenissen in Europa. Een groote engelsche kapitalist 
die b.v. één derdedeel der akties van een russische onderneming bezit, waar
van de russische staat er twee derden in handen heeft, zal eventueele groote 
winsten altijd in Rusland zelf moeten plaatsen. Hij zal dus altijd weer den 
proletarischen staat tegenover zich vinden en de zwakste zijn, tenzij de 
wereldreaktie triomfeert. 

De gevaarlijkste tegenstander in Rusland zelf blijft dus de kleine bur
gerij. De strijd tusschen haar en den staat neemt in hoofdzaak twee vormen 
aan ; de eerste, de gezonde en normale vorm, is de konkurrentie van den 
kleinen industrieel tegen den -staat; de tweede, ongezonde vorm, die aldoor 
nieuwe belemmeringen tegen het ekonomisch herstel van het land opwerpt, 
wordt veroorzaakt door de misbruiken. 

Op het oogenblik schijnt, te oordeelen naar het rapport van den 
Oppersten Ekonomischen Raad over de in 1921 verleende koncessies, de 
ongezonde strijdvorm de bovenhand te hebben. iDe kleine producent wil vaak 
niet zoo zeer voortbrengen, als wel plunderen. Hij vraagt enkel koncessie aan 
voor ondernemingen, die nog over nieuwe machines of verborgen voorraden 
beschikken, (een „specialist" van izijn vrienden brengt hem hiervan op de 
hoogte). Hij verbindt zich den staat een hoog percentage te betalen, loopend 
over een produktie, die hij in 't minst niet van plan is te bereiken. Als de 
voorraden uitgeput of de'machines verkocht zijn, verklaart hij niet aan zijn 
verplichtingen te kunnen voldoen; de onderneming gaat weer over aan den 
sraat, met schijnbaar volledigen inventaris. Duizenden dergelijke smerige 
zaakjes zijn bekend geworden, — ook komen telkens nog gevallen voor de 
revolutionaire rechtbanken van sowjet-ambtenaren, die zich hebben laten 
omkoopen, Af en toe worden eenigen van hen veroordeeld tot den kogel. 

De kleine patroon is hard en deloyaal tegen zijn arbeiders: de „processen 
der uitbuiters" te Smolensk, te Moscou, te Petrograd, die dit aangetoond 
hebben, hebben tevens bewezen, dat het recht een wapen der niet-bezitters 
tegen de bezitters kan zijn, zoo de eersten de politieke macht in handen 
hebben. \ 

Zoo woedt de strijd dag aan dag, op alle gebieden van het sociale leven. 
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Z i j n inze t is de b e v r i j d i n g der a r b e i d e r s k l a s s e en de g r o n d v e s t i n g 'der n i euwe 
m a a t s c h a p p i j . 

W e l k e f ac to ren "zul len b e s l i s s e n over den u i t s l a g ? D e i n t e r n a t i o n a l e 
f ak to r is z eke r de mees t b e l a n g r i j k e . D e r u s s i s c h e r evo lu t i e k a n het n o g 
g e r u i m e n t i jd u i t h o u d e n . D e v r a a g is enke l , o f het p r o l e t a r i a a t v a n enkele 
g roo t e k a p i t a l i s t i s c h e s ta ten het k a p i t a l i s t i s c h j u k z a l a f s chudden , eer R u s 
l a n d op d e n d u u r b e z w e k e n is onder d e ve reende press ie v a n het g r o o t k a p i 
t a l i sme v a n bu i t en en den a n t i - s o c i a l i s t i s c h e n m i d d e n s t a n d v a n b i n n e n . 

Algemeene en praktische konktusies. 
T o t nu toe heeft m e n oe russ i sche r evo lu t i e al te e e n v o u d i g opgeva t , ais 

een soc i a l e w o r s t e l i n g tusschen p r o l e t a r i a a t en b o u r g e o i s i e . W i j hebben in 
deze s tud ie g e p r o D e e r d den k l a s s e n s t r i j d meer in z i jn e lementen te on t l eden . 

D e m i d d e n s t a n d heeft in de h u i d i g e 'maatschappi j geen r e v o l u t i o n a i r e 
r o l ve v e r v u l l e n , z o o a i s de g roo t e ' bourgeo i s i e dat m net ve r l eden heeft 
g e h a d . A a n het p r o l e t a r i a a t z a l e e n m a a l het g roo t s che t ecnn i sche toes te l , dat 
zi\ ge schapen heeft, a l s e r fdeel t oeva l l en . M a a r de m i d d e n s t a n d , boe ren , 
w i n k e l i e r s , beambten , a d v o k a t e n , j o u r n a l i s t e n , enz., w a t scneppen z i j , w a t 
b r e n g e n zij tot s t a n d ? Hiun imed iok r i t e i t i s het dioode* gewiCnt dat, te z a m e n 
met d e b e h o u d z u c h t v a n de g roo t e i n d u s t r i e en de g roo te b a n k , de r e v o l u t i o 
na i re o n t w i k k e l i n g t egenhoudt . iZoo het f r ansche v o l k neden „ a a n het n o o f d 
der r e a k t i e " staat , d a n k o m t di t d o o r d a t het een v o l k is van k e i n e ren teniers . 
Z o o de p r o l e t a r i s c h e revo lu t i e in D u i t s c h l a n d o n d e r d r u k t i s kunnen w o r d e n , 
— d a n is de reden d a a r v a n , dat de dui t sche s o c i a a l d e m o k r a t i e tot een m i d 
dens tandspar t i j w a s o n t a a r d . 

l n W e s t - h u r o p a i s - d e m i d d e n s t a n d (met i n b e g r i p der b o e r e n ) t a l r i j ke r , 
k l a s sebewus t e r , be ter o n d e r w e z e n en be t e r g e w a p e n d dan zij in R u s l a n d 
w a s . H e t fasc i sme, de o p r i c h t i n g der „ T e c h n i s c h e ' N o o d h u l p ' en der B u r g e r 
w a c h t e n b e w i j z e n da t zi j zeer g o e d , in b e p a a l d e o m s t a n d i g h e d e n , het i n i t i a t i e f 
z a l k u n n e n nemen tot den b u r g e r o o r l o g . D a a r e n b o v e n is de k l e i n b u r g e r l i j k e 
geest zeer v e r s p r e i d in s o m m i g e a r b e i d e r s - m i l i e u s ; het p a s c i f i s m e , het r e fo r 
m i s m e , de begeer te .naar een k l e i n b u r g e r l i j k e n w e l s t a n d , en d e b a a n t j e s j a g e r i j 
z i jn z i jn v o o r n a a m s t e v o r m e n . 

M e n 'kan in W e s t - E u r o p a een hev igen t egens t and tegen de r evo lu t i e 
v e r w a c h t e n , ü e l u k k i g k o m t een n i euwe f a k t o r in het s p e l ; a l t hans in D u i t s c h 
l a n d en O o s t e n r i j k , n l . de p r o l e t a r i s a t i e van den m i d d e n s t a n d : in t e l l ek tuee len , 
a m b t e n a r e n enz. Z o o deze o n t w i k k e l i n g a l g e m e e n w o r d t , zu l l en de k r a c h t e n 
der k o n t r a - r e v o l u t i e b e l a n g r i j k v e r m i n d e r d w o r d e n . 

E e n i g e p r a k t i s c h e k o n k l u s i e s d r i n g e n z i c h uit a l d e z e fei ten op. D e 
K . Int. heeft reeds o p de n o o d z a k e l i j k h e i d n a d r u k ge legd , de m a s s a a s der 
b o e r e n te cen t ra l i see ren . O o k z a l a l les b e p r o e f d moe ten w o r d e n , o m de 
t echn ic i v a n de (bourgeois ie en de k le ine bu rge r i j los te m a k e n . O n m o g e l i j k 
l i jk t d i t n ie t ; i m m e r s onde r a l le k a t a g o r i e ë n v a n in te l l ek tuee len z i jn er ve len , 
die de o o r l o g tot nadenken heeft gebrach t . H e t is m o g e l i j k da t z o o w e l de 
g r o o t h e i d van ons i d e a a l a ls het ra t ionee le p r a k t i s c h e , we tenschappe l i j ke 
k a r a k t e r v a n het c o m m u n i s m e hen a a n t r e k k e n z a l . W a n n e e r zij eenmaa l 
begr i jpen , da t de dagen v a n het oude k a p i t a l i s t i s c h e s te lse l voo rb i j z i j n , 
zu l l en m i s s c h i e n ve len , die thans n o g gees te l i jk a a n den m i d d e n s t a n d v e r 
b o n d e n (zijn, t o t ons k o m e n . In hun v e r m o g e n z o u het l i g g e n , den b u r g e r 
o o r l o g te v e r k o r t e n , en de k o n t i n u ï t e i t der p r o d u k t i e in vee l h o o g e r e mate 
te v e r z e k e r e n , dan in R u s l a n d het g e v a l is geweest . E c h t e r h i e r o p rekenen 
m o g e n wij niet. L a t e n d a a r o m de a r b e i d e r s - o r g a n i s a t i e s pogen uit h u n m i d d e n 
zelf t e chn ic i v o o r t .te b r e n g e n . D e e r v a r i n g e n der russ i sche r evo lu t i e k u n n e n 
ons daarb i j v a n vee l nut z i jn . 

H a a s t elke a f l e v e r i n g v a n de „ C o m m u n i s t R e v i e w " b r e n g t t e g e n w o o r d i g 
b e l a n g w e k k e n d e a r t i ke l en , v o o r a l over het a n g l o - a m e r i k a a n s c h e i m p e r i a l i s m e 
en de r e v o l u t i o n a i r e b e w e g i n g in E n g e l s c h - I n d i ë . In de /zz/ i -af leve r i n g z i jn in 
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de eerste plaats lezenswaard een relaas van A. Rosmer over „Een dag in 
Meskóu" — relaas dat een levendigen indruk achterlaat van de 'beteekenis 
van Moskou als Hoofdkwartier der Wereldrevolutie, — verder artikelen van 
Haywood over „de klassenstrijd in de Vereenigde Staten", en. van, jKinsic 
Kern over „de aziatische revolutionaire beweging en het imperialisme". 

De Augustus-af). bevat o.a. artikelen van lvan Jones over „het Bolsche-
visme en de russische kerk" een van J. Newbold over „Egypte en de 'Entente", 
terwijl Haywood in een uitstekend stukje de heele en halve leugens uiteenra
felt, die de bekende anarchiste Emma Goldman over Sowjet-Kusland in een 
Amerikaansche burgerlijk blad heeft opgedischt. Deze dame, die in Sowjet-
Rusland een toevlucht vond, toen zij uit Amerika werd uitgewezen, poogt 
blijkbaar, zegt Haywood, weer terug te keeren tot de yieeschpotten der 
plutokratische republiek in het Westen; en haar korrespondenties voor de 
„New-York Wor ld" moeten beschouwd worden als „een zachtjes aankloppen 
tegen deuren, waarvan zij jammerend betreurt dat ze voor haar gesloten 
werden". '—: in de Seintemöer-aflevering vragen onze aandacht o.a. een 
stukje van lvan Jones over „Het Amerikaansche imperialisme en de Negers", 
een artikel van Karl Kreibach over „de rol 'der kritiek gedurende de revo-l 
lutie", en een artikel van A. Mukberjé over „de Indische Arbeidersbeweging", 
terwijl J. Newboid, in een. belangwekkende studie 'getiteld „De Grieksche 
graankoningen", het ontstaan en den groei van het moderne grieksche han
delskapitaal beschrijft. De feiten die hij meedeelt, werpen nieuw licht op de 
rol en de aspiraties der grieksche bourgeoisie in den wereldoorlog. 

De O/ctoöer-aflevering bevat een studie van denzelfden schrijver over 
„De spoorweg Berlijn—Bagdad". Wij willen bier opmerken, dat de artikelen 
van Newbold in de „Commnist Review" een samenhangend geheel vormen, 
een algemeene studie over de ekonomische en politieke faktoren die „het 
oude Turksche rijk ondermijnd hebben en den Balkan zoowel als Klein-Azië 
gemaakt tot een hel van rassehaat en oorlogs-verschrikking". 

Een kort stukje van Michael Gold „de Jezus-denkers" .('overgenomen uit 
de Amerikaansche Liberator) geeft in levendigen vorm een kritiek op de 
christelijk-socialistisch-jpacifistische richting. 1) 

Van een der politieke leiders der engelsche O P . , E. T. Whitehead, bevat 
de afl. een kleine bijdrage over „Politieke lijdelijkheid en de klassenstrijd". 
Whitehead zegt daarin opmerkelijke dingen over de wenschelijkheid eener 
nieuwe oriëntatie van de communistische propaganda, meer dan tot dusver 
aansluitend bij de mentaliteit der engelsche massaas. De quinliessence van zijn 
beschouwing laten wij hier Volgen. 

„De methoden-van-aairtrekking, die de engelsche en amerikaansche 
communisten toepasen, zijn alles béhalve kompleet en houden bij lange na 
geen rekening met alle menschelijke eigenschappen. Onze .agitatie richt zich 
'bijna uitsluitend tot het strijd-instinkt in den mensch, terwijl waarschijnlijk 
de massaas in dit land gemakkelijker in beweging te brengen zijn door een 
6eroep op hun idealisme. De weinige idealisten die op den voorgrond dei-
beweging gestaan; hebben, zooals Morris, Bellamy, Blatchford, enz., hebben 
bewezen, meer aantrekkingkracht te bezitten dan de izuiver-maxistische 
propagandisten. Waarschijnlijk zijn er niet meer dan 10 pet. menschen, die-
van nature door een uitsluitend-logische propaganda aangetrokken worden, 
terwijl het percentage van hen, die door een beroep op de idealistische gevoe
lens in beweging te brengen zijn, veel grooter is. . . ;Het belachelijk maken en 
afwijzen van de krachten, die door de idealistische drijfvecren in beweging 
gebracht kunnen worden, is een van de faktoren, die er het meest toe bijdra
gen, het communisme in onze dagen klein te houden". i 

Alles bij elkaar genomen, kunnen wij niet anders dan grooten lof toe
brengen aan onze engelsche kameraden, voor de wijze, waarop de „Com-

1) D i t stukje zou o.i. in het hollandsch vertaald en in een onzer partij-
organen opgenomen moeten worden. Zoo een der lezers van de C. ,G. bereid 
is het te vertalen, kan hij het daartoe van mij te leen krijgen. H.R.H. 
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munter Review" geredigeerd wordt. Het tijdschrift draagt een sterk irrtema-
rfonaal karakter haast in alle .afleveringen komen artikelen van met-eng 1-
l e n e c o m m S n voor. Verder wordt aan de bestudeering der ekonomiscn-
ï ^ a S t o veel meer ruimte besteed dan aan de behandeling van 
« S m S i » . Zoowel het een ais het ander ligt, meenen wij, in 

S ° S f i S , die een communistisch tijdschrift moet volgen. 

De Russische Korrespondenz" van Juni 1922 (iNo. 6, Jr. 111) bevat, 
z o o a £ geweon i k een groot aantal belangrijke bijdragen, waarvan echter 
•en deefteeds in de internationale partij-pers afgedrukt is geworden, o.a. de 
nèeste Vesehouwingen over het proces tegen de socaal-revolutionairen. -

Verder bevat de aflevering (die ruim 120 tol. telt) zeer vee interessanr 
mate aal over de ekonomische ontwikkeling van Sowjet-Rusland. In e 

z o , X vestigen wij: de aandacht op de „schets int Sowjet-Rusland: het 
b S Bogatyrj" van L. Josnmvski. Deze schets rs spannender dan de 
mees e romans en leerzamer dan een wetenschappelijke veredeling v o ^ 
nront met cijfers. Zij verhaalt hoe een genationaliseerde gummifabiiek, waar 
eén zee slechte geest heerschte, veel gestolen en nog meer gedagdiefd Werd, 
doorhet inzichCde takt, de flinkheid en bekwaamheid van een communisti
schen direkte,f tot een model-onderneming werd gemaakt, d.w.z. tot een 
onderneming, waar de arbeiders leerden, hun persoonlijke lusten en foegeei-
ten achter te'stellen toij het algemeen toelang. . 

Deze direkteur, Müra t met name, was geen techmkus; van zijn pulle 
jeugd a f 'had hij zich gewijd aan den revolutionairen . l egaaKgevoerden 
strijd. Hij bezat echter zeer groote vermogens van i n i t i a t i e f . / l n Q ^ ? . r ^ e i 4 
en wilskracht Het verhaal van de wijze waarop Murat de arbeiders en 
technici'wist te regeneeren en het beste in hen op te wekken, van de einde-
iooze moeilijkheden waarmee hij te .worstelen had, den tegenstand, dien lm 
moest overwinnen, de intrigues, die de menschewiksche saboteurs tegen hem 
beproefden - dit alles is de levendige dramatische voorstelling van het 
heldendom van den arbeid in het overgangstijdperk tusschen kapitalisme en 
commtmisme en geeft een denkbeeld van de beteekenis, die daarbij toekomt 
aan de persoonlijkheid. 

Het slot der aflevering vormt een aangrijpende vertelling van V. 1 ama-
rin: de Woestijn. De schrijver verhaalt de onmenschelijke beproevingen va,, 
een aantal revolutionaire strijders, die in den burgeroorlog door de Witten 
aan een verlaten kust van de Kaspische Zee aan land werden gezet, — hoe 
zij de woestijn moesten doortrekken om bewoonde streken te bereiken, en 
hoe door trouwe kameraadschap, gepaard aan verwonderlijk uithoudings
vermogen en volharding, ten slotte velen hunner werden gered. 

Deze vertelling evenals de schets van Sosnowski, hebben enorme 
pedagogische waarde; zij belmoren beide vertaald te worden en voor de 
arbeiders toegankelijk gemaakt. 



De Conferentie te Lausanne 
door 

O P M E R K E R . 

Te Lausanne komen' de vertegenwoordigers van de rivaleerende 
imperialisten van West-Europa voor de zooveelste maal te-zamen 
om te'trachten tot een vergelijk te komen in hun onderlinge concur
rentie van kapitaal-export naar de kapitalistisch lager ontwik
kelde agrarische landen van het Oosten van Europa en het Nabije 
Oosten in Azië. 

Gezien de ontwaking van de bevolking van die landen kan ook 
deze conferentie wederom geen afdoende resultaten opleveren. Zoo
lang men slechts handel dreef met de oostersche landen, slechts wa
ren w erden gekocht en verkocht, en zoolang de bestaande staats--
macht de sociale orde er zoo ongeveer kon handhaven, was directe 
beheersching van de oude politieke machten nog van geen overwe
gend belang. Maar met het toenemend kapitaal-export veranderde 
dit, omdat het dan/om veel grooter risico's gaat. Er moet dan land 
verkregen worden,om mijnen, oliebronnen, enz. te ontginnen, spoor
wegen en havenwerken moeten aangelegd worden. De juridische en 
politieke bovenbouw in die vreemde landen, behoorende bij de 
eeuwenoude, overgeleverde produktiewijze, past dan niet meer bij 
de modern-kapitalistische. Er 'komt spoedig een moment dat het 
finantie- en bankkapitaal eischt dat de bestaande politieke- en 
rechtsverhoudingen desnoods met geweld zullen veranderd worden, 
waarvan scherpe conflicten tusschen de staatsmachten der econo
misch lager ontwikkelde landen en die der kapitaal-exporteeren de 
hooger ontwikkelde staten het gevolg zijn. Maar tegelijk ontstaan 
conflicten tusschen de hooger ontwikkelde kapitalistische staten 
om het (bezit der nieuw geopende gebieden,; conflicten, die 
herhaaldelijk tot oorlog hebben geleid en de bron van oorlogen 
zullen blijven, zoolang de arbeidende bevolking zoowel van de kapi-
taail-exporteerende als importeerende landen miet zelf de staatsmacht 
in handen nemen om de kapitalistische productie-wijze te kunnen 
gaan omzetten in een communistische. Het kapitaal zelf maakt de 
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sociale toestanden voor deze economische revoluties rijp, want ook 
in de, nieuwe landen worden de klassetegenstel Hingen door het geïm
porteerde kapitaal al scherper en ontwikkelt zich een steeds toene-
menden tegenstand, in den vorm van ontwakend nationaal bewust
zijn, tegen de vreemde uitbuiters. De oude sociale toestanden onder
gaan een revolutie, de duizendjarige agrarische banden springen crt 
de oostersche volken, worden meegesleept in den kapitalistischen 
draaikolk. Het kapitalisme zelf geeft op deze wijze de middelen en 
de wapens in de hand van de uitgebuite volken voor hun eigen 
bevrijding. Zoo is.'het in Rusland gegaan, zoo volgen de Turken en 
de andere balkanstaten en de tijd nadert, dat c'e europeesche en 
amerikaansche imperialisten door de Dardanelien en den Bosporus 
worden weg gespuid en dat de roode vlag op de minarette van de 
Haga Sophia wordt'geplaatst. 

Dit is 'het mene-tekel, door een .geheimzinnige hand op den 
muur der conferentie-zaal te Lausanne geschreven. De waarschu
wing ligt, om een voorbeeld te noemen, opgesloten in de woorden 
van Enver Pasja, de bekende generaal van het vroegere turksche 
leger, thans beheerscher over een groot deel van Centraal-Azië als 
Eniier van Toerkestam met zijn zetel te Samarkand, zooals deze zijn 
overgebracht in een brief van 31 October j.1. van den Balkan-corres
pondentvan de „Nieuwe Rott. Courant". „De nationalistische bewe
ging van d'e turksche 'boeren met Moestafa Kemal aan het hoofd, 
heeft wonderen verricht, zegt Enver Pasja. „Hetgeen door hem vol
bracht is, zal met gouden letters geboekstaafd blijven in de mos-
limsche geschiedenis. Voortaan moet geen enkele inmenging of 
bemoeienis met de aangelegenheden van Turkije, als capitulaties, 
internationaal beheer van de openbare schuld, quaestie der zee
engten meer geduld kunnen worden. De .geheele islam is nu wakker 
geworden en in beweging gebracht. De moslims beginnen in te zien, 
dat zij bij Kie ontwikkel «mg van Europa niet ten achter mogen blijven. 
Naast de europeesche moet er -plaats zijn voor de aziatische. De 
islamitische wereld volgt haar voorbeeld. De islamitische staten 
zullen, wanneer zij allen elkaar zuilen Ibijstaan, de .grootste krachten 
voor de opheffing dezer wereld kunnen worden. Het tijdperk van 
den godsdiensthaat, van het imperialistische streven is voorbij". 

Hieruit blijkt, dat het centraal-aziatische Emeriet Turkestan 
onder Enver Pasja een belangen-gemeenschap vormt met de nieuwe 
Republiek der turksche boeren van Kemal Pasja. En met Sowjet-
Rusland als „Dritte im Buncle", gevoelt de Entente „cordiale" van 
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West-Europa, dat zij in plaats van onderMngen strijd om imperia
listische belangen .in het Nabije Oosten, zich tegen een dergelijke 
macht moet aaneensluiten om tot een nieuwe verdeeling 
der belangensfeeren te geraken, waarvoor het evenwel vermoedelijk 

nu te laat is. De conferentie aanvankelijk te Lausanna voor dat doel 
bijeengeroepen, wordt een minder aangename ontmoeting van de 
Nieuwe Repulbliek van'Turkije en van Sowjet-Rusland met de impe
rialisten van Groot-Brittannië, Frankrijk en, indirect, van de. Ver. 
Staten, van Tsjitserin en Kemal met Poincaré en Curzon. De beide 
laatsten tevens als vertegenwoordigers van de twee machtige con-
curreerende wereldtrusts, ide Standard O i l - en de Royal Dutsch-Shell 
compagnie, om ihet bezit der turksche olievelden, die achter de 
schermen van deze conferentie een belangrijke rol spelen. De diplo
matie staat in ons imperialistisch tijdvak immers in dïrecten dienst 
van het naar industrieele belegging zoekend export-kapitaal in alle 
achterlijke agrarische gebieden van Europa en Azië, de belangrijkste 
funküe van de diplomatie is daarom de belangen van bet finantie-
cn bankkapitaal te vertegenwoordigen. E n de petroleum is de stook-
en smeerolie van het imperialisme, niet alleen om de hooge profijten, 
maar omdat het behoud van de imperialistische wereldheerschappij, 
dus van de engelsche en amerkaansche wereldheerschappij, voor een 
belangrijk deel afhankelijk is van het bezit van petroleum. Het was 
immers Lord Curzon, de toenmalige minister van oorlog, ithans van 
buitenlandsche zaken, die nu persoonlijk de belangen van het 
britsche imperium te Lausanne zal vertegenwoordigen, die in een 
rede, uitgesproken op een banket te Londen na het sluiten van den 
wapenstilstand op den 20sten November 1918, o.a. zeide: „dat de 
geallieerden de overwinning slechts ite danken hadden aan de 
petroleum, dat zonder petroleum toch de vlootbewegingen niet 
meer verzekerd zijn. Hoe ware het transport van onze troepen of de 
fabrikatie van sommige explosie-stoffen mogelijk geweest zonder 
petroleum? De petroleum-produkten — d'e stookolie voor de vlopt 
de benzine voor bet automobilisme en de luchtvaart, de smeerolie 
enz. enz. —hebben alle een zelfde belangrijk aandeel gehad in den 
oorlog. Inderdaad, de toekomst zal bewijzen dat de geallieerden 
hunne overwinning hebben behaald op golven van pétioleum! (sur 
des flots de pétrole!)" . 

En speciaal bracht Ihij zijn dank over aan de „Standerd O i l " en 
dc „Royal Dutch-Shell", die hun eigen belangen hebben opgeof-
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f e r d ( ü ) voor de -groote zaak der geallieerden. „Nous les sacrons 
avec 1'huile de joie". 1) 

Er zijn echter nog veel meer bisbieljes, die oorzaak zullen zijn 
van de onvruchtbaarheid, waartoe de besprekingen te Lausanne zijn 
gedoemd. Wi j hebben slechts eenige cijfers te laten zien der kapi-
taal-exporteereiide landen, om te doen vermoeden wat er onder 
volkomen overeenstemming tusschen de geallieerden, met ameri
kaansche waarnemers achter de schermen, zooals de bladen ver
plicht zijn te berichten, moet verstaan worden. 

Hoogstens overeenstemming in de middelen om te trachten 
Turkije te dwingen de vredesvoorwaarden aan te nemen die het 
fiantiie- en bankkapitaal noodzakelijk acht om de uitbuiting te 
kunnen voortzetten. 

ln de voornaamste turksche ondernemingen waren in 1914 cie 
navolgende kapitalen belegd: 

Frankrijk ± 900 millioen franken of 53.5 pet. 
Engeland ± 230 „ „ „ 13.- „ 
Duitschland ± 550 „ „ » 33.5 „ 
Het duitsche kapitaal werd na den oorlog door de Entente 

geconfisceerd en Engeland en Frankrijk begonnen Turkije te 
beschouwen als een object hunner ongetoomde uitbuiterslusten, tot 
dat spoedig Amerika de vroegere plaats van Duitschland begon in 
te nemen. Geheel Klein-Azië werd overstroomd met amerikaansche 
suiker, machines, chemische produkten, manufacturen, confectie-
kleeding enz. In de jaren 1919—21 was de geheele verkoop in het 
klein van petroleum in handen van de Standard Oil Cie. De haven 
van den amerikaanschen, invoer is Samsoun a.d. Zwarte Zee. De 
Yankee, die zijn begeerige blikken ook reeds op Mesopothamie en 
Mossoel richt, nadert zeer kort de belangensfeer van Engeland. 

Maar het fransche kapitaal neemt toch in, Turkije nog altijd de 
eerste plaats in. Ongeveer drie mirlliard of 60 pet. van alle in Turkije 
belegde buitenlandsche kapitalen. 

In cie steenkolenmijnen, in de ottomaasche Bank met haar 
filialen over het geheele turksche gebied, in de spoorwegen, de tram
wegen, de havens, de kopermijnen, overal speelt het fransche kapi
taal5 de eerste viool. 1). Toen Amerika de scherpste concurrent in 
kapitaal-belegging werd, dreef Frankrijk de Kemal-tr-oepen naar 

1) Gezalfd zijn izij, met vreugde-olie." Francis Delajsi, „Le Pétrole". 
1) "imperialistische Handel in die Turkei von Al-Palieux (Intern. 

Presse-Korr.) 
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Konstantinöpel, want wie de staatsmacht beheerscht, is het sterkst 
en is in staat de kapitaal-export van andere landen uit te sluiten. 

Zooals wij echter gezien hebben, bedreigen de nationale onaf
hankelijkheidsbewegingen thans het europeesche en amerikaansche 
exportkapitaal im zijn meest waardelooze exploitatie-gebieden van 
Turkije en'Azië. De invloed van Sowjet-Rusland op de Oostersche 
volken is hierin duidelijk zichtbaar, wat van groote beteekenis is 
voor den strijd van Rusland en van het europeesche en amerikaansch 
proletariaat tegen bet wereld-imperialisme. 

De officieele hoogwaardigheidsbekleders in het west-euro-
peesche imperialisme, speciaal die van het britsche rijk, hebben Ier 
elfder ure dan ook begrepen, dat een internationale conferentie over 
wat men noemt het Dardanellen-vraagstuk, en wat daarmee samen
hangt, niets beteekent zonder de aanwezigheid van een delegatie 
van Sowjet-Rusland. Dit is reeds dadelijk de eerste overwinning van 
Rusland door den. schranderen diplomaat Tschitserin. Het beet nu 
wel, dat de russische regeering slechts wordt uitgenoodigd om aan 
de besprekingen deel te nemen, de quaesties der zee-engten betref
fende, maar aangezien deze quaestie nu eenmaal niet te scheiden is 
van de daarmee samenhangende vraagstukken van het Nabije 
Oosten, is het aan Tschitserin best toevertrouwd, te bewijzen dat hij 
dus is uitgenoodigd ook deel te nemen aan de verhandelingen de 
zee-engten rakende en dat eventueele besluiten zonder Sowjet-Rus
land van nul en geener waarde zijn. 

Te Lausanne komt dus het imperialisme van het Westen (en 
afwachtende, ook van Amerika) tegenover Rusland en het verdere 
Oosten te staan. Rusland, het spreekt van zelf, kan onmogelijk 
toestaan, dat zijn voornaamste verbinding met de wereld, de uitgang 
van de Zwarte Zee, door Engeland kan worden afgesloten. Omge
keerd zal de aanspraak van de britsche regeering om haar oorlogs
schepen door de Dardanellen en den Bosporus veilig naar de Zwarte 
Zee te zenden, niet zoo gemakkelijk worden prijsgegeven, omdat 
deze aanspraak ten nauwste samenhangt met de belangen van de 
engelsche wereldheerschappij. 

Een blik op de kaart is voldoende om dadelijk te zien van welk 
een 'groote economische beteekenis de Zwarte Zee en de doortocht 
der Dardanellen en Bosporus is voor ongeveer twee-derden van het 
europeesche continent en voor een deel van Aziatisch Turkije en dat 
Konstantinöpel steeds het centrum van een uitgebraden ruilhandel 
moet zijn tusschen Europa en Azië. Van het Schwarzwald 'lot Novvo-
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gorod-Weliki is het geheele europeesche binnenland met rivieren 
bedekt diemitmonden in de Zwarte- en Kaspische Zee. De Donau en 
de Wolga, deze beide reusachtige rivieren van Europa, de Dnjiepr 
cu de Don, zij vormen even zooveel natuurlijke kanalen voor het 
vervoer van de 'binnenlandsche produkten naar de Zwarte Zee, 
terwijl men de Kaspische Zee door de Zwarte Zee moet bereiken. 

Een deel van Duitschland en Polen, geheel Hongarije, Z.-Slavic. 
een deel der overigs Balkanlanden, de vruchtbaarste deelen van Rus
land, europeaseh- en het noordelijk deel van aziatisch Turkije zijn 
met hun produkten-ruil aangewezen op de Zwarte Zee, dies te meer, 
waar al deze landen nog overwegend landbouw-drijvend zijn en een 
groote massa van hun produkten op het vervoer langs de 
waterwegen, ais het voornaamste en goedkoopste vervoermiddel, 
is aangewezen, om te worden verscheept in de havens van de Zwarte 
Zee, als Galak, Varna, Constanza, Odessa, Tanganrog enz , 
om nog te zwijgen van Batoem, Trebizonde en Samsoun aan den 
aziatischen kant. De groote beteekenis van het bezit van de poort 
naar de Zwarte Zee is dus duidelijk, niet alleen van commercieel-
maar vooral van militaristisch standpunt. Het commercieele belang 
van de Dardanellen en den Bosporus maakt van, deze engten tevens 
een militaire .stelling van den -eersten rang, d.w.z. een stelling van 
beslisenden invloed in eiken oorlog. 

Dit strategische punt is voor het britsche imperium veel 
belangrijker dan b.v.b. Gibraltar, welke straat nog te beheerschen 
is en af te sluiten door middel van de vloot. De zeeëngten der Dar
danellen en Bosporus daarentegen zijn zóó smal dat vestingen op 
dc- juiste plaatsen aangelegd en goed bewapend, de verbonden 
vloten van Engeland, Frankrijk, Amerika, Italië, ja van de geheele 
wereld kunnen vernietigen, zoodra deze trachten door te dringen. 

Met de kwestie der zeeëngten hangt dus samen de vraag of cle 
kusten van de Dardanellen en den Bosporus al of niet van vestingen 
zullen zijn voorzien en in wiens handen deze forten c.q. 'zullen zijn; 
of Turkije het recht zal hebben in Thracië troepen te houden en hoé 
groot het aantal troepen zijn zal; of Turkije het recht verkrijgt een 
luchtvloot en onderzee-booten te bezitten, ter verdediging van de 
poort, alles vragen die tevens levens-quaesties zijn voor Sowjet-
Rusland. 

En hier hebben wij wederom voor ons de kern der eeuwige 
zoogenaamde „Ofientalische Frage", die thans voor de zooveelste 
maal als eerste punt op de agenda van dc wereldpolitiek staat. 
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Eigenaardig, die steeds terugkeerende vraagstuk duikt telkens op, 
zooals Friedrtch Engels eenmaal opmerkte, zoodra een revolutio
naire storm in Europa voor een oogenblik is gaan liggen. 

En steeds bleef de puzzle onoplosbaar om op de lange baan te 
worden geschoven met het zoogenaamde „status-quo", afgewisseld 
met „status quo ante" van Turkije. 

Het zal ons benieuwen, of, gezien de kortzichtigheid der heer
schende pygomeën der diplomatie, de heeren te Lausanne, in ver
band met hun gemis aan historische kennis en inzicht in de feiten 
welke zich in het Oosten ontwikkelen, niet nogmaals met de oude 
kwakzalversmiddeltjes van het status quo voor den dag zuilen 
komen, dat het beste bewijs van hun onmacht zoude zijn. 

Intusschen zullen de russische en tutksche delegatie met voor
stellen komen, die de hangende vraagstukken, een vat vol tegen
strijdigheden, in een heel ander , en nieuw licht zuilen plaatsen, 
voorstellen, onaannemelijk voor de diplomatie, der imperialisten 
en petroleum-magnaten.1) Onverrichter zake zal men van Lausanne 
huis-toe keeren, alleen met het inzicht, dat door de onverbiddelijke 
dialektiek der historie de tijd om door middel van diplomatieke 
onder-onsjes tot een vergelijk te komen in zake de kapitalistische 
uitbuiting der oosteruche volken, voorbij is. 

De groote historische beteekenis van het bestaan van Sowjet-
Rusland wordt door de westersche cultuur nog altijd niet begrepen 
en — helaas ook nog niet door de arbeidersklasse van Europa in 
haar geheel. 

Het proletariaat van de hoogere kapitalistisch ontwikkelde 
landen zal van het Oosten op dialektische wijze mores leeren, eiken 
dag dat de door het kapitaal-import nieuwe onifstane klassen in 
Azië en de Koloniën meer ontwaken en op leven en dood tegen hun 
vreemde overheerschers denistrijd aanvaarden. 

Het kapitalistisch evenwicht van de wereld wordt hierdoor 
verbroken en de opbouw van het kapitalisme, die ook het reformisme 
zoo vurig wenscht, gaat naar de maan. 

In het Nabije Oosten zien wij het begin van deze scherpe crisis 
naderen. 

22 November '22. 

1) Volgens de laatste berichten in de 'bladen zijn, cln verband met de 
economische bemoeiingen, te Lausanne reeds aangekomen ide schoonzoon van 
Baziï Zaharoff en een zoon van den amerikaan Chester. Vive te pétrolel 



Shelley en Dostojewski 
door 

J. D E GRÜIJTER. 

(Slot.) 
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vertaald uit het in juli verschenen Shelley Centenary Number v English 
Studies. (Uitg. Swets en Zeitënger, Keizersgracht no. 471, Amsterdam) 

Vertaling van R. J. RedOMie C. G. 

Als wij ons van dezen droomer, omtrent wien ik veel ongezegd 
heb moeten laten, tot dat andere groote menschelijke wezen wenden, 
wiens naam in het opschrift dezer Essay wordt vermeld, dan 
vinden wij overeenkomst op eenige belangrijke punten, maar' welk 
een verschil in ander opzicht! Hier dit vogelachtige wezen, deze 
vrije, ongekluisterde geest, zwevend en scherend in de atmosfeer 
der hemelen, in een gloed en schittering van zijn eigen maaksel, 
zijn tonen stortend, zijn muziek druppelend uit die tooverwereld 
zijner dichterlijke verbeelding over een krakeelende, rampzalige 
wereld, die hij verheldert en bestraalt als een geestelijke zon of ster, 
een van die geestelijke zonnen of isterren, die ons leven met nieuw 
verlangen, beteekenis en hoop vervullen. 

En aan den anderen kant van onze schildering die sombere, 
lijdende man, zoo vol van den last en de smarten van ons aardsche 
leven, terneergedrukt door een berg van menschelijk leed, als geen 
menschenkind voor hem torste of getorst kon (hebben, een berg van 
menschelijk leed, die in het geheel van zijn leven en wericen gezien, 
ondragelijk en onoverkomelijk mocht lijken. En toch zien wij er hem 
mee worstelen en het keer op keer te boven komen; wii zien hem 
opstrompelen naar het licht en het licht herhaaldelijk aanschouwen; 
wij zien hem slagen in poging na poging om een soort van har
monie uit dien chaos te scheppen, die broeikas van twijfelingen en 
verschrikkingen, die zijn geest was en voor een aanmerkelijk deel 
die van de wereld. 
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Een verwonderlijk man, even verwonderlijk, maar zoo ganscn 
anders, als Shelley. 

Wij merkten op, dat zij beiden de menschheid liefhebben. 
Het zou ons nooit in het hoofd komen, dezen man met een 

vogel of een vlinder of een ster te vergelijken. Hij is steeds in zoo 
sterke mate aan de aarde gekluisterd, 'zoo aardsch, neen zoo onder-
aardsch in zijn bewegingen. Gelijk een menschelijke vulcanische 
massa, die zijn korst doet barsten en in gloeiende vurige massa's 
de aarde overstroomt. Zijn vlammen verlichten de omringende 
wereld, bakens voor de oogen des menschen gedurende zijn kort-
stondigen weg op Aarde, tusschen de pijnen der geboorte en de 
benauwenissen des doods. 

Evenwel, hoe onderscheiden is de wijze waarop zij liefhadden! 
Shelley was in de eerste plaats een man van denkbeelden; hij werd 
voortdurend door zijn denkbeelden in beslag genomen; hij zag het 
menschdom in abstracties en generalisaties; hij beweegt zich in een 
wereld van gedachte; mannen en vrouwen, leeuweriken en wolken, 
God en het Heelal, alles wordt onderwerp van gedachte, voedsel 
voor zijn onbegrensde verbeelding. Achter deze wereld liggen 
geschiedenis en temperament en zijn ingeboren natuur, maar zijn 
voornaamste bezigheid was denken. 

Dostojewski's geest integendeel, meer bewogen door gevoelens 
dan gedachten en abstracties wantrouwend, vond zijn geestelijk 
voedsel in de eerste plaats in de beschouwing van zichzelf en in den 
vertrouwelijken omgang met mannen en vrouwen, die hem die tal— 
k oze subtiele détails aangaande het menschelijk leven en de men
schelijke natuur leverden, die het verbazingwekkend en wonder
baarlijk weefsel zijner romans zouden vormen. Ofschoon met niet 
geringe logische kracht en een consequent redeneer-talent begaafd, 
is hij in de diepste roerselen en aanleg van zijn wezen een man van 
opwelling, van instinct en die .frappante denkkracht, die hem toebe
deeld is, gebruikt hij in dienst van deze instincten, gevoelens en 
opvattingen. Zijn geest is niet als die van Sheliley vervuld met die 
schitterende tooisels, 's menschen scnoone ontroeringen; hij bevat in 
veel grooter mate de duisterder en diepere, de meer primitieve en 
onuitroeibare hartstochten, die geen rede kan temmen. 

Deze idealist Shelley, deze realist Dostojewski — de een in zijn 
vlucht naar schoonheid en licht, de ander in zijn doordringende 
ontleding van den menschelijken geest, zijn begrip voor mensche-
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lijke ondeugden en tekortkomingen — zij vullen elkander aan in de 
tentoonspreiding van hun zeldzame, bijna bovenmenschelijke eigen
schappen. ' 

Jeugd en ouderdom, zeilden wij. Het was tot op zekere hoogte 
in letterlijken zin waar. Shelley stierf op een leeftijd, waarop Dosto
jewski zijn volle scheppingskracht nog niet had bereikt. Maar het 
was veel waarder in afgetrokken zin. Shelley zou altijd een kind 
gebleven zijn; de schrijver van Armelui was een oud man, toen hij 
in het letterkundig leven van wal stak. Op dien leeftijd had hij meer 
ervaring van de diepere, verborgener werkingen van den mensche-
lijken geest dan de meesten van ons ooit zullen opdoen. En er was 
in hem minder van de vreugde, de uitbundigheid en 'hel enthou
siasme der jeugd. 

Kijk naar hun gezichten: Shelley met zijn groote, gretige, 'vra
gende oogen, zijn gelaat van „buitengewone zoetheid", zijn vrouwe
lijke, ongekunstelde verschijning, zijn geest-gelijk komen en gaan. 

En die andere man, van wien De Vogué ons een levendige schil
dering heeft nagelaten: „Het gezicht was dat van een Russischen 
boer, van een echten Moskouschen moezjik: een platte neus, kleine 
oogen, knippend onder de wenkbrauwen, die met een nu duister, dan 
weer zacht vuur schitterden; een breed voorhoofd, vol plooien en 
bobbels, aan de slapen versterkt als een hamer en al die trekken 
verwrongen, vertrokken, neerhangend op een smartelijken mond. 
Nooit heb ik op een menschelijk gezicht zulk een uitdrukking van 
opeengetast lijdën ontwaard." 

Er is een verwonderlijke onschuld in Shelley, een zuiverheid van 
gedachte, waarvan de oppervlakkige wijze, waarop iiij in de Cenci 
de verdorvenheid behandelt, slechts een ander bewijs is; zijn ver
beelding is voortdurend in laaien gloed door zijn dorst naar vol
maaktheid, de droomen van een aardsch paradijs, de begeerten en 
vereeringen van een jeugdigen enthousiast; hij leeft in een voortdu-
renden roes van extatisch verlangen en vreugde. Er js geen 
onschuld, maar een fel speurend, schroeiend ontledigingsvermogen, 
een onbeperkte ervaring in Dostojewski, een kennis van de harde en 
bittere feiten des levens, van de werkelijkheid en monsterlijkheden 
van zonde en lijden, die de opgelegde voorraad van heel een eeuw 
en heel een volk schijnt te zijn. 

Zonde en lijden heeft hij begrepen, zooals niemand voor hem. 
Hij is een ontdekker van onze onderwereld, de onderwereld onzer 
eigen harten, waarvan wij het bestaan niet durven erkennen, waar-
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van wij onze oogen insfictimatig afwenden. Zoo moet het ook zijn, 
hei menschelijk instinct heeft gelijk in zijn zoeken naar 't licht. Met 
een scherpte, die soms in wreedheid overgaat, zet hij het ontleedmes 
in de onreinheden en verzweringen van den menschelijken geest, in 
zijn meest verborgen schuilhoeken. 

Een diep begrijpen was onontbeerlijk voor dit vreeselijke werk, 
een begrijpen, waarvan sympathie met zijn medeschepselen, mede
lijden met iederen graad van lichamelijk en geestelijk lijden, een van 
de voornaamste bestanddeelen moet zijn geweest. Maar ook een 
onbevredigde epeurlust, een intellectueete nieuwsgierigheid, die 
hem drong in zijn eigen gedachten en gedragingen, zoowel als in die 
van anderen, de diepste wellen van menschelijke perversiteit, lijden 
en uithoudingsvermogen te onderzoeken, een onbevredigbare speur-
lust ten opzichte van de pathologie van de menschelijke ziel. Door 
omstandigheden en temperament, door de verschrikkelijke omge
ving, waarin hij zoovele jaren van zijn leven moest doorbrengen,, 
werd hij de bestudeerde? van ontaarding en misdaad. Daar is de Wil 
tot Smart in Dostojewski, zooals daar de W i l tot Vreugde in 
Shelley is. 

Dc wereld van reactie, waarin Shelley zijn gedichten schreef, 
werd beroerd en geschokt en allengs gemoderniseerd door de ver
overingen van wetenschap en uitvinding, door de nieuwe denkbeel
den van evolutie en socialisme, door de enorme toeneming van cle 
macht der industrie en economische welvaart, door de opkomst van 
een nieuwe klasse, die in kracht en inzicht toenam, door de aanhou
dende botsing tusschen deze nieuwe klasse en de opgestapelde 
macht der bourgeoisie, door de verandering van levensbeschouwin
gen en menschelijke waarden onder invloed van deze worsteling, 
door de politieke en sociale beweging van 1830, 1848, 1870. Maar 
despotisme en orthodoxie hielden Rusland in hun strengen greep. 
Nieuwe denkbeelden, oorspronkelijke gedachten slopen langzaam in 
het machtig gebouw van het Tsarenrijk binnen en ondermijnden zijn 
grondslagen, maar zijn hoofdpijlers en geraamte bleven ongerept. 
Het bleef het Tsaristische Rusland met zijn almachtige autocratie, 
zijn verdorven en omslachtige bureaucratie, met de diepe klove tus
schen zijn intellectueelen, min of meer geraakt door de westersche 
denkbeelden van vrijheid van geweten en gedachte, en de groote 
massa van zijn burgers, van zwoegende, onwetende moezjiks, in wie 
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liet leven .stroomde ais eeuwen voorheen: het bleef het Heilige 
Rusland. 

Toch waren er beroeringen in deze trage massa van Russisch 
leven, beroeringen, die onmiddellijk het uitvloeisel waren van de 
denkbeelden en den vooruitgang van het Westen en andere beroe
ringen, ongetwijfeld tot op zekere hoogte daarmee samenhangend, 
van een meer zuiver Russische, meer patriottische natuur. Reeds 
sinds Koetoesow Napoleon terugsloeg, begon de reus zijn eigen 
voeten te voelen, begon hij zich bewust te worden van de onmete
lijke krachten, verscholen in die onmetelijke vlakten, die enorme 
menschenmassa's, die het Rusische Rijk uitmaakten. 

Zulk een gevoel van eenheid, van groote verwachtingen en 
komende kracht openbaart zich altijd in een sterk patriotisme, een 
ietwat buitensporig en aanmatigend patriotisme en dat was ook het 
geval in Rusland,. 

Gogol, de eerste groote novellist van Rusland en voorlooper 
van Dostojewski en gelijk Dostojewski realist en mysticus, was ook 
de eerste om uitdrukking te geven aan deze droomen van een natie, 
die tot leven komt, die zijn oogen opent voor een toekomst van alles 
overtreffende grootheid. 

In een schoone, gloeiende passage in Doode Zielen geeft hij 
uiting aan dat verlangen en die voorgevoelens: 

„Is het niet gelijk de stoute troïka, die niet ingehaald kan wor
den, dat gij er vandoor gaat, o Rusland, mijn vaderland? De wegen 
rooken onder u, de bruggen donderen; alles is, zal achter u gelaten 
worden... Ja, voort vliegt de troïka, door God bezield! O Rusland-, 
waar snelt gij heen? Antwoord! Maar zij antwoordt niet! de paarde-
bellen breken uit in een wonderbaar geklank; de verscheurde lucht 
wordt een storm en de donder gromt, Rusland vliegt alles op aarde 
voorbij; en andere volken, koning- en keizerrijken kijken ter zijde, 
ais zij aan den kant gaan staan, om plaats vóór haar te maken." 

In dit diepe patriotisme is Dostojewski één van geeste met 
Gogol, maar hij gaat verder dan Gogol. In zijn oogen moet „Rus
land, onze heilige Moeder" de Redster van Europa worden. Hij 
gelooft in een nieuw verheerlijkt Rusland, maar — een innig Rus
sisch Rusland, een Rusland langzaam opgebouwd op de oude 
fundamenten, de oude politieke en godsdienstige instellingen. 

Hoe innig en onscheidbaar zijn gedachten en sympathieën met 
Rusland verbonden zijn, openbaart zich nooit zoo duidelijk als in 
die onvoldane, bij wijlen verdwaasde brieven, die hij naar huis 
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zendt, terwijl hij in het buitenland vertoeft In een van die brieven 
van 1869 zegt hij: „Over drie maanden zullen wij precies twee jaren 
in den vreemde geweest zijn. Naar mijn meening is dat erger dan 
een verbanning naar Siberië. Ik meen dat in ernst. Ik overdrijf niet, 
ik kan de Russen in het buitenland niet begrijpen." 

Hij is altijd vol bittere, onredelijke gevoelens tegenover Duit-
schers, Franschen, Zwitsers en andere nationaliteiten, waaronder hij 
op dat oogenblik verblijft. Van de Franschen in Parijs zegt hij: „De 
Franschman is beminnelijk, fatsoenlijk, beleefd, maar hij is valsch 
en geld is atlete voor 'hem — geen ideaal, geen overtuigingen; vraag 
zelfs geen nadenken van hem". Van Genève zendt (hij een jammer
kreet naar Maikow: „Alles is slecht, alles is rot, alles is duur. Ze zijn 
hier altijd dronken..." 

Dat is een zeer leelijk en negatief gevoel, niet zonder gevaar 
voor lieden, die niet in de idealiseering van den moezjik of in den 
Russischen God geloofden, maar in zijn oprechten en vhartstoch tel i j 
ken aard — en Dostojewski was in den grond een man van harts
tocht en niet van verstand — de keerzijde van een ander, zeer posi
tief gevoel: het sterke gevoel van eenheid met alle dingen, die Rus
sisch zijn, een diepe sympathie voor bet Russische volk, zelfs in zijn 
laagste, dieps'tgezonken leden. „Ik verzeker u, zegt hij in een van 
zijn brieven, dat ik bijvoordeeld alles wat Ruslsisoh is ,zoo na sta, dat 
de boeven mij zelfs geen schrik aanjoegen; zij waren Russen, mijn 
broeders in tegenspoed en ik had meer dan eens de gelegenheid 
zielegrootheid te ontmoeten, zelfs in het hart van een roover, om de 
eenvoudige reden, dat ik in staat was hem te begrijpen, daar ik zelf 
Rus ben". 

Ze zijn zijn sterke steun in het leven geweest, deze groote ver
wachtingen en vooruitzichten, stevig geplant in den Russischen 
bodem, dit onwrikbaar vertrouwen in het Russische volk en zijn oude 
Geloof, die hem deden zeggen: „De lotsbestemming van ons vader
land bestaat in de openbaring aan de wereld van een Russischen 
Christus, die in het Heelal onbekend is en wiens oorsprong in onze 
eigen orthodoxie is vervat. Naar mijn meening is daar de bron te 
vinden van onze toekomstige beschavende macht en van de herrij
zenis door ons van geheel Europa en de geheele essentie onzer toe
komstige kracht". 

En in het licht zijner verwerping van „dien Europeeschen 
zwendel, dien ze beschaving noemen" en zijner aanvaarding van het 
Pan-Slavistische ideaal, om Constantinopel tot de hoofdstad van 



702 

R u s l a n d te maken en de A y a S o f i a tot de kathedraal ,'an het R u s 
sische geloof, schijnt het ons niet verwonder l i jk , h e m zjjn meenitig 
over vo lkerenoor logen als vo lg t te hooren u i td rukken : „ Z o n d e r 
oo r log worden de menschen t raag in r i jkdom en gemakken en ver 
l iezen het ve rmogen om te denken en edel te gevoelen, zij worden 
dier l i jk en val len terug in de ba rbaa r schhhe id" . 

D a t is het oude geloof in het menschel i jk inst inct en het onge
loof in de menschel i jke rede, dat n o g zoo uitermate sterk in de 
meeste van onze medemenschen huist, — veranderde de groote 
oo r log sommige v a n de vr iendel i jks te menschen niet in razende 
t i jgers? — hier gehu ld in het g e w a a d v a n een voorschr i f t . Het is 
cieze geest, sp r ing levend in den myst icus D o s t o j e w s k i , die de 
rampen van 1914 over ons bracht . 

H o e ver te ij n, w e hier van het na t iona l i sme van Shel ley en zi jn 
ede laard ige droomen v a n een eendrach t ig memsohdom, een aarcksch 
paradi js van verbroederde n a t i ë n ! 

M a a r ofschoon het goed i s , dat wij t rachten D o s t o j e w s k i te z ien 
zooals hij is, niet a l leen in wa t wi j bewonderenswaard ig , maar ook 
in wa t wij ber i spe l i jk v inden in zi jn aan leg o f l evensbeschouwing , 
het feit, dat hij in s o m m i g e opz ich ten niet tot de beste of l iever de 
voorste van z i jn t i jdgenooten behoorde, m a g ons niet b l i n d maken 
voor z i jn groote e igenschappen. 

E n de grootste daarvan was de diepte, het d o o r d r i n g e n d inz ich t 
van z i jn menschel i jke sympath ie . D e l iefde v a n dezen realist was 
a l t i jd van een huisel i jker , minder algemeenen en abstracten aa rd dan' 
die van den ideal is t Shel ley, maar het was n ie t temin een groote 
l iefde. Hi j gaf ons een zu iver en onvervafscht staal daarvan in z i jn 
eerste novel le : Armelui, toen hij z i jn d r i e ë n t w i n t i g s t e jaar bereikt 
had . Z e is grijs, v a n een noga l melanchol iek g r i j s deze novelle, z o n 
der het k a r m o z i j n en geel en hier en daar een toets rose van s o m 
mige v a n D o s t o j e w s k i ' s latere novel len en romans, m a a r hoe fijn is 
ze i n haar verschi l lende nuancen ui tgesponnen. O v e r a l is zij over
goten en bes t raa ld d o o r de zach tmoed ighe id en het medel i jden van 
den schri jver . W a t een dierbaren ouden man heeft hij van dezen half 
garen d r o n k a a r d gemaakt . He t is een zeer deemoedig medeli jden, 
dat met z i jn pa re lach t ig l icht deze b ladz i jden doorglanst , een mede
l i jden noch van den kunstenaar , noch v a n den moral is t , maar van 
den medezondaar . 

E n inderdaad , j a r en l ang voorda t hij d i t schreef, was D o s t o 
j e w s k i reeds zi jn levenslange wor s t e l i ng met de armoe begonnen, 
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met die gore on tber ing en ellende, welke de oude k lerk met s idde
renden moed voor zi jn aangebeden, ha l f -verhongerde naaister 
verborg . 

„ H o e d e n - e n - l a a r z e n , zegt een v a n zi jn ' levensbeschr i jvers , s c h i j 
nen t ientallen ja ren een nachtmerr ie geweest te z i jn voor dezen s o m 
beren p sycho loog , die de diepste lood ingen van de menscheli jke z ie l 
pei len, z i jn laatste ontwi jkende w i n d i n g e n ontrafelen, medel i jdend 
den smeekenden gri jns achter het al lerlaatste masker lezen z o u . " 

M a a r met erger d ingen d a n hoeden en laarzen , erger dan 
honger zelfs, had hij te kampen . Groo te r v i janden waren zi jn eigen 
veranderlijkheid!, z i j n overp r ikke ldhe id , z i jn onve rzad ig l i j ke ha r t s 
tochten, de onges tad ighe id v a n z i j n gedrag . Het ve rs tand speelde 
a l t i jd een vrij ondergeschikte rol in het: gemoedsgestel van dezen 
grooten man en'het succes van Armelui schijnt hem een ti jdJang z i jn 
evenwicht te hebben doen ve r l i ezen . 

„Al de M i n n a ' s , C la ra ' s , M a r i a n n e ' s enz. z i jn verbazend a a r d i g 
geworden , schrijft hij in deze dagen, maar kosten een bom ge ld . 
' r o e r g e n j e w en B i e i i n s k i hielden mij onlangs een preek over mijn 
ongebonden levenswijs . D ie ' l u i weten waa r l i j k niet, wa t te doen, 
om h u n genegenheid te bewi jzen , 'zij z i jn a l len gek o p m i j " . 

E n in een anderen b r i e f : „ I k l e id inderdaad een zeer ongere
ge ld leven en dat is m a a r z o o ! . . . M i j n gezondhe id js totaal geschokt . 
Ik l i j d aan mi jn zenuwen en ben b a n g voo r b innenkoor ts . Ik ben zoo 
lo sband ig , dat ik eenvoudig niet meer fatsoenli jk kan l e v e n . . . " 

H o e het z i j , hij s laagde er in later jaren in , fatsoenli jk genoeg 
te 'leven. E n indien z i jn leven bedorven werd , voora l in d i e jongere 
jaren, omdat hi j niet de meester, maar de slaaf zi jner har ts tochten 
was, er was ook een geheel ongewone menschl ievendheid , een onui t 
puttel i jke voor raad medeli jden en ede lmoedigheid in hem, die voor
een a a n m e r k è l i j k deel de ongeregeldheden en bu i tenspor igheden van 
zijn g e d r a g verk la ren . 

W i j zu l len hem niet in de b i jzonderheden van zi jn verder leven 
volgen, maar er is een groote gebeurtenis , waa rove r wi j enkele 
woorden te zeggen hebben : zi jn ve rbann ing naar S i b e r i ë . 

Onnstreeks 1848 hadden z i c h groepen voor de bes tudeer ing v a n 
socia le en pol i t ieke v raags tukken in Pe te r sburg gevormd. D o s t o 
j e w s k i behoorde tot een daarvan en las daar een min of meer 
revolu t ionai ren b r ie f v a n den grooten cr i t icus B i e i i n s k i aan . G o g o l 
voor. D a t werd het meest cr imineele punlli in d'e tegen hem inge
brachte beschu ld ig ing , toen de pol i t ie op een goeden d a g op h u n 
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kring' neerstreek. Na meer dan een half jaar ini de Petrus- en Pauls-
vesting doorgebracht te hebben, werd hij met andere mannen van 
de z.g. Petraehevtsi naar het Semjonowski-plein gezonden, om zich 
ter dood te hooren veroordeelen. Op het laatste oogenblik werd dit 
vonnis gewijzigd in dwangarbeid in de Siberische gevangenissen. 

Een onrechtvaardiger vonnis werd zelden uitgesproken, 
ofschoon de annalen der Tsaristische rechtsspraak tot de schande
lijkste in de geschiedenis behooren. Er stak niet veel van den poli
tieken hervormer in Dostojewski en ongetwijfeld niets van den rebel. 

De levensbeschouwing van Makar Dievoesjkin in Armelui 
verschilde in wezen niet zooveel van Dostojewski's eigen levensbe
schouwing en zou er door storm en drang den grondslag en kracht 
van blijven uitmaken: 

„Ons deel in het leven, zegt de goede oude man, wordt ons 
door den Almachtige naar onze menschelijke verdiensten toegeme
ten. Aan den één wijst hij een leven toe in generaals-epauletten of 
van een geheimraad, — zoo iemand zeg ik, bedeelt Hij een leven van 
gezag toe; — terwijl Hij een ander slechts een leven van zwoegen 
en lijden zonder morren toestaat. Deze dingen zijn overeenkomstig 
een mensch zijn bekwaamheid berekend. De een kan tot het een en 
de ander tot iets anders bekwaam zijn en hun onderscheiden be
kwaamheden zijn door den Heere God zelf verordend." 

Wat een hel deze Siberische gevangenis voor hem geweest 
moet zijn, blijkt duidelijk genoeg uit de eenvoudige beschrijving 
zijner uiterlijke verschijning hier aangehaald uit de Gedenkschriften 
van Martyanow, in het Doocienhuis. „Zijn harde tot had hem als het 
ware versteend. Hij scheen suf, verlegen en was altijd zwijgzaam. 
Op zijn bleek, geteisterd, aschkleurig gelaat, dat besproeteld was 
met donkerroode vlekken, zag men nooit een glimlach; hij opende 
zijn lippen slechts om korte onsamenhangende opmerkingen over 
zijn werk te maken..." 

Zelf schreef hij omtrent deze jaren: „Ik zie op deze vier jaren 
terug als een tijd van levend begraven zijn. Ik was in een doodkist 
gestopt. Het lijden was onuitsprekelijk en onophoudelijk, omdat 
ieder uur, iedere minuut als een molensteen op mijn geest drukter' 

Indien Dostojfewski het opstandig temperament van Tom Paine 
of Lenin, van Shelley of Multatuli had bezeten, dan zouden dit 
onrechtvaardig vonnis, deze duistere en wreede jaren in een smerige 
Siberische gevangenis hem met een wilde begeerte naar vrijheid 
vervuld hebben, een mateloos verlangen om al zijn vermogens, al 
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zijn kracht met ongeboeide handen in den strijd tegen willekeur en 
bijgeloof te gebruiken, maar Dostojewski bezat niet net opstandige, 
maar het onderworpen, het godsdienstige temperament, indien wij 
het woord godsdienstig in zijn meer orthodoxe beteekenis gebrui
ken met zijn eisch tot gehoorzaamheid en nederigheid. Een nederig
heid, die zoover ging, dat Solowjew hem een man kon noemen „die 
door nederigheid van,zijn Ik ontdaan was." Wat anderen tot vurige 
revolutionairen gemaakt zou hebben, verdiepte en versterkte in hem 
slechts het gevoel van ons aller onwaardigheid en de noodzaak om 
het 'leven en zijn wisselingen in een lijdzamen en onderworpen geest 
te aanvaarden. In Rusland beteekende dat in de eerste plaats 
onvoorwaardelijke onderwerping aan de hoogere machten van Kerk 
en Staat. 

Gedurende drie jaren was zijn'eenige boek de Bijbel en de 
gezette lezing van dit boek wekte en versterkte in hem dien Christe-
lijken geest, die steeds in zijn natuur sluimerend was en die gewij
zigd door zijn nationalisme hem droomen deed zijn grootsche en 
machtige droomen van een Heilig Rusland, de Redster van het 
ontaarde Europa. 

Wat ongetwijfeld in dezen man het merkwaardigst en bewon-
derenswaardst was, is zijn kracht tot zelfverloochening, zijn geduld 
en uithoudingsvermogen. „Het is onmogelijk, zegt een zijner vrien
den, zich omstandigheden voor te stellen, die hem verpletterd zouden 
hebben." 

Het treft iemand als een wonder, hoe hij keer op keer, verjongd 
en onvervaard, uit .'zijn rampspoeden en mislukkingen herree© en hoe 
hij telkens den strijd vernieuwde met een geest, verruimd in kennis 
en moed. In deze buitengewone levenskracht, dit wonderbaarlijk uit
houdingsvermogen schijnt hij het type van het Moskovitische volk, 
vol van een duister atavisme, het erfdeel van eeuwen van lijden. Zijn 
geest overleefde de vier afgrijselijke jaren van Siberisch gevangenis
leven; zijn ziekte, de epilepsie, uitgeput als zij hem tijdelijk liet, 
belemmerde zijn scheppingskracht nimmer langer dan een korte • 
poos; zijn armoede en nijpende geldelijke moeilijkheden gedurende 
menige levensperiode, voldoende om de meeste menschen van alle 
geestkracht te berooven, schenen zijn onverwoestelijk genie slechts 
tof prikkel te dienen; alle belemmeringen, die de werkkracht van an
dere schrijvers, niet met zijn buitengewone taaiheid en levenskracht 
begaafd, ondermijnden vernietigd zouden hebben, konden'hem niet 
verhinderen een reeks van meesterwerken van Armelui af tot De 
Gebroeders Karamazow 'toe voort te brengen. 
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Siberië leverde den novellist het ruwe materiaal voor twee boe
ken. Beleediging en Hoon bevat een deel van zijn eigen levensh 
gesehiedenifc gedurende de periode/volgend op zijn gevangenis-
bestaan, toen hij eenige jaren eerst als gemeen soldaat, later ais 
officier in het Siberische leger diende. Het bevat de geschiedenis 
van die romance, waarin Dostojewski alles gedaan had wat 'hij ver
mocht, om een ander man de vrouw te helpen trouwen, die hijzelf 
liefhad, maar die eindigde met hèm te trouwen. Het was-een geval 
van voorbeeldelooze, voor de meeste menschen ondankbare onzelf
zuchtigheid. 

Levend begraven (ook Het Doodenhuis genaamd) geeft ons de 
ervaringen uit zijn gevangenisleven, een oprecht en treffend verslag 
niet, slechts van lichamelijke marteling en geestelijk lijden, maar ook 
van de wijze, waarop deze groote kunstenaar de wrakken der 
menschelijke samenleving waarnam, waarmee hij verkeeren moest. 
Men heeft het „een verhandeling over crimineele psychologie" ge
noemd, maar het overtreft de meeste boeken van dat slag door zijn 
geest van begrijpen en meegevoel. 

Uit den militairen dienst ontslagen, keerde Dostojewski naar 
Petersburg terug, waar hij bovengenoemde boeken in het licht gaf. 
Dat was omstreeks 1861. ln 1862 vinden wij hem in het buitenla... 
waar hij een paar jaar verbleef; verscheidene zijner brieven dateeren 
uit deze periode. Eindelooze reeksen getallen en rekeningen, ver
mengd met wanhopige smeekbeden om hulp vullen de meeste dezer 
mededeelingen uit vreemde landen. Het is één lange martyrologie. 

„De roulette had zijn oude tooverniacht over hem herwonnen, 
zegt een zijner 'levensbeschrijvers, en het schijnt alsof deze ramp
zalige man, die zooveel buiten zijn schuld geleden had, ononderbro
ken iedere phase van vernedering door toedoen zijner eigen z\\ 
heid moest ondergaan." 

Door zulke omstandigheden genoopt, moa&t Ihij vaak onder 
hoogen druk werken. „Menigmaal, bekent hij zelf, was het begin van 
een hoofdstuk reeds bij den drukker en in zetsel, terwijl 't slot nog 
in mijn brein was en zonder fout den volgenden dag gereed moest 
zijn. Werken uit louter broodgebrek heeft mij geknauwd en opge
vreten." 

En toch had deze man van vele tegenstellingen, zoo vol tegen
stellingen als de meeste karakters zijner novellen en menschelijke 
schepsels in het algemeen, het sterkste'verantwoordelijkheidsgevoel 
ten opzichte van zijn eigen werk. Wat ik den lezer hier uit zijn leven 
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vertel, is mijn indruk van overwegende invloeden en inzichten in dat 
leven, niet zijn geheele leven. Hij was een man van sterke aandriften 
er. een groot gevoel, maar ook van een speurenden, schitterenden 
geest; hij was een Christen, maar ook een twijfelaar en zijn twijfe
lingen vergezelden hem tot, het eind zijner dagen; hij was een Rus 
in merg en been, maar hij bezat veel grooter kennis en waardeering 
van de Europeesche letterkunde dan Tolstoi; hij steeg tot de hoogste 
geestelijke toppen, maar hij werd voortdurend op een lager plan 
getrokken en soms in zeer diepe diepten; hij was de romancier van 
het medelijden, maar hij kon zeer wreed zijn in zijn vivisectie van 
den mensehei ijken geest; hij was een Russisch patriot en recht-
geloovige en zijn blik werd in zekere mate, in sommige richtingen 
ih sterke mate, door den kring, die deze qualificaties aanduiden, 
beperkt en toch is zijn werk op psychologisch en moreel gebied van 
de grootste waarde voor heel het menschdom. 

En zoo, al was aijn werkwijze in sterke mate die van den letter
kundigen sjouwer, ontbreken in dit geval de bewijzen, niet, dat hij 
het zeer nauw nam met de algemeene strekking en waardij zijner 
boeken. 

Omtrent Schuld en Boete zeide hij eens: „Op het eind van 
November was veel reeds geschreven en persklaar, maar ik ver
brandde alles en begon van nieuws af aan". 

Zijn boek De Speler was het resultaat van die eersite nood
lottige buitenlandsche reis — de tweede viel niet beter uit, — maar 
een veel bekender en voortreffelijker werk zou spoedig volgen Het 
was Schuld en Boete. De meesterlijke behandeling van de innerlijke 
werkingen van dten geest van den moordenaar Raskolnikow maakt 
het tot een boek, da: beroemde criminologen in hun studiën van veel 
nut is geweest, maar de diepe analyse van het lijden, die de schrijver 
aan deze uiteenzetting van misdadige motieven verbindt, verleent 
het een ruimere, algemeener belangwekkendheid. Raskolnikow, deze 
zonderlinge held, die voornamelijk door intellectueele bespiegeling 
en verstandelijken hoogmoed een moordenaar werd en Sonja de 
rampzalige, die tevens de redster is, een zinnebeeld van lijdzaamheid 
en geloof, zullen voor altijd als groote literaire figuren blijven 
bestaan. 

Het boek had een machtig succes, maar de vrede was voor 
Dostojewski nog niet gekomen — kwam hij ooit, uitgezonderd in 
«tralende tusschenpoozen, in zijn gemarteld gemoed? — en een 
andere periode van ballingschap in West-Europa, waarheen hij de 
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vlucht genomen had voor den druk zijner schulden, volgde van 1867 
tot 1871, vier lange voor Dostojewski eindelooze jaren. Maar dan, 
in 1871 vinden wij hem, en nu voor goed, opnieuw in S>t. Petersburg 
gevestigd en werden de omstandigheden ten laatste gunstiger. Dat 
had hij te danken aan zijn jonge vrouw, Anna ür igorowna, die 
behalve dat zij een toegewijde gade was, ook bewees een bekwame 
vrouw van zaken teizijn. Eenihulpe in den (besten zin des woords. 

In den tusischentijd echter waren twee zijner beroemdste boeken 
gepubliceerd. De Idioot en Demonen. In De Idioot heeft hij het 
onmiddelilijkst zijn persoonlijk en nationaal ideaal belichaamd, zijn 
geloof in Rusland, het Russische volk en den Russischen God. Het 
is vol persoonlijke herinneringen. Zijn eigen ziekte, de epilepsie, is 
ook de ziekte van Prins Myshkin, dien held en de détails van deze 
ziekte worden met de nauwkeurigheid der pijnlijke ervaring beschre
ven. Deze z.g. „heilige ziekte" heeft een merkwaardigen invloed op 
des schrijvers léven gehad en voor een aanmerkelijk deel zijn 
artistieke scheppingen en wijsgeerige bespiegelingen beïnvloed. 
Prins Myshkin is die ideale Rus, zooals Dostojewski dien begreep 
en hij maakte den prins tot toetssteen voor 't karakter van anderen. 
Hij is niet alleen in zichzelf goed, maar roept ook alle goede eigen
schappen of kanten in andere menschelijke wezens te voorschijn. 

Demonen, de roman die volgde, groot als die is als een ander 
getuigenis van Dostojewski's artistiek en scheppend vermogen, zijn 
vermogen van compositie en voorstelling, geeft in andere opzichten 
minder voldoening, geeft in elk geval tot tegenspraak aanleiding. 
Men moge haar overtuigend genoeg vinden in de onderscheiden 
persönnages, elk op zichzelf besdhouwd lof vanuit des schrijvers 
levensstandpunt — Dostojewski's figuren zijn altijd vol leven en uit 
één stuk en wij mogen van den novellenschrijver als zoodanig met 
meer vergen. Maar de indruk, dien het werk achterlaat van cle nihi
listische en vooruitstrevende beweging in Rusland, haar doeleinden 
en idealen gedurende haar heftigste en troebels-te jaren, is buiten
gemeen eenzijdig. Het is meer een karikatuur dan een getrouwe 
voorstelling van de motieven, die de mannen en vrouwen bewogen, 

die toen meestal op ondergrondsche wegen en dat was toen niet 
anders mogelijk — aan de politieke vernieuwing van hun land 
arbeidden. Ineen tijd toen zij een minimum Van politieke vrijheid en 
democratie trachtten te verwezenlijken, volhardde Dostojewski erin, 
over de geestelijke gevaren der vrijheid uit te weiden, zonder één 
oogenblik op de voordeelen daarvan te zinspelen; hij schilderde met 
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gloeiende kleuren den negatieven kant en de buitensporigheden de; 
nieuwe beweging zonder haar positieve en bevrijdende eigenschap
pen een schijn van recht te doen. 

Het-was in overeenstemming met zijn algemeenen kijk op het 
leven, maar was het heilzaam voor zijn vaderland? 

Een van de merkwaardigste der kleinere romans, door Dosto
jewski in deze latere jaren in het licht gegeven, vooral uit een oog
punt van zelfbeschrijving, is De Onder aardsche Geest. Evenals De 
idioot en andere romans bevat ze vele meeningen, overpeinzingen, 
ei varingen, waaraan men een persoonlijk karakter kan toeschrijven. 
Ordimow, de zichzelf kwellende held dezer 'bladzijden, wordt door 
den schrijver voor een studie van zelfonderzoek gebruikt, waarin hij 
oe diepten van zijn eigen geweten onderzoekt. De volgende regels 
zijn waarschijnlijk niet vreemd aan die vreeselijke periode van 
zwartgalligheid, die de schrijver gedurende den tijd, die zijn verban
ning naar Siberië voorafging, doormaakte. 

„Bij wijlen dook ik plotseling in een sombere ondergrondsche 
losbandigheid of halve losbandigheid onder. Mijn vuile hartstochten 
waren fel, gloeiend) van ziekelijke overprikkeling. De uitbarstingen 
waren hysterisch, vergezeld van tranen en stuiptrekkingen van 
berouw. Bitterheid kookte i n mij. Ik voelde een ongezonden trek tot 
hevige moreele tegenstellingen en verlaagde mij zelf tot beestelijk-
heid. 's Nachts gaf ik daaraan toe, heimelijk, schichtig, vuilaardig, 
met een schaamte, 'die mij nooit verliet, 'zelfs op de meest vernede
rende oogenblikken. Ik droeg in mijn ziel de begeerte naar heime
lijkheid met mij mee; ik was doodelijk benauwd, gezien, ontmoet, 
herkend te worden". 

Als men dit leest, begint men te beseffen, waarom hij eens kon 
zeggen, dat zijn verbanning naar Siberië hem lichamelijk en gees
telijk goed gedaan had, in weerwil van het feit, dat daar zijn epilep
sie ongeneeslijk was geworden. 

Maar een werk van veel grooter beteekenis vooi cle wer 
dan Dc Onderaardsche Geest is het laatste groote 'boek, dat hij ons 
nagelaten heeft: De Gebroeders Karamazow. In dezen machtigen 
roman, die tereCht ais de kroon op zijn werk beschouwd wordt, 
onthult zich elke zijde van Dostojewski's natuur. Het is geen bijzon
dere aantrekkelijke familie, deze Karamazows — inderdaad voel L 
mij meer thuis onder de Forsytes, hoewel ook die hun fouten 
hebben, hun harde Engelsche eigenschappen — het is geen aantrek
kelijke familie, die gemeene vader, woest in zijn zinnelijkheid, die 
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tot zijn zoons kan zeggen: „Ha, kinderen, kleine varkens, voor mij 
was er nooit zooiets als een vrouw, die ik met rust kon laten; dat 
mijn geloofsbelijdenis, als je die begrijpt? Neen, dat kun je nie 
jullie aderen zijn inog vol melk, je bent nog niet heelemaal ui: 
den dop". 

Zulk een vader en zijn vier zonen vormen de hoofdfiguren 
van wat het centrale werk van Dostojewski is genoemd, een werk, 
waarvan de groote Russische criticus Meresjkowski in zijn bewon
derenswaardige studie Tolstoi en Dostojewski de volgende karak
teristiek geeft: „Wij zien het geheele spectrum van iliefde in al zijn 
gemengde nuances en kiteurwisselingen, in al zijn geheimzinnige, 
toegespitste, ziekelijke windingen. Merkwaardig is de onvermijde
lijke band des bloeds tusschen het monster Smerdiakow, Iwan, „die 
met God worstelde" den wreeden wellusteling Dmitri, die als door 
een horzel gestoken scheen, den viefckeloo'zen cherub Alesha, en hun 
vader naar 't vleesch, den verworpeling Fedor Karamazow. Even 
merkwaardig is de band tusschen hen en hun vader naar den geeste, 
Dostojewski zelf. Hij zou deze familie wellicht voor de mensen, 
verloochend hebben, maar niet voor zijn eigen geweten, voor God. 

Wellicht kan men pas na een meer intieme kennismaking, in hun 
machtige beteekeiniiS' het karak'Jer, de verdienste en de grootheid van 
deze voorstelling van zonde en deugd peMen. Maar zelfs bij eerste 
lezing rzullen Dostojewski's Karamazows iemand treffen door het 
titanische in hun samenstel, men voelt de hand van een grooten, 
hartstochtelijken schepper achter hen. Tusschen het beest en den 
mysticus, tusschen noord- en zuidpool, tusschen hel en hemel toonen 
cieic; wezens ons zu lk een vergezicht van menschelijke eigenschap
pen, die zich in de meest uiteentoopende richtingen bewegen, zu lk 
een mengsel van idealisme en cynisme en zij toonen ons dat op zoo 
foischeen dramatische wijze, met'zulk een volheid van leven, dat d r 
boek daardoor van een eenig karakter in de wereldlitteratuur wordt. 

En men verstaat, waarom Dostojewski de groote vertolker van 
cie Russische ziel genoemd is. 

Zijn boeken munten niet uit door schoonheid van vorm en de 
wonderen van scheppende kracht en menschelijk inzicht, van zede
lijke en zielkundige wijsheid, die zij bevatten, liggen langs mijlen 
van een vaak afmattende reize verstrooid. Deze eigenaardigheid 
hangt ten nauwste samen met Dostojewski's gansche natuur en 
levensphilosophie. Want deze 'laatste schijnt mee te brengen, dat 
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men afstand doet van zijn persoonlijkheid en talenten, van zijn 
vermogens en bekwaamheden'ten behoeve van het algemeen welzijn. 
Of, indien het geval zoo te scherp gesteld is, deze levensphilosophie 
past ongetwijfeld niet bij de langzame en moeizame uitwerking e. 
poëtische zegswijze en der groote kunst in het algemeen. Dit gebr 
aan kunst kan Dostojewlski's reputatie bij de komende geslachten 
meer schaden dan bij het huidige, waarin Schoonheid haar konink
lijken rang verloren heeft. Een van haar edelste eigenschappen is 
concentratie en in een ver verwijderden tijd, waarin het mensehdom 
wellicht tot het besluit gekomen is, dat zijn tijd 'te kostbaar wordt 
voor romans van duizend en meer bladzijden, zullen wellicht de son
netten , van Rossetti — zoo verrukkelijk in hun gecondenseerde 
pracht — nog gretig gelezen worden, en de romans van Dostojewsk: 
— zoo schrikwekkend in hun omvangrijke breedsprakigheid — naar 
een stoffige boekenplank verbannen zijn. 

Maar wij zullen dien tijd niet kennen en behoeven er ons dus 
het hoofd niet over te breken. 

Wij zeiden, dat Dostojewski de grootste tolk van de Russische 
ziel genoemd is en voorzeker is hij de schilder van die ziel in haar 
wijdheid en uitbundigheid, haar edelmoedigheid en wreedaardig
heid, haar overvloeiende hartstochten, haar impulsiviteit, haar stuip-
achtigen overgang van de daad tot apathie en van apathie tot de 
daad. Maar ofschoon hij in deze en andere eigenschappen de verte
genwoordiger van de'meerderheid zijner landgenooten genoemd 
moge worden, geloof ik niet, dat men hem de ware spreektrompet 
voor of van dat volksdeel houden kan, dat in gedachte en leven 
sterker aan den westerschen geest verwant is, het hervormende of 
revolutionaire deel. Hervormend of revolutionair — deze twee 
termen dekten elkaar tamelijk wel in Dostojewski's dagen en waren 
hoofdzakelijk een kwestie van temperament; men kon nu eenmaal 
zonder revolutie niet hervormen. En deze kant des levens scheidt, 
hem met een wijde kloof van die leidende Russische revolutionairen, 
die wij in onze dagen aan het werk hebben gezien. Ongetwijfeld 
heeft hij zelfs met hen heel wat gemeen — onze ruimte veroorlooft 
ons niet) hier zijn verwantschap niet de Revolutie dieper na te spèu-
ren — maar op twee belangrijke punten wijken zijn levensbeschou
wing en zijn opvatting van menschelijke eigenschappen hemelsbreed 
van de hunne af. De sterkste eigenschap van mannen als Lenin en-
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T r o t z k i , de eigenschap, die hen het in de oogen der meesten o n m o 

gel i jke deed volbrengen , de e igenschap, die hun hun bu i tengewonen 

en v e r b a z i n g w e k k e n d e n inv loed over hun landgenooten verschatte, 

die hen innstaat stelde de teugels van den Russ i schen staat in de 

hand te h o u d e n - gedurende v i j f ja ren van eindelooze confl ic ten, 

s tormen en rampspoed , w a a r v a n elke afzonder l i jk een westersche 

regeer ing overhoop zou hebben geworpen , — hun sterkste e igen

schap is Wilskracht en Zelfbewuste Gedachte, wlis lkracht op zelf

bewuste gedachte berus tend. W a t o o k de mot ieven geweest mogen 

z i jn v a n d e massa ' s , d ie i n de troebele d a g e n v a n 1917 hun vanen 

toestroomden, hun w i l s k r a c h t en zelfbewuste gedachte, hun v e r b a 

z ingwe k k en d e en over tuigende kracht v a n w i l en hun grenzelooze 

verstandel i jke energie, op de bui tengewone t i jdsomstandigheden 

aangewend, stelden hen in staal ' het heden en de toekomst v a n 

R u s l a n d te ve rvormen . Z i j mogen z i c h verg issen en zij mogen falen 

— tot o p zekere hoogte zu l len zij dat onge twi j f e ld ; eenmaal op 

gang , worden zu lke b e w e g i n g e n door haar innerl i jke spankracht ver 

bui ten de g renzen van het p rac t i sch-moge l i jke gedreven, — maar 

dat zou hun pog ingen niet minder b e l a n g w e k k e n d maken , da t zou 

den Mensche l i j ken W i l en de Mensche l i jke Rede tot niet minder 

gewich t ige factoren in de v e r v o r m i n g en d e v e r n i e u w i n g der were ld 

maken . 

E r steekt veel deugd in gehoorzaamhe id e n neder igheid , veel 

deugd in de onde rwerp ing aan wa t wij achten den w i l v a n G o d . 

Slechts wanneer wi j tot de b e s c h o u w i n g en o v e r w e g i n g komen van 

waf! de w i l van G o d is (niet de Chr is te l i jke , noch de Russ ische , maar 

de Universee le G o d ) , versch i l len wij v a n D o s t o j e w s k i . 

Nede r ighe id , liefde, erbarmen, medeli jden, e igenschappen, 

w a a r v a n hij in z i jn boeken de groote ver to lker is, deze krachten 

v a n het onderbewustz i jn v o r m e n ongetwi j fe ld de meest essentieele 

stof, het meest noodzake l i jk b i n d m i d d e l in we lke menschenge-

meenschap ook en zij hebben in alle groote maa t schapp i jen v a n het 

ver leden maar al te zeer ontbroken. D e groote en bl i jvende ve rd i en 

ste van Dos to j ewsk i ' s boeken is haar waarde , haar omovertreffelijke 

waarde ons eens te meer op het gemoed gedrukt te hebben. M a a r 

nauwel i jks minder onontbeerl i jk voor den o p b o u w v a n d e toekomst 

maatschappi j en daarmede v a n ons eigen wezen , is een andere 

krach t : Rede, zelfbewuste, doelbewuste 'Rede. O n g e l u k k i g e r w i j z e 

w o r d t de rede in de boeken van dezen grooten romancie r meestal 
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als verstoorster van den vrede gebruikt , of o m z ichze l f een neder laag 
toe te b rengen . Intellect en ij delheid, intellect en verdorvenheid z i jn 
te vaak synoniemen i n z i jn boeken. 

D e laatste, s ch r ikwekkende jaren van oo r log en chaos hebben 
ons, gel i jk nooi t te voren, aangetoond hoeveel verkeerd-gele ide ver
woestende actie er i n de hedendaagsche menschheid schuil t . M a a r 
dat maakt de noodzake l i j khe id van wei -ge le ide actie, bezonnen en 
beredeneerde, c o n s c i ë n t i e u z e actie des te grooter . 

Beze t en als hi j was d o o r het u i t s lu i tend denkbeeld de r z i e l , 
onderschatte D o s t o j e w s k i de waa rde en krach t v a n die meer stoffe
l i jke en ui ter l i jke w e r k i n g e n der menschenmaatschappi j , w a a r v a n 
de z i e l in :zijn inst incten, ver langens en voors te l l ingen in zoo groote 
mate afhankel i jk is en w a a r d o o r zij voor tdurend w o r d t gewi jz igd 1 en 
ve rvo rmd . D e mensch in de maatschappi j is een zeer onderscheiden 
wezen v a n d e n mensen opz ichze l f . 

N o c h Shel ley, noch D o s t o j e w s k i zagen de maatschappi j in 
evolutie. Shel ley k w a m in ops tand tegen de euvelen, waa rvan de 
menschheid de erfgenaam was en die hij aangemoedigd en ge
sch raagd z a g door de godsdiens t ige over tu ig ingen en b i j g e l o o v i g -
heden zi jner dagen . M a a r h i j z a g niet, dat deze b i jge loovigheden en 
over tu ig ingen met der menschen geest waren gegroe id en hun k rach t 
en z w a k h e i d beide ui tdrukten, alle w a a r h e i d en d w a l i n g , die zij in 
vele eeuwen v a n e rvar ing hadden geleerd. D e k love tusschen zijn 
droomen en de werke l i jkhe id k o n hij slechts door een wi l l ekeur igen 
s p r o n g z i jner verbee ld ing overschr i jden. E n daar hrj z ich a lzoo 
o n m a c h t i g voelde , d e n menteen zooals hij is te veranderen, nam hij 
de v luch t uit d e h a r d h e i d en wreedhe id v a n deze z inne l i j k -waa r -
neembare were ld en schiep hij z i jn schoonere v iz ioenen van een 
ge lukk ige r menschheid in een were ld van z i jn eigen maakse l . 

D o s t o j e w s k i bleef dichter bij huis , maar ik geloof niet, dat hij 
voldoende over tu igd was van den inn igen en voor tdurenden samen
hang tusschen geestelijke en stoffeli jke krachten in haar w i s s e l 
w e r k i n g en wederz i jdsch effect, van de d iepgaande invloeden van 
economische omstandigheden en sociale o m g e v i n g op onze zedeli jke 
h o u d i n g en daden, van krot ten en gebrek en feel i jkbeid en s m e r i g 
he id en 't onvermijdel i jk resultaat daa rvan in de mismaaktheden van 
der menschen l i c h a a m en z i e l . Z i j komen v o o r i n z i jn boeken , deze 
stoffelijke machten en invloeden en maa r al te veel van den leeli jken 
kant, maar zij vertoonen z i c h niet in hun logische gevolgen, in hun 
ware saciale k leur en verband . Z i j n verander ingen v a n geest en hart 
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zijn niet afhankelijk van het langzame en voor de meer artistieke 
verbeelding vervelend proces, die trapsgewijze verbetering, stap 
voor stap, in en door de materieele omstandigheden, die terecht door 
den modernen wetenschappelijken geest zoo belangrijk geoordeeld 
wordt. Omdat beide, ziel en lichaam, de houding'van den geest en 
zijn uitwendige ontwikkeling, op duizenderlei manier verbonden 
zijn, verbonden in de voortdurende gemeenschap van dag en uur en 
oogenblik. Zijn veranderingen des harten zijn 'altijd min of meer van 
sensationeelen, bliksemachtigen aard, zij gebeuren op onbewuste, 
spontane, mystieke wijze; het is niet onze gewone wereld van arbeid 
en inspanning, van orde en rede, waarin zijn figuren zich bewegen, 
het is een wereld van aandriften en hartstochten, van buitensporig
heden en uitersten, van zinsbegoochelingen meer dan van werkelijk
heid. Toch, hoewel de plotselinge omvorming van den mensch en 
tot op zekere hoogte van de'maatschappij, hoewel bekeering, weder
geboorte natuurlijk een psychische mogelijkheid is, moet de hoofd
ontwikkeling, beide van meiisch en maatschappij meer gez. 
worden in de geleidelijke in-en-op-elkander-werking, onder verbe
terde omstandigheden, tusschen lichaam en ziel, tusschen stof en 
geest, tusschen instellingen en gemeenschap, dan in deze plotselinge 
en zeldzame electrische veranderingen. Rede en Arbeid, de werk
zame krachten van ons dagelijksch gemeenschappelijk leven, werken 
veel langzamer, maar hun vruchten zijn duurzamer. 

Dat versche lucht en behoorlijk voedsel even noodig zijn voor 
de genezing der misdaad, als preeken en opwekkingen of de vizioe-
nen van een profeet,in elk geval dat de laatste zonder de eerste waar
deloos zijn, komt ons in Dostojewski's boeken niet als iets vanzelf
sprekends voor. Integendeel, versche lucht en behoorlijk voedsel 
schijnen vrijwel te verwaarloozen invloeden in zijn levensphilosophiie 
waarin de geest met betrekking tot 't lichaam een tameiijk onafhan
kelijke 'houding -aanneemt. In weerwil van zijn realisme, zoo diep 
en grootsch in de behandeling van individueele, meestal pathologi
sche gevallen, over het algemeen weerspiegelingen van zijn eigen 
innerlijk leven, isi hij sentimenteel, sensationeel in zijn algemeene 
houding tegenover de maatschappij en haar werkingen. Hij geeft 
die groote en overwegende oorzaak voor de menschelijke daden in 
het 'beschaafde leven niet wat haar toekomt: onze maatschappelijke 
omgeving en de gedachten en daden daardoor voortgebracht. Er 
heeft bestaan en er bestaat nog onder socialisten en hervormers een 
neiging om aan deze uiterlijke, grootendeels stoffelijke en economi-
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sche factoren een overdreven, een al te uitsluitende waarde voor den 
vooruitgang van het menschdom toe te kennen, maar de neiging tot 
overdrijving gaat bij Dostojewski uitsluitend den anderen kant uil. 
Zij heft ons menschelijk bestaan uit zijn stoffelijk raam in de ijle, 
onwezenlijke atmosfeer van den zuiveren geest. 

Zijn sociale psychologie wordt door deze eenzijdigheid bedor
ven. De tegenstelling tusschen menschen, zooais die in den levens
strijd haar uitdrukking vindt, is niet zoozeer die tusschen heiligen 
en misdadigers, of tussclhen intellectueelen en mystici, als wel tus
schen den schrapenden, inhahgen en den edel moedigen, scheppen-
den geest, tusschen roofgierige egoïsten en hun slachtoffers, tus
schen hen die in zwelgende overdaad leven en tusschen de honge • 
rende stumperds- Deze categorieën en die van Dostojewski dekken 
elkander op menig punt en in aanmerkelijke mate; maar er blijft 
tusschen beide een wijde afstand voor alle practische politieke doel
einden en sociale wetgeving. * 

Maar eenzijdig-als Dostojewski's levensbeschouwing mij toe
schijnt, de dwalingen van een eenzijdig intellectualisme, een intel
lectualisme, dat slechts een glimlach voor liefde en barmhartigheid 
overheeft, een intellectualisme, dat de wereld meent te kunnen her
vormen door onverwaterde logica, .zulke dwalingen vallen evenzeer 
in het oog. Dat hij op zoo krachtdadige wijzei onze aandacht geves
tigd heeft op de ondiepten en klippen in deze watereu van het 
intellectualisme, zal niet de geringste verdienste zijner romans blij
ken. Het gevaar van zijn gezichtspunt en wijze van voorstelling is, 
dat hij ons van den weg van sociale verbetering kar, afleiden, die op 
zijn best een lange en'moeizame weg is, bezaaid met bezwaren en 
teleurstellingen en ons in lijdelijkheid kan doen neerzitten, hopende 
tegen hope op de een of andere spontane vervorming in den indivi-
ciueelen mensch. 

De waarheid is, dat onze wetenschap, onze omgeving, onze 
opvoedkundige en sociale instellingen, onze collectieve organisa.ie 
en inspaning meegewerkt hebben, de vorige geslachten te vormen, 
dat onder de krachten, die den sterksten invloed op den vooruit
gang der menschheid hebben, gehad, gerekend moet worden her 
bewuot volgen in deze aangelegenhedën van wat aan het levend 
geslacht als de redelijke idealen in de verhoudingen (lot den 
medemensen voorkwam. Langs den ganschen eindeloozen weg van 
het proces van den groei der menschheid hebben deze idealen, hoe 
onvolmaakt dan ook, zich ontplooid, in de meer uiterlijke verschij
ning van wetten en instellingen. 
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Als Dostojewski vooruitgang aanneemt, is dat niet in het 
rusteloos pogen, den onverdroten arbeid van den menschelijken 
geest, maar in een of andere plotselinge, dramatische, toevallige 
verandering van het menschelijk hart. Niet aan 's menschen aan
houdend verlangen en .zoeken naar kennis en licht, zijn weetgierig
heid en onderzoekingslust, zijn begeerte om zijn eigen toestand en 
dien. zijner medemenschen te verbeteren, heeft het menschdom zijn 
groei en gestalfemis en zijn verruiming van blik te danken, izou men 
meenen, maar aan de onnaspeurlijke wegen van mysticisme en 
wedergeboorte. 

Sindsdien hebben wij reeds lang de wetenschap verkregen, dat 
menschlievendheid in den ouden individualistischen trant ontoerei
kend is, dat wij de materieele grondslagen van onze maatschappij 
hebben te herbouwen op zoodanige wijze, dat de mensch'elijke 
aspiraties en het menschelijk verkeer bevrijd zullen worden van de 
verderfelijke invloeden, die thans de baste en edelmoedigste bedoe
lingen remmen en bederven.' Dat zal moeten geschieden op een wijze, 
waarin wetenschap en rede een groote rol zullen spelen. Ongetwij
feld zullen wij dat nooit kunnen doen zonder de liefde en de ontfer
ming, waarin Dostojewski de eenige hoop en reddenden invloed zag, 
maar wij herhalen: de Bergrede is onvoldoende. Die liefde en ont
ferming dienen op de juiste wijze geleid te worden, zij moeten haar 
eigen sfeer en grenzen en richtingen leeren kennen, zij moeten omge
zet worden in den practischen arbeid van zeden en gewoonten, van 
methoden en organisatie, van wetten en instellingen. Zij moeten d'oor 
de rede worden geschraagd. Zoo alleen kunnen wij die maatschap
pelijke ontwikkeling bereiken, die de grootste ontwikkeling der 
persoonlijkheid, yan talent en vermogens toelaat. Ontwikkeling, 
geen zelfverloochening moet onis doel .zijn. 

Shelley noch Dostojewski bieden ons een ookhraar eenigermate 
volledige oplossing voor het vraagstuk, dat de toekomst elk denkend 
wezen blijft voorhouden, maar immers, 'niemand zal ons ooit zoo
danig een oplossing aan de hand doen,dat voor een beperkten tijd en 
in beperkte mate. De oplossing, die ons dienen kan, moet ten slotte 
door elk individu 'voor zichzelf gevonden worden. En door elk 
geslacht voor zichzelf. 

Idealisme en realisme, trots en nederigheid, opstandigheid en 
onderwerping, gevoel en verstand, zelfbewuste wil en onbewuste 
gedachte, schoonheid en goedheid, uit deze elementen moeten wij 
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onzen eigen weg ten hemel bouwen. Maar beiden, Shelley en 
Dostojewski hebben ons onvergankelijke en schitterende bijdragen 
nagelaten tot onze eigen pogingetn in deze richting, bijdragen die 
hen in een hoogen rang plaatsen als weldoeners en helden van het 
menschelijk geslacht. 

Zulke mannen moeten wij nemen zooals ze zijn. Het zuivere, 
verheven idealisme van Shelley's zangen zou hem onmogelijk zijn 
geweest, indien 'hij door dezelfde diepten van menschelijke schande 
als Dostojewski was gegaan. De laatste zou niet in staat geweest 
zijn, ons dat boeiend en machtig tafereel van de duisterder mensche
lijke hartstochten en hun worsteling naar het licht te schilderen, 
indien zijn geest verwijld had te midden van de gulden nevels en 
glansen van Shelley's absolute en stralende persoonlijkheid. Beiden 
zijn eminent en onnavolgbaar op hun eigen onderscheiden wijze, die 
grootendeels de andere uitsluit. 

Hoe menschelijk, hoe schitterend menschelijk zijn beiden, en 
hoe verschillend! Tusschen de lichtende hoogten van Shelley en de 
sombere diepten van Dostojewski, hoogten en diepten, waarvan de 
grenzen buiten ons kenvermogen vallen, schijnt dat daar ligt de 
oneindigheid van menschelijke vreugden en smarten, de oneindig
heid van menschelijke gedachten en gevoelens, de oneindigheid van 
menschelijke hartstochten en ontferming, de oneindigheid van onze 
schoonheid en onzen weedom. 



De Russische Revolutie 
(N. E, P. en Concessie-politiek) 

door 
J A N S E N ( M O S K O U ) . 

II. 

I. 
Een der gevolgen van de N . E . P. (nieuwe ekonomische 

politiek)en van het bereid zijn van Sowjet-Rusland om ekonomische 
betrekkingen aan te knoopen met het kapitalisme, is een hernieuwde 

* aanval der sociaal-democratie op het kommunisme. En kortweg 
heet het, dat ,,het •bolsjewisme naar het kapitalisme terug mar
cheert." ' 

Een zekere suggestieve uitwerking in dezelfde richting mist de 
N . E . P. ook op kommunistische kringen in de verschillende landen 
niet, waar dan vager gesproken wordt, dat de bolsjewiki de fout 
beginnen van „viser trop haut" (te hooge aspiraties hebben). Het 
wantrouwen tegen, de afwijking van 't kommunisme, die de „nieuwe 
politiek" zou zijn, voert zulke kommunisten niet tot een konsekwente 
kritiek. De sociaal-democraten! daarentegen, stooten het mes hunner 
kritiek in 't har't der bolsjewistische revolutie zelf. En zij zien in de 
N . E . p . de proef op de som, dat zij het zijn, die altijd gelijk had
den, toen ze de Bolsjewistische Oktober-revolutie als misdadige 
waanzin brandmerkten. 

De eigenlijke kern van hun aan het bolsjewisme tegenoverge
steld standpunt vormt hun beroep op Marx' formuleering van de 
inhoud, eener revolutie: „een maatschappelijke orde verdwijnt niet, 
vóór dat alle produktieve krachten, die zij bevat, hun volledige 
ontwikkeling hebben bereikt, en nooit verschijnen nieuwe maat
schappelijke vormen en hooger ontwikkelde produktieverhoudingen, 
voordat de materieele voorwaarden voor hun bestaan in de moeder
buik der oude maatschappij zelf gerijpt zijn." 

Deze formuleering van Marx toepassende op de Russische 
revolutie komt de sociaal-demokratie tot: „zooals wij altijd hebben 
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beweerd, hield de revolutionaire situatie, die uit de nederlaag in den 
wereldoorlog geboren werd, slechts de mogelijkheid in van politieke 
hervormingen: afschaffing van het czarisme en het keizerschap. De 
kommunistert, die des ondanks de revolutie door wilden zetten, 
hebben in Rusland slechte een verwoesting kunnen aanrichten, 
waarvan de gevolgen thans noodzaken de wederinvoering van het 
kapitalisme bij de maosa aan te prijzen als de begeerlijke ver
lossing." 

En daarmee is de kwestie van gerechtvaardigdheid van de 
Bolsjewistische October-revolutie in zijn uitgangspunt zelf gesteld, 
op grond daarvan Idat 'zij uitloopt in de N . E. P. en de buitenland
sche concessie-politiek. 

II. 
Wat was het uitgangspunt der bolsjewiki in October 1917? 
Toen de bolsjewiki hun Oktober-revolutie maakten, deden ze 

dat in dei verwachting dat, zooal niet die wereldrevolutie, dan toch 
de revolutie in eenige landen van Europa vrijwel direkt zou volgen 
en de Russische bolsjewistische revolutie ondersteunen zou. 

Het is overbodig ons af te vragen, of de bolsjewiki anders 
hadden kunnen handelen, als ze die verwachting niet gekoesterd 
hadden. Wij heben nu eenmaal met een historisch proces te doen, 
dat zich voltrokken heeft zooals het zich moest voltrekken. En de 
verwachte revolutie in Europa bleef uit. 

Toen na eenige jaren gebleken was, dat de revolutionaire 
ontwikkeling in de kapitalistisch hoogindustriëele landen zich niet in 
een tempo voltrok, zooals de Russen zich het aanvankelijk hadden 
voorgesteld^, toen erkenden de bolsjewiki, dat hun Opvattingen op 
dit punt fouöief waren geweest. Daarmee is echter de kwestie nog 
niet opgelost. Want al meenden de bolsjewiki, dat zij zich zonder 
revolutie in althans een of meer Europeesche landen, zonder de 
wereldrevolutie, niet dan slechts zeer kortstondig staande zouden 
kunnen houden, dan blijft toch nog de vraag: hoe komt het, dat de 
bolsjewiki, ondanks dat hun verwachting werd teleurgesteld, zich 
toch zoo lang, van 1917—1921, d.i. 4 jaar, hebben staande gehou
den, zelfs zonder de N . E . P., en dat zij zich nu nog staande houden, 
al moge dan de heetgebakerde sociaal-democratie in de N . E . P. het 
bewijs zien, dat zij „naar 't kapitalisme terugmarcheeren." 

De vraag is: was dei opvatting van de Russische revolutie ais 
uitgangspunt eener wereldrevolutie dan toch geheel en al onjuist? 
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Laat de feiten voor zichzelf spreken. In Oktober 1917 had de 
Russische revolutie der bolsjewiki plaats. Van de Iersche revolutie 
tegen Engeland, als begonnen tijdens den oorlog en als plaats vin
dend in Europa zien we af. Na 1917 echter voltrok 'zich de Turksche 
revolutie, die haar regeering in Angora vestigde tegenover het onder 
Engelschen invloed staande Konstantinöpel. Daarop volgde de 
opstandsworsteling van Indië tegen Engeland, waarvan de ware 
beteekenis zich dit jaar bij de mislukking der Genueesche konfe
rentie met onparlementaire duidelijkheid aan Engeland opdrong. De 
opstand van Marokko tegen Spanje was voordien reeds tot een 
kwestie van belang geworden. De onafhankelijkheidsverklaring van 
van Egypte, die inmiddfëls zijn beslag heeft gekregen, bewees de 
kracht van de opstandige beweging tegen Engeland in dat deel van 
Afrika. De opstand der mijnwerkers in Transvaal werd in het voor
jaar van dit jaar door middel van vliegtuigen en tanks in bloed 
gesmoord, met een hevigheid, alsof Engeland tot het schrikwekkend 
bewustzijn was gekomen, dat het om zijn algeheele verdrijving uit 
Zuid-Afrika ging. Reden waarom het reeds in November van het 
vorige jaar een groot aantal vliegtuigen naar Zuid-Afrika h. 
gestuurd, waarvoor toen niemand een goede verklaring kon vinden. 
En ten slotte zag men bijna onmiddellijk daarna in China de revo
lutie opnieuw uitbreken. 

Van wereldhistorisch, algemeen menschelijk standpunt gezien, 
heeft de kapitalistische maatschappelijke ontwikkeling van Midden-
en West-Europa slechts de: beteekenis van een overgangsstadium. 
Wie dit aanvaardt, dien'moet 't gemakkelijk vallen, ook de beteeke
nis van Midden- en West-Europa als centrum der wereld te zien, als 
van niet meer dan tijdelijken aard. En nu Europa, reeds tijdens den 
imperialistischen wereldoorlog, zijn beteekenis als middelpunt der 
wereldbelangen verloren heeft, waarom moet het bij onze beschou
wingen over de wereldrevolutie dan toch nog altijd als centrum 
blijven gelden, waar alles om draait? 

Zou men bij een nuchtere beschouwing der dingen, ten over
staan van de boven opgesomde feiten, niet veeleer tot deze tegen
overgestelde conclusie moeten komen: de revolutionaire strooming 
der jaren 1917—'22 werd over de geheele. wereld gekenmerkt door 
het onvruchtbaar blijven van het revolutionaire verzet der Europee
sche en Amerikaansche proletariaten. Desondanks gelukte het tege
lijkertijd aan de Russische revolutie, met de wapens in de hand 
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zegevierend stand te houden tegen het wereldkapitaal, dat in Genua 
gedwongen werd 'tot de erkenning van dezen eersten Sowj et-staat 
van Proletariërs en Boeren; terwijl de Russische revolutie gesecon
deerd werd door de opstandenbeweging, die tot resultaten leidde in 
de niet hoog industrieel ontwikkelde landen van Azië en Afrika. 

De gemeenschappelijke ontwikkeling van deze revolutionaire 
wereldgebeurtenissen was het, die het hoogontwikkelde kapitalisme 
tot zijn eerste kapitulatie voor Sowjet-Rusland dwong, want Ihet 
moest rekening houden met die deelen van deze gemeenschappelijke 
ontwikkeling, die aan de winnende hand bleven. 

Zoo blijkt dan nu, dat de Russische Oktöber-revolutie in wer
kelijkheid toch het uitgangspunt was van een zich inderdaad voor 
onze oogen voltrekkende wereldrevolutie, Wel niet een revolutie, 
zooals we die in West-Europa altijd gewoon waren ons voor te 
stellen en zooals de Russen die ook aanvankelijk verwachtten, geen 
revolutie van de nationale proletariaten der hoogontwikkelde kapi
talistische landen tegen hun kapitalistische uitbuiters, maar toch een 
wereldrevolutie. En wel een revolutie van de door. het fman-t-ie-kapi-
taal der industriëel ontwikkelde landen overheerschte wereld (Rus-
lan, Azië, Afrika) tegen de uitbuitingsheerschappij van dat groot-
indusiriëele finantie-kapitaal. 

Daarmee zou dus de bolsjewistische conceptie van een snel 
zich voltrekkende wereldrevolutie, door wier hulp alleen de Bolsje
wistische revolutie mogelijk zou zijn stand te houden, toch in ver
vulling zijn gegaan, al moge het op andere wijze z i jndan men oor
spronkelijk meende. 

Bij -dezen werkelijken loop der wereldgebeurtenissen, bij het 
feit dat de Russische revolutie inderdaad het uitgangspunt eener 
wereldrevolutie is, blijkt het sociaal-demokratisoh utopisme eener 
nationaal begrensde Russische revolutie, die zich slechts enkel tot 
de afschaffing van het Czarisme zou mogen bepalen, een klein
burgerlijke illusie te zijn. 

III. 

Waar blijft nu echter bij dezen, op zichzelf niet verwonderlij
ken, dialektischen sprong in de ontwikkeling der wereldgeschiedenis, 
Marx' formuleering van den inhoud eener revolutie, welke de 
sociaal-demokratie immers uitspeelt tegen de bolsjewistische Oktö
ber-revolutie? 
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Allereerst moet hierbij worden opgemerkt, dat de heeren van de 
2e Internationale een vuiligheid begaan bij de practische toepassing 
dezer formuleering op Rusland, en wel doordat ze het probeeren 
voor te stellen, alsof aan de Russische revolutie dezelfde historische 
en ekonomische verhoudingen ten grondslag lagen als aan de 
groote Fransche revolutie. Terwijl toch de eenige overeenstemming 
tusschen deze twee daarin bestaat, dat beide de volledige afschaf
fing van het feudalisme tot stand brachten. 

Een dergelijke manier van doen is echter verklaarbaar bij lieden, 
wier gezichtskring niet verder kan reiken dan de horizon van hei 
kapitalisme; en die de wereld buiten het kapitalisme slechts kunnen 
beschouwen met hun kapitalistisch-maatschappelijk beperkt be
gripsvermogen. En we begrijpen, dat zulke, lieden in een Russische 
revolutie, die het uitgangspunt zou zijn voor een revolutie der wereld 
tegen de hoogindustrieele finantie kapitalisten, een historischen 
samenhang moeten voelen, die hun Europeesch hart slechts angst 
kan aanjagen. Angst, omdat er voor zulke lieden, met hun uit hun 
evolutionaire begrippen voortspruitende liefde voor het kapitalisme, 
lieden, die die „zending" van de 2e Internationale niet anders dan 
als ,voltooing der democratie" kunen zien, er ook werkelijk 
niets vreeselijkers moet bestaan, dan een revolutionaire wereldont
wikkeling, waaraan dat kapitalisme, tezamen met zijn „democratie" 
te gronde zal gaan. E n daarom is het begrijpelijk, dat de heeren van 
dc 2e Internationale aan de Russische revolutie als positieve taak 
dezelfde willen opdringen, die door de groote Fransche revolutie is 
volbracht, n.1. de invoering der democratie. Waar zij echter te dien 
einde aan de Russische revolutie tevens denzelfden historischen en 
oeconomischen grondslag moeten onderschuiven, als de groote 
Fransche revolutie had, daarom heeft dit alles niets met Marx- te 
maken. 

Marx was nu eenmaal een revolutionair. En in tegenstelling 
tot de 2e internationalisten werd hij, z'n gansche leven lang, slechts 
door dien eenen wensch verteerd, dat een revolutie de vernietiging 
zou brengen van het kapitalistische systeem, dat hij met het gecon-
centreerdiste venijn van z'n haat bespoog, toen hij het wetenschap
pelijk definieerde als: „een oeconomische maatschappijvorm, waarin 
een ongebreidelde drang naar meer-arbeid (meerwaarde) uit het 
karakter van de produktie zelf voortspruit." 
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IV. 

De historische ontwikkeling gedurende de jaren 1917- -'22 
leert ons dius de Russische revolutie zien als het uitgangspunt eener 
wereldrevolutie tegen de uitbuitingsmacht der hoogindustriëele lan
den van het'kapitalisme. Maar nu is nogal tijd de vraag: waar blijft 
dan Marx' formuleering van den'inhoud eenr revolutie? M.a.w. wat 
zijn de gemeenschappelijke oeconomische verhoudingen, die ten 
grondslag ligen zoowel aan de bolsjewistische October-revolutie 
als aan de opstandige bewegingen in Turkije, Indië, Egypte enz., en 
waaruit zij beide met maatschappelijke noodzakelijkheid voort
spruiten? 

Om met Rusland te beginnen: Welke was de oeconomisch -
maatschappelijke grondslag, die, rijp om te verdwijnen, de bolsje
wistische October-revolutie van 1917 rechtvaardigt? 

Op bl. 184/5 van Kautsky's volksuitgave van „Das Kapital" 
(Stuttgart 1920) doet Marx een gruwelijk verhaal omtrent de ver
houding tusschen fabrikant en Bojar in Rumenië.En daarin kan men, 
geieduceerd tot haar welhaast eenvoudige vorm, de quintessence 
vinden van de samenstelling der Russische maatschappij, zooals de 
bolsjewistische revolutie die voor altijd uiteen heeft doen spatten. 
Overeenkomstig de opvattingen die in dat hoofdstuk worden uiteen
gezet, behoorde Rusland vóór de bolsjewistische October-revolutie 
tot „de volken" met een „oeconomische maatschappij vorm, waarin 
niet de 'ruilwaarde, maar de gebruikswaarde van het arbeidsproduct-
overwoog." Deze maatschappijvorm echter was „betrokken bij een 
internationale markt, die door de kapitalistische productiewijze 
beheerscht wordt, waarbij de verkoop van haar producten naar het 
buitenland voor haar een zaak van alles overheerschend belang was 
geworden," zoodat hier „op de barbaarsche gruwelen van de 
slavernij, heerendiensten enz. die geciviliseerde gruwelen van de 
ïneerwaardearbeid was geënt." 

In deze uiteenzetting van Marx ligt duidelijk de kern van het 
„Russische vraagstuk". En tevens de kern van alle vraagstukken, 
betreffende de z.g. koloniale volkeren, Vraagstukken, die zoowel 
door die Russische revolutie als door de omwentelingen, die in Indië, 
Egypte, Turkije, enz. bezig zijn zich te voltrekken, moeten worden 
opgelost. 

Voor Rusland evenals voor de andere hierbedoeldie volkeren 
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beteekende het „in tegenspraak geraken van de materieele produc
tiekrachten" hunner maatschappijvormen met de aanwezige produc
tieverhoudingen (of, wat slechts een juridische uitdrukking daar
voor is, met de eigendomsverhoudingen)" niet slechts de eigen, 
inwendige bevrijding uit de ,belemmerende kluisters" van het feu-
dalisme, zooals uiteen al te simpele analogie met de West-Europee-
sche revolutionaire perioden van bevrijding uit het feudalisme kon 
geconcludeerd worden. Maar een Russische revolutie, die de afwer
ping dezer „barbaarsche gruwelen" als „mogelijkheid" gegeven zag, 
werd daarmee tevens — en in de eerste plaats — voor de taak 
gesteld, de op haar leigen binnenlandsche oeconomisch systeem 
„geënte geciviliseerde gruwelen van de meerwaarde-arbeid" van 
zich af te schudden. Een Russische revolutie, die zich de „afschaf
fing van het Czarisme" ten doel stelde, kreeg door de materieele 
grondslagen van haar eigen bestaansmogelijkheid zelf met oecono
mische noodzakelijkheid een ander karakter, dan welke Europeesche 
revolutie tegen hef feudalisme ook. 

Tegenover het uniforme karakter van alle vroegere Europeesche 
anti-feudale revoluties, ligt het fundamenteele dubbele karakter 
eener Russische revolutie in haar eigen oeconomischen oorsprong 
besloten. 

Tot zoover kunnen we dus al bij Marx leeren, war een Russi
sche revolutie tot „afschaffing, van het feudalisme" zich ten doel 
moest stellen. Maar sindsdien veranderde het voorkomen, dat het 
Kapitalisme ten tijde van Marx vertoonde, en ontwikkelde het zich 
tot de tegenwoordige periode van de kapitaal-exporteerende Hooge 
Bank. En daarmede veranderde ook de methode van karakter, en 
werd de uitwerking van deze „enting" der geciviliseerde gruwelen 
der meerwaardearbeid op de „barbaarsche gruwelen van het feuda
lisme" nog verscherpt. 

(Wordt vervolgd.) 



Het Woningvraagstuk 
door 

J E L L E B O E R S M A . 

III. 
Trouwens de erkenning dat het aantal sainenwoningen geen 

voldoende basis is ter berekening van het tekort, vonden wij ook 
elders. Zoo wordt bijv. in de „N. R. Crt." van 27 Juni j.1. het tekort 
voor Utrecht op een geheel andere wijize berekend. Men neemt n.1. 
aan, dat er een woning noodig is voor 99 pCt. van alle gezinnen en 
voegt hieraan toe 2 pCt. voor reserve. Men komt dan voor Utrecht 
tot een getal dat 1890 woningen meer aangeeft dan er zijn. Dit is 
dus het tekort, berekend op de manier, waarbij iedere woning een 
woning is en meetelt, onverschillig in welken toestand zij verkeert. 
Maar terecht voegt het blad er ditmaal aan toe: 

„Bij de beschouwing van 't tekort van 1890 woningen op 1 April 
„j.1. dient in aanmerking genomen te worden, dat de onbewoonbaar-
,.verklaring van woningen vrijwel is stopgezet, zoodat bij den 
,,woningvoorraad woningen zijn medegerekend, welke, slecht als ze 
„zijn, eigenlijk niet als zoodanig moesten worden medegeteld". 

Een volkomen erkenning dus, wat Utrecht betreft, van hetgeen 
wij voor Rotterdam uitvoeriger aantoonden. 

In Schiedam, om eens één der kleinere plaatsen te noemen, 
bedroeg, — volgens den Schiedamschen correspondent van „De 
Tribune" (22 Juli '22) — het aantal gezinnen dat niet alleen 
woont op 

1 December 1920 1431 
31 December 1921. 1749 

Ook dit gaat niet bepaald in de richting door minister Aalberse 
(zie boven) aangegeven! De Schiedamsche correspondent van „De 
Tribune" verstrekte ons overigens nog de volgende gegevens: 

1 Dec. '19 1 Dec. '20 31 Dec. ,21 
1. Bevolkingscijfer 38.993 40.234 41 496 
2. Woningvoorraad 8443 8468 8733 
3. Gemidd. woningbezetting ... 4.62 4.75 4.75 
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4. Aantal gezinnen 8649 9215 9603 
5. Gemidd. gezinssterkte 4.51 4.36 4.32 
6. Verschil tusschen woningbe

zetting en gezinssterkte 0.11 0.38 0.43 
7. Aantal woningen met 1 gezin 7784 7848 
8. ,, ,, ,, 2 gezinnen 629 773 
9. „ „ „ 3 „ 47 61 

10. „ „ „ 4 „ 8 5 
11. Woningtekort (met inbegrip van de ver-

eischte 3 pCt. leegstaande woningen) ... 1023 1131 
12. Aantal gezinnen, dieniet alleen wonen ... 1431 1749 

Wij nemen dit lijstje over, zooals het ons verstrekt is; ofschoon 
bij nadere beschouwing eenige vragen rijzen, blijkt niettemin de 
hoofdtrekken ook hier weer in lijnrechten strijd; met hetgeen minister 
Aalberse beweerde. Immers, de woningvoorraad (2) neemt toe, 
doch de behoefte aan woningen (4, 11 en 12) neemt sneller toe. De 
gezinnen worden kleiner (5) doch niettemin worden de woningen 
dichter gevolkt (3). Samenwoningen van vier gezinnen — toch 
reeds een zeldzaamheid — vermindert (10), maar samenwoningen 
in den meest voorkomenden vorm, n.1. van twee, hoogstens drie 
gezinnen, namen belangrijk toe (8 en 9) . 

En om nog even door te gaan met dgl. voorbeelden: „De 
Tribune" van 16 Aug. j.1. bericht over Nijmegen: 

„Blijkens verslag van de woningvereeniging „Nijmegen" over 
1921 bedroeg het aantal bij deze vereeniging ingeschreven gega
digden op 1 Januari j.1. 2097: 1847 voor een arbeiders- en 250 voor 
een middenstandswoning". Van de 340. woningen, die in dat jaar 
voor ,deze vereeniging werden gebouwd, waren er 88 midden
standswoningen en 75 noodwoningen! De cijfers geven geen volle
dig beeld van het woning-tekort in Nijmegen, maar bieden een 
aardige illustratie van den toestand. 

Volgens een in Den Haag ingesteld onderzoek naar de huis
vesting van jonggehuwden in 1921 huwden er in dat jaar 3566 
paren, waarvan er 1274 bij derden gingen inwonen, terwijl 18 paren 
cie gemeente Den Haag hebben verlaten, omdat zij daar geen 
woning konden krijgen. („N. R. Crt." 11 Aug. '22.) 

Wat Amsterdam betreft, beschikken wij op het oogenblik niet 
over de cijfers, aan de hand waarvan het volledig te-kort iziou kun
nen worden berekend. Dringend noodzakelijk is dit ook niet, daar de 
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actieve Amsterdamsche Buurthuurdersvereenigingen ook op dit 
gebied wel zullen doen wat noodig en mogelijk is. Wij willen echter 
eens de aandacht vestigen op cijfers, die nog niet zoo algemeen 
bekend zijn. Wij doelen hier op de cijfers, ontleend aan de „Stat is
tische Mededeelingen van den Armenraad te Amsterdam". Het 
eerste no. van deze mededeelingen handelt over: „De Toestand van 
etc: geldelijk ondersteunde armen te Amsterdam in het jaar 1919". 
Met bijzondere zorg en moeite heeft men een uitvoerige statistiek 
van ruim honderd pagina's bijeengebracht, die, eooals in het Voor
woord wordt opgemerkt, nog geen enkel voorbeeld in binnen- en 
buitenland heeft. En het valt niet moeilijk uit deze zeer wel over
zichtelijke tabellen onze conclusie te trekken. 

Er werden in 1919 in totaal ondersteund 4936 partijen. Met 
„partijen" worden, volgens de Inleiding, bedoeld, „zoowel de gezin
nen (gehuwden met of zonder kinderen) alsook ongehuwden, de 
weduwnaars, de weduwen en de gescheidenen)". Om dus in de 
terminologie te blijven welke den laatsten tijd door de woning-
bouwvereenigingen wordt gebruikt en welke ook veel eenvoudiger 
is, verstaat men onder „partijen" zoowel „volledige" als „onvolle
dige gezinnen". Op pagina 55 van de bedoelde statistiek nu staan 
deze „partijen" beschreven naar de wijze van huisvesting, naar den 
burgerlijken - staat en naar het aantal kinderen. Wij hebben deze 
tabellen hierachter opgenomen, daar dit tot staving van hetgeen wij 
etuit concludeeren, noodzakelijk is. (tabel A en B ) . Uit door ons er 
aan toegevoegde berekeningen (C en D) blijkt dat: 

totaal ondersteund werden (de ondersteuning in 
totaal ten goede kwam aan) 17582 personen. 

Hiervan woonden alleen (hadden dus per gezin 
een eigen, afzonderlijke woning) 14697 personen 

Niet alleen woonden (dus met andere gezinnen 
of personen) 2885 personen 
—. 16.40 pCt . Ongeveer één zesde gedeelte dus van alle onder
steunden leefde met andere personen of gezinnen, beschikte dus 
niet geheel over een „eigen" — bij „armen" natuurlijk toch al zeer 
kleine woning! Wij hebben hen, die commensaals houden, 
beschouwd als menschen, die niet „alleen" doch „met anderen" 
wonen. Mag het al in middenstandswomingen en ook in de minsl 
slechte arbeiderswoningen niet altijd bezwaarlijk zijn commensaals 
te houden, in de woningen van de „geldelijk ondersteunde armen" is 
het dit ongetwijfeld wèl. 
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W a n n e e r nu reeds een zesde van alle „ a r m e n " ( in dit geval wel 
te onderscheiden v a n hen die uit de w e r k l o o z e n - k a s s e n t rekken) 
niet over een afzonder l i jke w o n i n g beschikt , dan vragen wij ons af, 
hoe de toestand wel za l z i jn .bij hen, die niet als „ g e l d e l i j k onder
steunde a r m e n " te boek staan, bij hen dus,die meesttijds een w o n i n g 
zu l l en hebben we lke voor samenlev ing iets rftinder ongeschik t is dan 
de w o n i n g der a l lerarmsten en wier w o n i n g dus ook eerder voor 
s a m e n w o n i n g za l w o r d e n gebru ik t . W i j voor ons z i jn van meenrjng, 
dat het aantal samenwoningen , hetwelk bij de „ a r m e n " 16.4 p C t . 
bedroeg, zooals wij .zagen, bij de n i e t - „ g e l d e l i j k ondersteunde 
a r m e n " — bijv. bij de du izenden w e r k l o o z e n — s te l l ig veel hooger 
za l z i jn . 

H ie rmede is intusschen niet gezegd, dat de toestand bij deze 
„ a r m e n " niet reeds e rg genoeg izou z i jn . B e h a l v e het reeds medege
deelde v inden we n o g (b l z . 56 van het r appor t ) dat 178 „ p a r t i j e n " 
in een logement w o o n d e n en 21 op een woonsch ip , terwi j l van 21 
andere „ p a r t i j e n " de woonp laa t s „ o n b e k e n d " was . D a k l o o s - r o n d 
zwervend , s l apend- in -he t -p lan t soen-of - in -een-por t i ek?? 13) 

U i t dezelfde tabel ( p a g . 56) b l i jk t , dat 61.7 p C t . der onder
steunde part i jen leefden in „ w o n i n g e n " met een weekhuur van 
ƒ 2.50 of minder . E n terloops kr i jgen we even de opmerk ing , dat er 
van de won ingen beneden zes gulden per week op iedere honderd 
nog tw in t i g zi jn (precies : 20.5 p C t . ) die een weekhuur hebben van 
ƒ 2 .50 of minder . E é n vijfde gedeelte v a n alle a rbe ide rswoningen 

bestaat dus zeker uit krot ten. E n de rest — boven ƒ 2.50 is nog 
niet dadel i jk zooveel beter! M e n denke slechts aan de vele won ingen , 
die ƒ 2.75, ƒ 3 .—, ja , izielfs ƒ 3.50 „ d o e n " en die al evenmin „ w o n i n 
g e n " genoemd mogen worden . Hoeveel van deze hokken treft men 
in A m s t e r d a m niet aan in de Dis te lbuur t , de Voge lbuur t , aan den 
R ie tweg , de Er icas t raa t , de G r a s w e g , om nu alleen deze buurten 
maar eens te noemen, waarover de Buur thuurde r sve reen ig ing „ O v e r 
't l j " zu lke uitstekende gegevens heeft ve rzame ld ! 14) 

O o k wanneer men de officieele cijfers nagaat, die op den toe
stand, in het geheele l and be t rekk ing hebben, komt men tot ontzet
tende conclusies . W i j zu l len er hier niet u i tvoer ig op in gaan, doch 

13) Blijkens 'het op pag. XIII van de Inleiding medegedeelde waren de 
juiste adressen ook met aan het Bevolkingsregister 'bekend. 

14) „De Woninigschandalen van Amsterdam en in bet bijzonder die van 
I >ver ihet 11 . 
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willen alleen even wijzen op het feit dat volgens de laatste volks
telling op 31 Dec. '20 huisden: 

in woonwagens 4723 personen 
in arken, keten, noodwoningen en vaste woon

schepen 1632 „ 
terwijl geen vaste woonpl. konden opgeven ... 168 „ 

Wij meenen met deze opsomming van feiten te kunnen vol
staan. Het zou ons niet veel moeite kosten nog meerdere feiten en 
cijfers aan te voeren, om den omvang der misère landelijk en in 
afzonderlijke grootere plaatsen, te demonstreeren, doch wij vinden 
het zoo welletjes. — Eenige weken terug werd in Utrecht gehouden 
de algemeene vergadering van de Ned. Ver. tegen de Prostitutie. 
In zrijn jaarverslag zeide de secretaris o.a.: 

„Uiterst zorgwekkend en bedroevend is de snelle daling van 
„het zedelijk peil onder de vrouwelijke jeugd in de laatste jaren, 
„waarvan zioo nu en dan sterk sprekende bewijzen aan 't licht 
„komen, in één van de grootste magazijnen van ons land, waar de 
„geest niet slechter is dan in de meeste andere groote winkels en 
„ateliers, werd onlangs naar aanleiding van 't verdwijnen van 
„eenige kostbare kleine voorwerpen, onverwacht 't geheele perso-
„ueel gefouilleerd. Toen bleek dat van de meisjes, meer dan de 
„helft voorbehoedmiddelen bij zich droeg. Het was op een gewonen 
„dag in de week, maar blijkbaar was 't hare gewoonte om altijd op 
„alle gebeurlijkheden voorbereid te zijn". 15) 

Niemand zal, hopen wij, zoo onnoozel zijn om te vragen wat 
dit citaat met ons onderwerp heeft te maken. Want ofschoon het 
feit waarop deze meisjes „betrapt" werden toch waarachtig niet — 
zooals deze zendelingen in de binnenlanden van Holland meenen — 
in ieder afzonderlijk geval onherroepelijk wijst op een „zedeloos" 
leven, (wij vinden dat fouilleeren vèèl zedeloozer!) en ofschoon wij 
over zedelijk en onzedelijk allicht een andere opvatting hebben dan 
deze zedelijkheidsapostels, die het kwaad niet-in cie oorzaak wen
schen aan te tasten, — meenen wij toch, dat dit citaat er inderdaad 
ailes mee te maken heeft. Men hoeft waarlijk geen revolutionair te 
zijn, en ook niet te lijden aan het-uitsluitend-berijden-van-het-stok-
jraarje-van-den-woningnood, om de woorden van den arts J. E . 
Teisser te onderschrijven, die in het „Tijdschrift voor Volkshuis-

15) „De Getuige" — 15 Juli '22. Wij vinden onder de vaste medewerkers 
van dit 'blad o.a. Min . Aatberse vermeld. 
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vesting" (Jan. '22) constateerde, dat „alcoholisme en prostitutie het 
best gedijen in slechte, donkere woningen". 

De waarheid dat het werken van alle vereenigingen en bonden 
tot-bestrijding-van-dit-of-dat tot vruchtloosheid gedoemd is, komt 
bij het woningvraagstuk wel buitengewoon duidelijk aan den dag. 
Het is typeerend voor de moraliteit onzer beschaafde maatschappij, 
dat haar meest hechte steunpilaren, bij wie de zedelijkheid bij uit
stek veilig heet, het minst hebben gedaan om een der voornaamste 
oorzaken van wat men in burgermanstaai zedeloosheid noemt, te 
bestrijden of zelfs maar eenigszins te verzwakken. 

Een woningtekort waarvan wij hierboven een denkbeela 
hebben trachten te geven, eenerzijds — werklooze bouwvak
arbeiders anderzijds, — ziedaar de hooge wijsheid der kapitalisti
sche economie. In Juni van dit jaar bedroeg het aantal werklooze 
bouwvakarbeiders ca. 1700, in Augustus ca. 2100. i ) Alleen in 
Amsterdam waren in de maand Mei nog 6 pet. van alle bouwvak
arbeiders werkloos. 2) Deze, toch officieele cijfers toonen aan hoe 
belachelijk het is als minister Aalberse in de bijlage behoorende bij 
zijn circulaire aan de Gemeentebesturen inzake „Steun voor 
Woningbouw" en gedateerd 28 December 1921, de opmerking 
maakt, dat 

„steun voor nieuwe plannen voor den bouw van arbeiders-wciningen in 
„overweging (zal) worden genomen, indien kan worden aangetoond, dat er 
^voldoende arbeidskrachten zijn om die nieuwe plannen vlot uit te voeren", 
„(cursiveering door ons, J. B.) • 

Bij lezing van genoemde circulaire en de daarbij behoorende 
bijlage 3) vraagt men zich trouwens meer dan eens af of de 
minister, of de menschen die zijn werk doen, eigenlijk -wel ,/ter -zake 
kundig" mogen worden geacht. Dat begint al dadelijk bij lezing van 
de eerste alinea der bijlage, volgens welke steun voor nieuwe bouw
plannen in overweging zal worden genomen indien „moet worden 
„aangenomen, dat er in eenige gemeente nog woningood zal bestaan, 

1) Volgens de Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeids
bemiddeling. 

2) Volgens de cijfers van het Gemeentelijk Arbeidsbureau. 
3) Belangstellenden raadplegen het 'handige boekje door de fa. E. de 

Bont en Zn. uitgegeven: ^Bepalingen betreffende den bor.w van woningen 
met overheidssteun." 
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„ook wanneer de plannen waarvoor premie of steun krachtens de 
„woningwet reeds is toegezegd, zullen zijn uitgevoerd." Vervolgens 
stuiten we op die „deskundige" opmerking, dat: „als regel geldt, 
„dat 1/6 a 1/7 van het gezinsinkomen aan huur moet worden 
betaald." 

Laat ons eens nagaan, wat hiervan in de practijk tercht komt.4) 
Een der (goedkoopste „gemeente-woningen" im Rotterdam kost 

ƒ 5.50 per week. 
De laagste huur, gevorderd door de Maatschappij voor Volks

woningen, behoorende tot de grootste bouw-ondernemingen te 
Rotterdam, bedraagt volgens het jaarverslag dezer maatschappij 
over 1921 ƒ5.80. 

Een bouwplan voor 148 woningen aan het Kerkhofplein, 
waarop wij nog terugkomen, is er op berekend, dat de goedkoopste 
woningen een huur zullen opbrengen van ƒ 5.50 per week. 

Wellicht zouden nog meerdere voorbeelden te noemen zijn om 
aan te toonen dat een woning, met Rijkssteun gebouwd, in het alge
meen niet lager verhuurd kan worden of alithans niet lager verhuurd 
wordt dan tegen ca. ƒ 5.50 per week. Wanneer duia minister Aalberse 
aanneemt dat „als regel geldt" dat 1/6 of 1/7 van 't gezinsinkomen 
aan'huur wordt betaald,neemt hij tevens aan dat „als regel geldt dat 
't gezinsinkomen ƒ33 a ƒ38 bedraagt, een uitgangspunt dat volkomen 
in strijd met de werkelijkheid is. Wij willen deze toch reeds uitvoe
rige beschouwingen niet vermeerderen met een becijfering van de 
gemiddelde inkomsten, waarmee op het oogenblik dei arbeiders 
moeten rondspringen, maar wij kunnen den minister de verzekering 
geven, dat zij — afgezien nog van de koninklijke bezoldiging der 
werkloozen, waarvan een groot aantal langzamerhand „beroeps-
werkloozen" mag worden genoemd — „als regel" lager dan ƒ 33 a 
ƒ 38 per week zijn. In Rotterdam behooren thans zelfs loonen van 
ca. ƒ 20 per week voor volwassenen niet tot de uitzonderingen. 

Een andere, niet onaardige opmerking in 's ministers betoog is 
de volgende: Na te hebben opgemerkt dat steun voor woningwet-
bouw alleen verleend v/ordt voor arbeiders-woningen, leizen we dat 

„onder een arbeiderswoning is te verstaan een woning met niet meer dan 5 
„kamers waaronder 3 slaapkamers en een keuken." — ,,Van de drie slaap
kamers moeten er tenminste twee voldoende ruimte bieden voor de plaat
sing van twee ruime ledikanten." 

4) Wij willlien 'hiervoor cijfers gebruiken, die op R'dam betrekking heb
ben, ofschoon het ons niet moeilijk vallen K O U aan de hand' van cijfers uit 
andere plaatsen precies hetzelfde aan te toonen. 
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Het'zal den minister zoo goed als ons bekend 'zijn,dat bij woning-
wetbouw - dat wil zeggen bij een bouw met rijksvoorschot dat met 
rente volledig moet worden teruggegeven — geen woning te bouw en 
is, die aan bovenstaande voorwaarden voldoet'ein die tevens wat den 
huurprijs betreft een arbeiders-womng mag worden genoemd. 5) 
Het spreekt vanzelf, dat wij niet het woningpijl beneden het boven
genoemde willen zien terugvallen, integendeel behoorde de regee
ring in te zien, dat haar bemoeiingen zelfs niet het resultaat hebben, 
dat een eenvoudige woning ais bovenbedoeld, tegen redelijken prijs 
verkrijgbaar is. 

De ƒ 8 0 miljoen, dit jaar door het Rijk beschikbaar gesteld is 
verdeeld als volgt: 

voor woningbouw ƒ 45 miljoen; 
voor Hypothecaire voorschotten voor premiebouw ƒ 13 miljoen; 
voor Premie ƒ 22 miljoen1. 
Menjhoude dus in het oog, dat van de ƒ 80 miljoen slechts ƒ 22 

miljoen in den vorm vaneen premie — van een gift dus — „oeschik-
baar wordt gesteld" aan de particuliere bouwers! De rest, 
ƒ 58 miljoen, wordt door het Rijk slechts tegen 'behoorlüke rente — 
6 pet. — uitgeleend (aan de woniingbouw-vereenigingen in hoofd
zaak). 

Bij zijn beantwoording van de vragen, eenigen tijd gieteden 
cloor het Kamerlid v. d. Waerden aan den minister gesteld, deelde 
deze o.a. mede, dat: 

„ E e n b e t r o u w b a r e R i j k s w o n i n g s t a t i s t i e k ach t ue eridergeteekendie v o o r s -
,,'hands niet b e r e i k b a a r zonde r hooge k o s t e n . Reeds d a a r o m k a n er niet w o r -
„ d e n ove r igegaan tot het i n r i ch t en v a n z o o d a n i g e s ta t i s t iek . In o n d e r z o e k is 
„ h o e z o n d e r v e r m e e r d e r i n g v a n kos ten e e n zoo v o l l e d i g moge l i j k o v e r z i c h t 
„ k a n worden , gegeven omtren t het r esu l t aa t v a n d e n R i j k s s t e u n \ oo r w o n i n g 
b o u w . " 

Dit staat dus na bet bovenstaande wel vast: een betrouwbare 
Rijkswoningstatistiek komt er — als het van min. Aalberse afhangt 
— niet, niettegenstaande deze bewindsman zich — zooals hem nu 
toch langzamerhand door dien heer Methorst e.a. wel aan het ver
stand is gebracht — bij de becijfering van het tekort schromelijk 
heeft vergist. 

5) W o n i n g e n die aan bovens t aande e ischen v o l d o e n kos ten in R o t t e r d a m 
ƒ 7 . — per week mins tens . 
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Aantal woningen in uitvoering op het einde 
der maand 

M A A N D ~ „ 
Voor rekening van 

G^eente j P a i t i c u l i e r e " 

lanuari 6358 17497 4828 
Februari 6013 19197 5541 
Maart 7415 19804 5762 
April 7812 20948 6899 
Mei 7995 21856 7766 
|uni 8423 22497 9325 
Juli ' 8051 21383 10871 
Augustus 7994 20497 11532 
September . . . . 7449 19375 12655 
October 7370 18366 13778 
November 7144 ! 16986 13789 
December . . . . 7168 15422 13744 

Tabel B. 

Aantal woningen waarvoor bouwvergunning ver
leend is, doch nog niet in uitvoering op het 

einde der maand 

M A A N D 

Te bouwen voor rekening van 

Gemeente j y ^ g ^ I Par.icu.iere» 

Januari . . . . . 2496 3149 2918 
Februari 2805 3267 3447 
Maart , 1803 3342 4269 
April 1827 2471 4535 
Mei 1696 2289 5426 
Juni 1354 1718 5111 
|uli . . . . . . 1538 1825 4647 
Augustus . . . . 1293 1697 4750 
September . . . . 1393 1337 4454 
October 1348 1196 3438 
November . . . . 1149 1232 3446 
December . . . . 793 871 3262 
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Toename van den bouw door particulieren, vermindering van 
den vereenigings-bouw, ziedaar ihet doel, door minister Aalberse 
nagestreefd. „Verzoeken om alleen premie, (zonder voorschot dus) 
zullen den voorrang hebben", zoo zegt hij in zijn reeds genoemde 
circulaire. Di t beteekent dat de particuliere bouwers kunnen blijven 
doorgaan met premies op teistrijken en hooge huren te eischen. De 
vereenigingsbouw daarentegen, gebaseerd ais hij is op de voor
schotten door het rijk te verstrekken, wordt hierdoor lamgeslagen. 
Wij wijzen slechts op de volgende cijfers, over 1921. 6) 

Duidelijk blijkt hieruit (zie de middenkolom van tabel A e n B) 
hoe de vereenigingsbouw dadelijk na het verschijnen van de 1 Juni-
circulaire (waarin rvoor 't eerst het beginstl werd opgenomen waar
van de 28 Dec.-circulaire een nadere uiteenzetting geeft) belangrijk 
vermindert en de particulieren door 'bouwen, zelfs méér gaan 
bouwen (zie laatste kolom tabel A ) . Het gezegend particulier initia
tief komt weer los; de huren 'blijven hoog, maar zoodra het tekort 
merkbaar zou gaan verminderen (wat wij, in tegenstelling met den 
optimistischen minister absoluut niet verwachten), de vraag naar 
woningen kleiner en dus de huren Jager zouden worden, — zoodra 
bovendien de premies zouden verdwijnen, — hetgeen de minister 
reeds in uitzicht stelt —izou het particulier initiatief weer verslappen 
— men bouwt nu eenmaal om de duiten — en zou de misère van 
voren af aan beginnen. 

6) Ontleend aan ihet Maandblad voor de'Statistiek, 29 'April 1922. 

(Wordt vervolgd.) 



Partijen, die in 1919 in onderstand zijn gekomen 
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Eén 750 3/ 42 ! 14 104 . 7 j 1 955 
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Drie -̂ 89 I 22 36 2 11 1 1 562 
Vier . 290 1 17 14 i 3 7 3 - 334 
Vijf 212 7 5 j 5 3 1 — 233 
Zes | 177 ! 5 3 - 1 1 - 1 8 7 
Zeven . . . . . . . i 84 3 4 1 1 1 — ' 94 
Acht . . . . . . . 5 6 ! 1 2 — 1 - - 60 
Negen 29 — — — — — — 29 
Tien 8 — — ! — — — — 8 

Elf . 6 ! - - - - - - 6 
Twaalf I j — — i — — — - 1 
T O T A A L . . . . . . 3693 165 | 203 47 629 178 ! 21 j4936 
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TABEL C 
Uit de aan de reeds genoemde Statistiek ontleende tabellen A en B, 

berekenen wij dat de 4936 „ p a r t i j e n " tezamen 17.B82 mannen, vrouwen en 
kinderen omvatten. Immers: 

Onder de 4936 partijen waren blijkens Bijlage A 3148 geh. = ' 6296 volw. 
In concubinaat leefden 85 part. = 170 
Ongehuwd of niet meer gehuwd waren 4936 — 3233 „ = 1703 

t e z a m e n 8169 ,, 

Volgens Bijlage B. waren er 955 partijen met 1 kind 955 kind. 
791 „ 2 kind. 1592 „ 
562 „ 3 ,. —1686 „ 
334 „ 4 ., ^ 1 3 3 6 „ 
233 „ 5 „ —1165 „ 
187 „ 6 „ —1122 „ 
94 „ 7 ,. — 658 ,. 
60 „ 8 „ 480 ,. 
29 ,. 9 „ 261 „ 

8 10 „ — 80 „ 
6 „ 11 „ 61 „ 
1 „ 12 „ 12 „ _ 9413 kind. 

Totaal 17582 pers-

TABEL D 
Van de ondersteunden w o o n d e n a l l e e n 

(volgens tabel A) 2690 geh. partijen 5380 volw. 
In concubinaat leefden 68 partijen - 336 „ 

Bovendien woonden nog alleen: 3693 — 2758 935ongeh. 
partijen — 935 „ 

Tezamen 6451 volw. 
Volgens tabel woonden alleen 750 partijen met 1 kind — 750 kind. 

646 „ „ 2 kind. .= 1292 „ 
489 ., „ 3 „ -. 1467 „ 

'290 „ „ 4 „ :_1160 „ 
212 „ „ 5 „ 1060 „ 
177 „ „ 6 „ =1062 „ 
84 „ „ 7 „ — 588 „ 
56 „ ,-, 8 „ - 448 „ 
29 „ „ 9 „ = 261 „ 

8 „ „ 10 ., = 80 „ 
6 „ „ 11 „ = 66 „ 
1 „ „ 12 „ — 12 ,. 8246 kind. 

Tezamen 14697 pera. 

Totaal ondersteund werden (zie tabel C) 17582 pers. 
Alleen woonden hiervan 14697 ,, 

Niet alleen woonden dus 2885 pers. — 16,4 pCt. der onderst. 

(Dit cijfer is misschien niet geheel juist. Immers veel niet of niet 
meer gehuwden zullen geen afzonderlijke woning begeeren. E r zijn d i ^ onder 
deze 2885 personen wellicht eenige die niet g e d w o n g e n maar uit" vrijen 
wil met anderen samen wonen. Dit aantal precies vast te stellen is onmogelijk 
en bovendien verandert het niets aan de feiten, daar samenwoning (vrij
willig of niet) ongewenscht blijft.) 



Sociologische en Eugenetische Varia 
door 

Dr. D A N . D E L A N G E Jr. 

Het bevolkingsvraagstuk: J. H. Kohlbrugge. Praeadvies uitge
bracht aan de Ver. voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek 
over de vraag: „Welken invloed zal de economische ontwikkeling 
der laatste jaren uitoefenen op het bevolkingscijfer in het bijzonder 
van Nederland?" 1) 

In de maand October heeft de Vereeniging voor de Staathuis
houdkunde en de Statistiek in Den Haag een vergadering gehouden 
over het bevolkingsvraagstuk, een vergadering, die 6 a 7 uur 
geduurd heeft en waarin het bovenvermelde rapport van prof. Kohl
brugge en dat van Mr. Ries besproken zijn. Vele kopstukken van hc 
S. D. A. P.sche intellect waren daarbij tegenwoordig en mag men 
de krantenverslagen gelooven, dan hebben deze heeren op >zeer 
hevige en persoonlijke, maar desniettemin oppervlakkige en weinig 
principieele wijize vooral het eerstgenoemde rapport en den opsteik 
daarvan bestreden. 2) 

Daarbij hebben deze personen voor de zooveelste maal hel 
bewijs geleverd, dat het hun ten eenemale ontbreekt aan eenig (geloof 
of vertrouwen in de mogelijkheid eener toekomstige socialistische 

1) Eiigenlijlk moet deze vraag -gelezen worden: „Is hei, gezien de 
huidige, ekonomische omstandigheden, wenschelijk, dat de bevolking van 
Europa, inzonderheid die van Nederland, blijft toenemen?" Zoo neen, hoe 
moet dan deze toename bestreden worden? 

2) Eerlijkheidshalve wi l ik hierbij aanteekenen, dat prof. Kohlbrugge 
daar wel eenige aanleiding toe heeft gegeven. Telkens komt in dit geschrift 
een alleszins begrijpelijke, maar niettemin hier en daar overdreven afkeer van 
de sociaal-demokratische platheid tot uiting. 'Sommige verwijten als de 
sterke irerg'ng tot brireaucratisme moeten zonder twijfel als j ' iist erkend wor
den, in indere .gevallen daarentegen laat K. zijn klasse-instinkt te sterk 
spreken. J e ernstigste grief ïal echter wel gericht zijn tegien Kohlbrugge's 
meening' dat de sociaal-democraten uit vrees voor de concurrentie van het 
communisme, telkens verder het pad des verderfs opgedreven worden. 
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.samenleving en dat daarentegen het dogma der essentieele onveran
derlijkheid van ons huidig productie-stelsel 'den achtergrond van hun 
denken vormt. 

Daar ik echter niet over een officieel protokol dezer bijeenkomst 
beschik, maar wel over het rapport van prof. Kohlbrugge, wil ik mij 
bij deze bespreking tot het laatste beperken. Allereerst dient te 
worden opgemerkt, dat men dit geschrift ondanks de weinig 
methodische indeeling der :stof 1) met genoegen tot het einde toe 
doorleest, omdat het met een zekere frisohheid en overtuiging 
geschreven is, die men in dergelijke officieele rapporten gewoonlijk 
te vergeefs zoekt.Er.Etit een persoonlijkheid achter en nieteen anony
mus, die alleen een gangbare meening interpreteert, misschien omdat 
zijn eigen overtuiging óf te onbenullig is óf ontbreekt. Natuurlijk 
plaatst de schrijver zioh op zuiver burgerlijk standpunt d.w.z. hij 
kan niet begrijpen, dat de innerlijke tegenstellingen binnen het kapi
talistische productie-stelsel zoo sterk geworden zijn, dat dit bezig 
is zichzelf af te breken en hij eischt tot herstel der huidige crisis 
maatregelen, die in tegenspraak zijn met de grondslagen van het 
stelsel, nl. met de individueele winstmakerij en met die van nationale 
kapitalistengroepen. Zoo schrijft hij b.v. op p. 16: „Gesteld men 
hield'er mee op Duitschland leeg te pompen door het Westen en 
door de bezettingfekosten, men gaf aan dit land een moratorium van 
minstens 10 jaar, zoo zouden al onze werklieden daar plaats kunnen 
vinden, in dat land, dat vroeger 5 millioen vreemdelingen per jaar 
aantrok. Gesteld Rusland werd buitendien op de been geholpen, dan 
zou Engeland izijn volk niet meer naar Canada en Australië behoeven 
te wijzen, want er zouden weer afnemers zijn. De valuta-verschillen 
zouden daarna geringer warden en zoo de kansen voor onze indus
trie gunstiger. De werkloosheid is dus sledhts een kunstmatig opge
wekte'. 2) 

Dit 'zou 'inderdaad, heel verstandig zijn, maar iedereen weei, 
dat alle pogingen in 'die richting mislukt zijn en zullen mislukken en 
prof. Kohlbrugge zelf geeft op p. 2 de oorzaak daarvan op: „De 
politiek der «taten (in de jaren vóór 1914) werd handelspolitiek, 

1) Zoo zijn b.v. gegevens over het terugkropen der Fransche bevolking 
niet op één maar misschen wel op een dozijn plaatsen te vinden. 

2) Op deze wijze beschouwd moeten .natuurlijk alle crisissen onder het 
kapitalisme 'kunstmatig worden genoemd, want steeds waren de technische 
hulpmiddelen voldoende om voor aller behoefte te produceeren. Het feit dat 
overproductie steeds met hongersnood van een deel van het proletariaat 
gepaard gaat, geeft daarvan reeds een voldoende illustratie. 
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exportpolitiek. Men verlangde niet het land van den ander, maar 
ciiens afzetgebied (Hinterland, koloniën enz.); jnen begeerde de 
kolenmijnen en petroleumbronnen, die het land exploiteerde. Men 
begeerde geen suprematie in den zin der wereldheerschappij maar 
onbegrensde mogelijkheden voor den afzet der producten van eigen 
land en dus terugdringen der concurrenten. Dit was een der voor
naamste oorzaken van den wereldoorlog en daarom was deze zoo 
hardnekkig. Daarom duurt deze oorlog 4 jaren na den wapenstil
stand nog steeds voort, want de overwinnaars willen de overwon
nenen als concurrenten uitschakelen, althans tijdelijk lam leggen, tot 
zij beslag gelegd hebben op of zich goed hebben ingewerkt in alle 
niet-industrieele landen, die de producten der industrie bereidwillig 
opnemen. 

Dat dit de bedoeling is, toonen minder de woorden dan wel de 
daden. Was men tijdens den oorlog hier rondweg voor uitgekomen, 
dan zou men nimmer al die müiioenen naar de slachtbank hebben 
kunnen drijven. Hiervoor had men, naar wij later zullen zien, geheel 
andere leuzen noodig. Al erkennen wij nu ook, dat deze oorlog in 
de eerste plaa'tls een ekonomische was, zoo is daarmede nog lang 
niet bewezen (gezegd? ;ref.), dat de concurrentie, die hiertoe leidde, 
door overbevolking was opgewekt". 

Zooals men ziet, treft men bij prof. K. naast een zeer juist 
inzicht omtrent de oorzaken van de huidige wereldcrisis, de gewone 
denkfout van vooruitstrevende, burgerlijke intellectueelen aan, waar 
zij meenen aan de eene zijde het kapitalistische productie-stelsel, in 
de eerste plaats het privaatbezit der productiemiddelen, te kunnen 
handhaven en aan de andere zijde een rationeele, onderlinge regeling 
der productie te kunnen treffen, die zich verzet tegen de ekonomische 
wetten van dit stelsel zelve. 

Zoo kan hij :zich eigenlijk niet voorstellen, dat een socialistische 
staat kapitaal zou kunnen vormen in den zin van een reserve aan 
productie-middelen, hetzij om een nieuwe productie-cyclus te begin
nen, hetzij als voorzorg tegen misoogst of andere katastrophen. Hij 
haalt daarbij natuurlijk Rusland als voorbeeld aan, omdat dit „.com
munistische" land den steun vraagt van vreemd' kapitaal bij den 
wederopbouw zijner productie. Dit is echter een onzuivere conclusie, 
aangezien het Russische staatssocialisme (of liever staatskapita
lisme) met een geweldig te kort aan productie-middelen en 
rjroductie-krachten beginnen moest ten gevolge van 4 jaren oorlog, 
gepaard met ekonomischen roofbouw, 4 jaren verwoestenden bur-
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geroorlog en een jaar van ongeleenden hongersnood door geweldige 
droogte veroorzaakt. 1) 

Wenden wij ons nu tot het eigenlijke bevolkingsvraagstuk, dar. 
treft ons allereerst de opvatting dat dit een zuiver ekonomisch en 
geen biologisch vraagstuk is of,, wat daarmee samenhangt, dat 
werkloosheid een industrieel- en geen bevolkingsvraagstuk is. Even
zoo moet zijn definitie van overbevolking als juist erkend worden: 
Een land is overbevolkt, wanneer de inwoners niet voldoende produ-
ceeren voor bun behoefte, waarbij het natuurlijk onverschillig is dat 
het eene land in: hoofdzaak industrie-, het andere daarentegen in 
hoofdzaak 'landbouw- of veeteelt-producten voortbrengt. Een streek 
met 30 inwoners per K. iVU kan d p overbevolkt (zijn, terwijl een 
andere met 300 per K.M.2 ruimschoots in staat is zijn bewoners te 
onderhouden. Hij ontkent dan ook, dat er op dit oogenblik in Europa 
overbevolking bestaat, aangezien die technische productie-middelen 
voor het onderhoud van deze bevolking aanwezig zijn en trekt 
daarbij een parallel tusschen de huidige ekonomische en politieke 
omstandigheden en die van het begin der 19e eeuw, toen Malthus 
zijn befaamde wet over de verhouding tusschen de vermeerdering 
van bevolking en rijkdom proclameerde. Als elk serieus socioloog, 
verwerpt hij natuurlijk deze wet, die door de bevolkingstoename en 
Ge ekonomische ontwikkeling van Engeland en M . Europa in de 19e 
eeuw volkomen gelogenstraft wordt. Toch is het merkwaardig, dat 
ook nu in analoge omstandigheden weer talrijke apostels der bevol
kingsbeperking optreden en dat de Malthusian league zelfs zoo ver 
gaat, om in een adres aan den Volkenbond (Juni 1920) te verzoe
ken, de bevolkingsbeperking als bindende bepaling voor de leden 
van dien bond dp te nemen. 

Het is misschien cle moeite waard hier eenige cijfers te geven. 
Volgens lage schatting bedraagt het verlies aan menschenlevens ten 
gevolge van,'den oorlog door meerdere sterfte en door vermindering 

1) In verband met de veel verbreide meening, dat de hongersnood in 
Rusland een gevolg is van het Bolsjewistische wanbeheer, wi l ik uit dit 
rapport eenige cijfers aanhalen over hongersnood in Voor-Indië in de 19e 
eeuw, toen dit rijk gezegende land reeds een eeuw lang het voorrecht genoten 
had door het verlichte,'kapitalistische Engeland bestuurd te worden. In 1870 
stierven in Hind'cistan 10 millioen menschen den hongerdood en .:,n de jaren 
1876—79 kwamen daar nogj 6 millioen bij, tezamen dus 16 millioen, een cijfer 
waarbij het aantal slachtoffers 'van den hongersnood in Rusland, hetgeen op 
2 millioen geschat wordt, in het niet verzinkt, zelfs al houdt men rekening 
met het hoogere totaaakijfer der bevolking van Voor-Indië. Percentsgewijze 
worden de cijfers ± 6'/ 2 pot. tegen |«/ 2 pet. der totale 'bevolking. En in Chrna 
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der geboorten in Europa (zonder Rusland) ± 35 millioen.InDuitsch-
land waren b.v. in 1919 vergeleken bij 1913 slechts 50 pCt. van het 
aantal kinderen tusschen 1—6 jaar aanwezig. In de periode 1933— 
53 zal dus Duitschland slechte over de helft van het aantal werk
krachten tusschen 20—40 jaar beschikken vergeleken bij de periode 
vóór den oorlog. Deze zullen dus moeten produeeeren voor een aan
tal kinderen en ouden van dagen, dat niet veel van vroeger ver
schillen zal. Zij zullen dus het kindertal zeer beperken, het geboorte
cijfer zal dalen en daarnaast zal er een sterke vraag naar volwassen 
werkkrachten zijn, die zich vooral tot de vroegere neutralen (Neder
land, Skandiinavië en Zwitserland) izal richten. Wat Nederland 
betreft, behoeft men dus niet bang voor overbevolking te zijn. 

Hetzelfde geldt in nog sterkere mate van Frankrijk. „Elle est 
en train de seisuicider sur san lit de lauriers" 1) roept lillustration 
pathetisch uit en het heeft er werkelijk veel van. Ondanks de aan
hechting van Elzas-Lotharingen (1,8 millioen) en het binnenstroo
men van bijna een half millioen vreemdelingen,is zijn bevolking sinds 
1911 in aantal afgenomen. In het Zuiden (spec. in het dep. Lot et 
Garonne) komen distrikten voor waar bet sterftecijfer tweemaal zoo 
hoog is als bel! geboortecijfer, sommige dorpen en landstreken zijn 
aan het uitsterven en de landerijen worden slechte spaarzaam in 
cultuur gebracht door Spaansche en Italiaansche seizoen-arbeiders. 
Daarbij treedt een eigenaardige zenuwziekte op, „de landelijke neur
asthenie", die door sommige auteurs (Turquan) aan het misbruik 
van voorbehoedmiddelen, het veelvuldige aborteeren enz. wordt toe
geschreven, want in tegenstelling met andere landen wordt in 
Frankrijk de kunstmatige geboorte-beperking op het platte land 
zeker even sterk toegepast als in de groote steden met hun uitge
breide prostitutie. In Parijs schat men het aantal gevallen van 
abortus als minimum op 75.000 per jaar, voor geheel Frankrijk op 

'% millioen, dat is ongeveer evenveel als het aantal werkelijke ge
boorten. 2) Aangefcien ook hier gedurende de oorlog een aanzien-

in 1921, ten gevolge van de langdurige droogte, kwamen 15 millioen om 
wegenis gebrek aan voedsel, — een tragedie onovertroffen in de geschiedenis 
der wereld. (The Economie History of China bij Mabele Ping-Hua Lee). 

(Red. C. G.) 
1) „Het is bezig op zijn bed van lauweren zelfmoord te plegen". 
2) De cijfers van het jaar 1920 zijn iets gunstiger dan die der vooraf

gaande jaren (ook vóór den oorlog). Het geboortecijfer toedraagt n.1. 21 p. m. 
tegen 18 a 19 p. 'm. vóór den oorlog, welk cijfer gedurende den oorlog tot 
9 p. m. daalt. Daar staat tegenover een gemiddeld sterf re-cijfer van IT'Ó p.m. 
welk cijfer aan het einde van den oorlog* tot 24 p.m. rijst. Deze garstige 
cijfers van het jaar 1920 zijn een gevolg van de demobilisatie in het vooraf-
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lijke geboorteteruggang heeft plaats gehad, kan men dus in de 
periode van 1933—53 eveneens een groote vraag naar volwassen 
arbeidskrachten verwachten. 

Prof. Kohlbrugge acht daarom in deze periode een stelselma
tige kolonisatie met Nederlanders en andere neutralen waarschijn
lijk, zooals dit ook in het tijdperk van Hendrik IV tot Colbert in 
Frankrijk heeft plaats gehad. Door deze kolonies van de verdere 
bevolking afgezonderd te houden, zou dan de Neo-Matlhusiaansche 
besmetting verre moeten worden gehouden. Dit is natuurlijk een 
illusie, aangezien dit verschijnsel een gevolg is van het overheer-
schend kleinburgerlijk karakter der Fransche natie, in de allereerste 
piaats van het op den voorgrond treden vat. het kleine grondbezit, 
hetwelk ongeschikt is om onder meerdere erfgenamen te worden 
verdeeld. Zoodra de nieuwe kolonisten onder invloed komen van 
deze zelfde omstandigheden, zullen zij daarop op den duur op 
dezelfde wijze reageeren. 

Helaas, is deze naargeestige, kleinburgerlijke denkrichting, di 
in de plaats van den strijd om betere levensvoorwaarden de sterke 
beperking (anders helpt het niets) der nakomelingschap stelt, in 
Frankrijk niet tot de kleine (en cie groote!) burgerij beperkt, maar 
tot diep in de rijen van het proletariaat doorgedrongen, en het is al 
weer treffend voor het kleinburgerlijk karakter der S. D. A. P. en 
van het gros der Nederlandsche arbeiders, dat juist hare woordvoer
ders de kinderbeperking verdedigden. Voor de intellectueele mid
denstander moge dezelve soms een droeve noodzakelijkheid zijn 
zonder welke hij niet kan bestaan, aangezien hij juist in de beste 
voortplantingsjaren gewoonlijk zonder noemenswaardig inkomen 
moet rondkomen, voor het proletariaat als klasse moet een ver door
gevoerde beperking (en ik ben het geheel met prof. K. eens, dat het 
daar altijd toe komt) verderfelijk worden geacht. Deze zou haar 
eenvoudig nog verder in 't moeras brengen, en hoogstens tijdelijk 
eenige individiueeie verlichting kunnen brengen. Stel de beperking 
zou werkelijk zoo ernstig worden doorgevoerd, dat er een merkbare 
daling van het aanbod van arbeidskracht plaats vond, dan zou dit 
misschien tijdelijk eenig loomsverhooging kunnen veroorzaken, 
welke toch in hoofd'zaak op den consument 'zou worden afgewen-

gaande jaar en de daarop gevolgde toeneming van het aantal huwelijken 
(c.q. hereenrgmg van reeds gehuwde paren), waarvan de resultaten natuur
lijk pas m de gehoorte-statistiek van 1920 tot uiting komen. Voor de 
volgende jaren is een da'linig tot het gemiddelde niveau te verwachten. 
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teld. Een eenigszins belangrijke loonsstijging zou echter öf het bin
nenstroomen van buitenlandsche arbeidskrachten ten gevolge hebben 
01 cle industrie zou zich verplaatsen naar streken met een voordeeli-
ger arbeidsmarkt. Hoewel uit andere overwegingen en gedeeltelijk 
ook met andere argumenten ben ik dus evenals prof. Kohlbrugge 
een tegenstander diergenen, die van de huidige economische crisis 
gebruik willen maken om een stelselmatige propaganda voor kinder
beperking onder arbeiders en op het platte land te voeren 1) (voor 
de andere klassen der bevolking is deze propaganda niet meer 
noodig!) 

Het is niet mijn bedoeling alle merkwaardige opmerkiuge:.. 
alsmede enkele slordigheden en déraillementen, die in dit rapport 
voorkomen hier te vermelden.2) Laat ik volstaan met demededeeling 
dat erizeer veel materiaal in is verwerkt en dat ieder, die zich voor 
dit vraagstuk interesseert, de lezing kan worden aanbevolen, al zou 
het alleen maar zijn voor de talrijke litteratuur-opgaven. Natuuikjk 
zal hij bij de lezing op vele typische burgerlijke vooroordeelen stui
ten, maar dat kan niet anders dan goed zijn voor het scherpen van 
zijn onderscheidingsvermogen. 

1) Tot beter begrip van mijn standpunt zou ik nog dit willen zeggen: 
Ik wil: niet veroordeelen», dat iemand ondier bepaalde omstandigheden op de 
een of andere wijze tot kinderbeperking overgaat, al zou ik abortus nooit 
willen verdedigen, omdat daaraan voor het slachtoffer altijd niet te onder
schatten physiéke en psychische gevaren verbonden zijn, waarover ik hier 
niet verder wil spreken. Dat blijft een kwestie van; persoonlijke verantwoor
delijkheid. Alen moet ook in andere omstandigheden wel eens van twee 
kwaden het minste kiezen. D i t is echter iets geheel anders dan een stelsel
matige propaganda, waarbij aan de kinderbeperking als aan een daad van 
maatschappelijk nut, een zekere moreele strekking wordt gegeven. 

2) Zoo staat b.v. op p. 20 bovenaan, dat alle fondsen, huizen en lande
rijen ten gevolge van de huidige ekonomische constellatie in waarde zullen 
dalen, terwijl een halve pagina verder wordt beweerd^ dat het onroerend 
kapitaal door dezelfde oorzaken, welke tot vernietiging van het credietkapi-
taal leiden, in waarde zal stijgen. Ook de mededeeling, dat er in Azië in het 
begin der M.-Eeuwen geen landbouw werd beoefend, is eenigszins ontstellend, 
waarschijnlijk is bedoeld', dat deze bij een aantal Mongoolsche volken in 
Noord- of Midden-Azië toentertijd nog ontbrak. 
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Beitrage zur Geschiehte der Kampfe des Proletariats in 
Russland. 

5. /. Wardin. Die sozialrevolutionaren Mörder und die 
sozialdemokratischen Advokaten (Tatsachen und Be-
weise), 40 pag. 

6. ƒ. Schafir. Die Ermordung der 26 Kommunare in 
Baku und die Partei der Soziialrevolutionare, 46 pag. 

7. Ignatjew. Die Tatigkeit der Sozial-Revolutionare in 
Archamgelsk, 93 pag. 

Alle drie 1922 'bij Carl (Hoym Naohflg, Louis Cahnbley, 
Hamburg 8. 

Deze driie igeschriftjes foehooren tot de reeks van publicaties, die bij 
gelegenheid van Ihet proces der sociaal-revolutionairen in Moskou door de 
Kommunistische Internationale zijn uitgegeven om de schuld der sociaal
revolutionairen bij het leiden en organiseeren van contra-revolutionaire op
standen te bewijzen; 6 en 7 zijn geen samenvattende overzichten, maar 
berichten over bijzondere landstreken., 5 is meer een samenvattend overzicht. 
Sinds p.g. Wi'ns een samenvatting in dit tijdschrift heeft gegeven, is het 
onnoodig, de inhoud dezer hrosjures hier grootendeels weer te geven, zij 
vullen het -materiaal, dat Wins meedeelde, aan door een overstelpende hoe
veelheid' dokumenten. 

No. 7 is daarom merkwaardig, omdat ze 'een dier treffende getui
genissen is van gewezen sociaal-revolutionairen, die evenals Semjonof en 
Konoplewa door hun ervaringen in het kamp der witten zelf tot de overtui
ging gekomen zijn, dat zij aan de andere zijde van de frontlijn thuishoorden. 
Met volkomen openhartigheid doet Ignatjew het verhaal van zijn samen
werken met de Ententetroepen in Archangelsk, maar tevens van het fiasko, 
dat de Partij der sociaal-revolutionairen telkens leed als ze in dit ongure 
gezelschap den strijd tegen de Bolsjewiki poogde te voeren. 

De voornaamste taak van brosjure 5 is de verantwoordelijkheid aan te 
toonen ivan de Partij der sociaal-revolutionairen bij de ter doodbrenging van 
26 vooraanstaande Communisten en linker sociaal-revolutionairen uit Bakoe, 
die 20 September 1918 bij Aschabad (Transkaspië) op verlangen van den 
vertegenwoordiger van de Engelschè militaire missie in Aschabad, Teag-
Jones plaats vond Deze Teag-Jones stond in verbinding met de leiding der 
sociaal-revolutionairen in Aschabad. 

Deze boekjes zijn onmisbaar voor wie nauwkeuriger onderricht wil zijn 
over de historische details van de klassenstrijden gedurende de Russische 
Revolutie van 1917. 
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L. Trotzki. Zwischen Imperialismus und Revolution. 
Die Grundfragen der Revolution an dem Einzelbeispiei 
Georgiens, 153 -pag. 

Nr. 31. Verlag der Kommunistischen Internationale. 
Carl Hoym Naohf. Louis-Cahnbley, Hamburg 8, 1922. 

Aan de nagedachtenis 
van Stepan Schaumjan, Alexei Dsjaparidse en de 24 andere Commu
nisten uit Bakoe — zonder onderzoek en rechtspraak — op het kale 
spoortrajekt tusschen de Transkaspische stations Perewal en Achtsja 
Koeïma gedood den 2en September 1918 door den Chef der Engelsche 
militaire missie in Aschabad, Teag-Jones, met medeweten en toestem
ming der Engelsche autoriteiten in Transkaukasië en in het bijzonder 
van den kommandant der Britsche troepen in Transkaukasië , gene-
raalmajoor Tompson; 

aan de nagedachtenis x' 
van de arbeiders, die door de mensjewistische regeering gedurende de 
meetings in den Alexandertuin in Tiflis den lOen Februari 1918 werden 
neergeschoten; 

aan de nagedachtenis 
van honderden en duizenden Transkaukasische Communisten, die in 
den strijd voor de Sowjetmacht vielen — neergeschoten, gehangen, 
ter dood gefolterd — door de „democratische" coalitieregeering van 
Transkaukasië , door de Mensjewistische regeering van het „demokra-
tische" Geongië, dobr de troepen van den Sultan, den (bondgenoot van 
de Transkaukasische „demokratie", door de troepen van den Hohen-
zollern, den (beschermheer van het Mensjewistische Georgië, door de 
Groot-Brittanniische troepen, die in Georgië binnen waren gemarcheerd 
tot den gemeenschappelijken strijd met de Mensjewiki tegen de Com
munisten, met de direkte en lindirekte medewerking der Georgische 
Mensjewiki; 

aan de nagedachtenis 
van de revolutionaire leiders der boerenopstanden in Ossetië. 
Abchasië, Adsharië, Goerië, Mingretië, e.a., die werden neergeschoten 
door de Mensjewistische regeering van Georgië; 

wordt dit boek door den schrijver gewijd', geschreven om de leugen, 
laster en ophitsing te ontmaskeren, die in dichte wolken uitgaan van 
het kamp der onderdrukkers, uitbuiters, imperialisten, roovers, moor
denaars en van hun politieke soldeniers en vrijwillige lakeien. — 

Zóó .luidt de opdracht van dit jongste boek van Trotzki, dat definitief 
de weerzinwekkende kampagne te niet doet, die de Europeesche demokraten 
en sociaal-demokraten voor eenigen tijd onder leiding van Kautsky, Van
dervelde, Henderson e.a. hebben opgezet tegen de z.g. vermoording van de 
„demokratie" in Georgië door de Bolsjewiki. De weergave van den inhoud 
van dit boek, dat vernietigend is voor de sociaal-demokratische aanklagers 
— die ook nooit maar één argument van de 'Bolsjewiki inzake Georgië 
behoorlijk hebben weergegeven, laat staan weerlegd —, en d'at weer alle 
schitterende kwaliteiten van Trotzki's polemiek openbaart, is vrijwel over-
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bodig -geworden sinds p.g. Kruyt de voornaamste feiten inzake Georgië heeft 
meegedeeld in de loopende jaargang vair dit tijdschrift. 

• Van belang is ook het slothoofdstuk, waar Trotzky de vraag onder de 
opgen ziet, met welk recht eigenlijk de mannekens der tweede Internationale, 
die zelf hun eigen imperialisme ondersteunen, van de Sowjetmacht eischen, 
dat zij Georgië zal ontruimen. Hij heeft 'hier gelegenheid al de geestelijke 
tafheid, al de nationale zelfoverschatting aan de kaak te zetten en diep
gaand te ontleden, die ,socialisten" van oude cultuurstaten als Henderson er 
toe voeren om Rusland's boeren en arbeiders met andere maten te meten dan 
hun eigen bourgeoisie. Het is diezelfde geest, die den jongen Renan (een 
beleend Fransen schrijver uit de 2e helft der 19e eeuw) tot de uitspraak 
bracht, dat de dood van een Franschman een moreele gebeurtenis, de dood 
van een (Kozak daarentegen alleen en physisch gebeuren is. Dat de Fran
sche en Engelsche socialisten aulk een gedachtegang, die er toe voert ook 
den dood van een arbeider veel minder te schatten als van b.v een diplomaat 
of een professor, van ihan bourgeoisie overnemen, getuigt van hun armoede 
aan gedachten, hun lakeiengeest. Geen spoor van gedachte bij hen, dat 
de diplomaat misschien 'wel meer 'cultuur uitstraalt dan een 'Russische boer, 
dat echter de Russische boer, die zijn grondbezitter en den diplomaat met zijn 
knuppel uit zijn land jaagt, de (grondslagen legt voor een nieuwe en hoogere 
beschaving'. Deze aanbidding' voor de burgerlijke openbare meening is het, die 
deze „socialisten" voert tot het plegen van handelingen, die met elk hunner 
frases als ,socialist" in vierkante tegenstelling zijn. Dat leert ons deze Geor
gische geschiedenis. 

Archiv fiir die Gcschichte des Soziafismus und der 
Arbeitersbewegung. ln Verbinding mit einer Reiche nam-
hafter Fachmanner aller Lander herausgegeben von Dr. 
Carl Grimberg, o.ö. Professor an der Universitat Wien. 
lOer Jahrgawg, 1. Heft. Verlag von C. L. Hirchfeld, 
Leipzig, 1921. 

Het verdient volkomen de moeite, de aandacht te vestigen op dit uitne
mend geredigeerde tijdschrift van den Weenscheu baogreeraar, dat naar ons 
w.1 voorkomen in Nederland een te geringe bekendheid bezit. Grimberg 
weet aan zijn „Archiv" een aantal goede deskundigen op het gebied van de 
geschiedenis van het socialisme te verbinden, en weet op die manier van ieder 
nummer van zijn tijdschrift iets goeds te maken. Ook niemand minder dan 
Franz Mehring heeft aan Grünberg 's „Archiv" meegewerkt. Men moet na
tuurlijk van het „Archiv" geen propaganda van een richting in de arbeiders
beweging verwachten, zoowel burgerlijken, sociaaldemokraten, anarchisten 
ais communisten leveren bijdragen, de bedoeling is vooral het verzamelen en 
bewerken van nieuw materiaal. 

Zoo levert in dit (zoover wij weten) laatste nummer de Berlijnsche 
geleerde Gustav Mayer, die door zijn nauwgezetten en kundigen arbeid reeds 
menig materiaal over de geschiedenis van Marx, Engels en Lassalle ontslo
ten heeft, een tweetal „Nieuwe Bijdragen tot de levensbeschrijving van Karl 
Marx". De eerste bijdrage is een rapport over de bedrijvigheid van Marx in 
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de eerste jaren in de Londensche ballingschap, door een politiespion aan de 
Pruisische politie gestuurd. De tweede bijdrage is de brief, die Marx aan 
zijn advocaat stuurde naar aanleiding van 'het proces wegens laster dat hij 
in 1860 voerde tegen den redlakteur van de „Nat. Zeitung", deze brief'is dlaar-
om merkwaardig, dat daarin Marx een levensbeschrijving van zichzelf geeft. 
De eerste bijdrage treft misschien de meeste lezers het meest, we lezen tus
schen de regels door hoezeer het genie van den banneling zelfs dit politiè-
kreatatar ondanks zichzelf imponeerde, hij geeft tevens een 'levendig beeld van 
de omgeving van'Marx in die eerste vreeselijke jaren na 1850 

..Als echtgenoot en huisvader is Marx, ondanks zijn anders onrustig en 
Wild karakter, de teerste en tamste mensch. 'Marx woont in een der slechtste, 
dus ook goedkoopste, wijken van Londen. Hij bewoont twee kamers, het eene 
met •uitzicht op straat is de salon, achter is de slaapkamer; in de -heele 
woning is niet één schoon en heel meubelstuk re vinden; alles is'gebroken, 
verwaarloosd en verhannikt, overal zit het stof vingerdik op, overal dé 
gicoiste wanorde; in het midden van de salon staat een ouderwetsche 
groote tafel met wasdoek belegd; hierop liggen zijn manuskripten, boeken, 
kranten, dan'het speelgoed der kinderen, het naaispul van zijn vrouw, daar
naast eenige theekopjes met afgebroken randen, vuile lepels, messen, vorken, 
bakers, inktpot, drinkglazen, hollandsche aarden pijpen, tabaksasch, in één 
woord alle mogelijke rommel over en -op elkaar, en dit alles op één tafel; 
een uitdragerij zou voor dit merkwaardig samenraapsel beschaamd terug 
moeten wijken... Ga je zitten, dan waag je een broek er aan. Maar dit alles 
brengt Marx en zijn vrouw heelemaal niet in verlegenheid, men ontvangt 
allervriendelijkst, presenteert hartelijk pijpen, tabak en wat er nog meer is. 
een geestrijk, aangenaam gesprek vervangt ten slotte gedeeltelijk de Gebre
ken des huizes, maakt het ongemak verdragelijk, ten slotte verzoent men zich 
ze!is met het gezelschap, vindt deze kring interessant, zelfs origineel." — 

Van onzen in 1919 overleden Bremer partijgenoot Johann Knief — onze 
lezers zullen zich zijn artikelen uit „Arbeiterpolitiik" .tijdens den oorlog her
inneren — drukt dit ,,Archi'V"-nummer een studie over Lassalle af, een' twee
tal andere artikelen behandelen de verhouding van Marx tot den Hongaar-
schen burgerlijken revolutionair Bartholomaus von Szemere en tot het 
lersche vraagstuk. Een breede literatuurbespreking, die we natuurlijk vaak 
met gaarne in zijn details voor onze rekening zouden nemen, en een uitvoe
rige bibliograpbie, die de meeste geschriften ever de arbeidersbeweging der 
laatste jaren omvat, besluiten het rijke nummer. D. K W . 



Buitenlandsche Tijdschriften-Overzicht 

In „Clarte van 15 November begint Vüotor Serge een belangrijke ireiuwe 
nrbnek „Het „ntelieotueele leven in Sowjet-Rusland". In een eerste artikel 
geeft hij een algemeen overzicht van bet geestelijke leven in Rusland sedert 
het begin der revolutie, dat ,s in de vijf jaren, dat het Hand. min of meer volte-
0 S ^ f i Q 9 i e n W a S w n " ^ ^ e s t e l i j k verkeer met de overige wereld. Van 

1918 tot 1921 was het geestelijk isolement van .Rusland volkomen: de blok
kade had een „kring des doods" gemaakt rondom het russische intellekt 

Daarenboven waren de materieele omstandigheden döodend voor' de 
geestelijke produkfae. De scholen, de universiteiten, de schrijvers en de uit
gevers hadden .gebrek aan papier, pennen, onkt, potlooden, aan alles Brand
hout was er zoo goed als nooit, ook niet i n d e strengste koude; en'verlich
ting evenmin. De honger, de typhus en die uitputting, die (het geheele volk 
decimeerden, ve den in de eerste plaats de zwaksten neer: de kinde en en de 
S S r t a T - 6 n ' ' W , J * ' h r a c h t i : " s t e n w i e ! e n OP * slagvelden v°n d"n bur! 

Maar ook in de zwaarste beproevingen bleef de geestelijke kracht van het 
russische volk werkzaam. Inde uren dat het leven der arbe dersrepubliek"aan 
een zijden draad hing, ondanks alle moreel en stoffelijk lijden bleef men wer 
ken, schrijven, deklameeren Men bleef denken en men koesterd: h e X ver
langen, te leeren Sedert in den loop van '2! de toetrelkfcingen met Europa l a n g 
zamerhand hersteld werden, zijn die voorwaarden, voor de geeste h ï fe aktivl-
teit een wennrtg gemakkelijker geworden en in '22. na een jaar van . !e we 
ekonomische politiek, heeft een nieuw tijdperk ingezet van mTens c^Telïik 
leven V. Serge toont dit voor de volgende gebieden aan «.eestelijk 

h l ^ . n ^ g b ¥ p e r ? s c h ¥ * v r i ' i a r m : t e Moscou verschijnen slechts 3 dag
bladen: Prawda, Izwestia en Ekonomicheskaja jten Echter deze staan 
veel hooger dan de groote pers der kapitalistische landen ZH nemen S n 
telegrammen 0 3 betaald door de vreemde regeeringen,; geen sen atie- erich 
ten g e i a ,n 0 eerd door politici of beursmannen; geen g r u w e l l b e S e n die de 
da s ere „nstrnkten dier achterlijkste lagen van de massa opweS en och 
feuilletons d.ie de wankultuur der arme drommels in 't gevlei tomen Hu 
rnhoud (getuigt van den wil , hun-lezers te ontwikkelen en va^ze fTruMek'"n 
elk nummer 3 of 4 ernstige hoofdartikels; bijdragen uit de fabneke van rJe 

h o i r i ^ m » w }f V a n , ^ p e r s ' S h a a r onvermoeide zelf,kritiek; onQ'p-

^^^£ariT • d e V e i ^ S S i n ^ en, misslagen van dit & 

t e U è ^ ^ ^ » i k - Eenrfce maande,, geleden 

misch en op vakvereenigingsgebied 15; militair 11; communTsfih 8 ' Twee" 

uit óls^li*^^' b f a t f e n z ? ° gemakkelijk, door /ofsfe berichten 

J H . R. H. 
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behande len de v r a a g s t u k k e n van den godsd iens t en de k e r k ; een, „ H e t n ieuwe 
O o s t e n " , wondt u i t g e g e v e n d o o r de sek t i e der O o s t e r s c h e s a i a t e van de 
A k a d e m i e v. W e t e n s c h a p p e n ; 5 t i jdschr i f ten z i j n geheel g e w i j d aan de ge
sch ieden is der r evo lu t i e , 15 b e h a n d e l e n een b e p a a l d g e b i e d v a n we tenschap . 
B i j n a al le russ i sche t i jdschr i f ten hebben een, o m v a n g v a n meer dan 100 
p a g i n a ' s ; de tien b e l a n g r i j k s t e n z i jn tusschen dc 300 e n 400 p a g i n a ' ö d ik . 

E r w o r d t ito de laa ts te m a a n d e n zeer veel u i tgegeven in R u s l a n d . In 
M a a r t 1.1. deed a l leen de s t a a t s b o e k h a n d ë l te Mosco-u 74 .nieuwe w e r k e n 
versch i jnen met een t o t a a l - o p l a a g van 1,209.000 e x e m p l a r e n , e lk met een 
doorsnee van 6 ve l . D e g e w o n e op l agen der S t a a t s d r u k k e r i j b e d r a g e n ze lden 
m i n d e r d a n 10.000 e x e m p l a r e n . O o k de A k a d e m i e van W e t e n s c h a p p e n , het 
depa r t emen t v a n o o r l o g en de C e n t r o s o j o e s geven een g roo t a an t a l p u b l i c a 
ties uit . D a a r e n b o v e n bes taan er een v i j f t i g t a l p a r t i k u l i e r e u i tgevers . 

O n d e r de laa ts te v e r t a l i n g e n v e r m e l d t V . S e r g e : L a N u i t van M a r t i n e t ; 
L i l u l i v an R o m a i n R o l l a n d ; v e r h a l e n van H . de R é g n i e r ; ve rde r w e r k e n van 
V i c t o r H.ugo, U p t o n S y n c l a i r , W a l t W h i t m a n , L e m o n n i e r , Z o l a , K e i l e r m a n , 
K i p l i n g . B a r b u s s e , K e y n e s en i N o r m a m A n g e l l . D e S t a a t s d r u k k e r i j geeft de 
v o l l e d i g e w e r k e n ivan F e u e r b a o h uit, o m diens honde rds t e g e b o o r t e d a g te 
eeren . N i e u w e v e r t a l i n g e n van M a r x en E n g e l s ve rsch i jnen . V a n de v o l l e d i g e 
w e r k e n v a n Len i in ve r soheen reeds het X l V e dee l , gehee l g e w i j d a a n het 
t i j d s g e w r i c h t tusschen de . M a a r t - en d e O c t o b e r - r e v o l u t i e . Ondier de g r o o t e 
v o o r l o o p e r s der russ ische revo lu t i e w o r d t v o o r a l B a k o e n i n nret ha r t s toch t 
bestudeerd' . O v e r de g r o o t e f ransche o m w e n t e l i n g zi jn v e r s c h i l l e n d e w e r k e n 
ve rschenen (o .a . „ d e str i jd 1 tegen den 'hanger in de f ransche r evo lu t i e " , v a n 
A l g e l i c a B a l a b a n o w . ) V a n K r o p o t k i n e is een „ E t h i k a " - versohenen, d ie 
denze l fden g e e s t ademt als z i jn b e k e n d w e r k „ O n d e r l i n g ' H u l p b e t o o n " . Z i j n 
gedachte , zegt V . Serge , „ i s i n R u s l a n d v e r w o n d e r l i j k levend" ' ; eenige 
w e r k e n ve r schenen geheel aan. 'zijn persoon- en z i jn denkbee lden g e w i j d . 
S o w j e t - R u s l a n d wondt de gnoote kuns t enaa r s v a n v roege re genera t ies n ie t 
o n t r o u w . O v e r K o r o l e n k o , over P o u c h k i n e , over N e k r a s s o w , D o s t o j e w s k i , 
Tols to- i , A l . B l o k z i jn in het laats te j a a r een g r o o t a a n t a l w e r k e n u i t g e k o m e n . 

O o k de p o ë z i e w o r d t d r u k b e o e f e n d ; Ihet k o m t Serge echter v o o r , da t 
de k w a l i t e i t d e r ve rzenbunde l s , die in d e n laa ts ten t i j d ve rschenen , niet 
e v e n r e d i g -is aan de k w a l i t e i t ; iets n i e u w s b r e n g e n zij i!n geen gevali. Iets 
anders i s het 1 met de l i t e r a i r e k r i t i e k en ivopra l met he t v e r h a l e n d -proza 2 ) . 
H i e r zi jn n i euwe schri jvers- talenten- aan 't o p k o m e n , een 'geheele genera t ie , 
die den K a l v a r i ë n b e r g der R e v o l u t i e b e k l o m m e n heeft. 'Hun schr i j f t r an t i s 
„ r e a l i s t i s c h , w r e e d , bee ldr i jk en a r g e l o o s . . . dank zij hen, hebben wi j een 
ui ters t aktueele l i t e r a t u u r . " 

O o k die filosofie der geschiedenis v o n d in S o w j e t - R u s l a n d beoefenaars . 
Spen.gler heeft w e e r k l a n k gevonden onde r een m y s t i e k - a a n g e l e g d e g roep . 
P i a t a k o w (-die -voorzi t ter van he t r e v o l u t i o n a i r e g e r e c h t s h o f in het proces 
tegen de S. R . ) e n P r é o b r a j e n s k i hebben z i jn b e f a a m d b o e k , , D e r N i e d e r g a m g 
des Abendi landies" aan -een s t renge k r i t i e k o n d e r w o r p e n . 

E r hes taa t een g r o o t aan ta l m i d d e l p u n t e n van- geeste l i jk l even , v a n de 
a rbe ide r s -un ive r s i t e i t en a f tot de z u i v e r Bre ra i r e c lubs toe. T o t i n de meest 
a fge legen s t reken v a n S i b e r i ë is de s t r o o m d e r v e r n i e u w i n g v a n dat 
leven m e r k b a a r ; de a rch ieven der D é e e m b r i s t e n word 'en b e s t u d e e r d ; t i j d 
schr i f ten v a n v e r s c h i l l e n d e n a a r d versch i jnen nin die V o o r n a a m s t e S i b e r i s c h e 
s teden. 

In een v o l g e n d a r t i k e l z a l V . S. die w o r s t e l i n g tusschen den ouden, 
r e a k f i o n a i r e n , en den n i euwen , r e v o l u t i o n a i r e n , geest behande len . 

H . R . H . 

2 ) W a a r i n d e russ i sche l i t e r a tuu r a l t i j d -het g roo t s t is geweest . 
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t n , » ? t t ? ? t a g V a n d e "Intcrnationale Pers/correspondentie ( Imore-
ko ) heef ae Kommunistisohe Internationale v o o r haar Verschi tendë o r - a 
rien een uitstekende inlichtingendienst verzekerd. Iedere weel wordt d- Pers 
van de kommunrstrsche partijen door mededeelingen van deskund "e , l a ii 
genooten over de voornaamste gebeurtenissen op de hoogte gehouden Éên 
bespreking van de belangrijkste dezer mededeelingen,, die evenwe et a i S 
meen verkrijgbaar zijn, ,s dus eigenlijk een bespreking v a n T vooraans e 
inl.chtende politieke en ekonomische artikelen, dié in de kornmunis^che n i s 
der wereld verschijnen. Ook „De Tribune" drukt geregeld i ehee f o*'ZéeeT \?»trl e-?e>~ V O Ü i r i » a a , n i s t e d < ^ r artikelen af. We houden ons l ier a a ï de 
S i ' S n & Z U " e n °"1 S m d i t W e ' - Z i c h t - W e l tot enkele ekonomiscïe 

h n , r D e n 2 ' 1" ' O k t o b e r w o r d t e e n hoofdstuk overgenomen uit het nieuwste 
Z ^ ^ a «ver „De ondergangsperiode van het kapi ali me ' 
fef tenmaSaal Tf^Jt^A^ a - a n , d e ' l a n d v a n h e t k l ' f e c h ^ k ken 
„ r l T n i T £ l n o ^ d a t h e t k a P l t a h s m e in het afgeloopen jaar (dus tot on°e-
veei Oktober 1922) over het geheel genomen Tets aan stevi-heid toe ' 
nomen en wel door haar natuurlijke neiging tot herstel v T g K * t e m n 
wichten. Waar teveel geproduaeerd werd, werd de produktieve7m!nderd 
waar door valuta-verschillen de buitenlandsche waren niet ~oerd w e r S 
werd de produktie rn het binnenland geprobeerd. Maar d i t X s w ^ s een 
gevolg van onbewust in het kapitalisme werkende krachten, die evenwel , ie 
het vermelde evenwicht konden herstellen. Temeer, daar dirinislulri is aan 
bewuste pogingen, om tot een definitieve overwinning * S t ' t a n 
Dit zijn er voornamelijk tweeërlei: ie «umeii. 

a) pogingen om de wederzijdsche schulden der geallieerden op te heffen 
en de reparatieschulden te verminderen, 

6) kredieten-verleening aam de verarmde, overwonnen, landen 
Oeen dezer pogingen heeft de crisis kunnen verminderen, veie'daden der 

Geallieerden doen elkander bovendien weer te niet. Het doe der An-e sak 
sische imperialistische machten, geheel Midden- en Oost-Europa tn een 
koloniaal gebied te veranderen, wordt duidelijk zichtbaar Doe'Hierin wor
den ze gehinderd, behalve door het wederzijdsche wantrouwen de ooo e 
Z ^ d r S f l e i m ° T n i d ^ d e n '

 d l°' 0 1 ' d e evolutionaire v r i j l^Sewegin^ der 
onderduikte ko onrale volkeren, den klassenstrijd van het proletariaat ï n de 
kapitalistische landen en door Sowjet-Rusland Ho.eiar iaat in ae 

t w V * l ^ s . & n A - ™ ^ t is dat alles wijst opeen ondergangs-periode van 
het kapitalisme dus een objectieve mogelijkheid op een overwinning der 
evolutie verschaft. Maar als tevens het proletariaat niet voldoend revolutio

nair weet te strijden, zal het kapitalisme toch de crisis weten te ove. w ne°i 
en op kosten van het proletariaat zijn heerschappij weer Qpriehten 

Deze conclusies put Varga uil een zorgvuldig verzameH fei ten-materiaal 
Ok o h e r ö P / ' 0 r / T i * n , e k o n o m i s c h e n toestand van de wereld, d t den 17en 
Oktobe, ,s afgesloten en gaat over het derde kwartaal van 922 deelt h 
uit zijn materiaal, het voornaamste mede. We willen enkele feiten in te ver 
besin-ek'en J t e v e n ? e n k e I e n n d t r e artikelen dier „Imprekor" 

De reparaties Varga meent, dat weliswaar de overgave van waren 
zonder tegenprestatie door Duitschland aan de Entente het zifne heeft bi>e-
dragen aan de ^ontwrichting van Duitsahland's staathuishouding maa r dat 
zij ook zonder deze reparaties een tekort zou- aanwijzen. De beteekenis van 
hun ui werking wordt stelselmatig overdreven. Hij schat het totaa be^ " dat 
Duitschland betaald heeft, op 10 milliard goudmark (praktLch ^espfóken 
IZU 6 t t 0 a a ] b e d ' - a g va.i Duitschlands verplichtingen op 50 milliard °oud-
mark), een bedrag dat Duitschland vóór den oorlog in twee jaar aan belas 
tingen en „r anderhalf jaar aan geaccumuleerd kapitaal opbracht 

Het hoofdmoment bij de verarming van Duitschland 1 gt dus 'elders Het 
, d e vernietigmg van het ekonomisch leven van Duitschland ti dens' den 

oorlog en de ondervoeding der arbeidersklasse Q '' S d € n 
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De markkdtastroje. Wat is de oorzaak hiervan? De blijvende oorzaak is 
het feit, dat Duitschland als geheel meer gebruikt dan het produceert. 
Varga wijst er evenwel op, dat de jongste plotselinge Catastrofe echter met 
het gevolg is van een even snelle verslechtering van den Duitschen' ekononu-
schen toestand, maar in een verandering van de meening in het buitenland 
over de ekoinornisehe toekomst van Duitschland. ln den eersten tijd na den 
oorlog kocht men in Amerika, Frankrijk, Zwitserland en Holland marken in 
groote hoeveelheid op. Thans schijnt het vertrouwen dezer buitenlandsche 
markenbezitters verdwenen te zijn en voortdurend bieden zij (groote bedragen 
in marken op de markt aan, die geen koopers vinden. Daarnaast wijst 
O. Fink den 12en Oktober op 't bewuste streven der Duitsche kapitalisten, de-
mark naar beneden te drukken, omdat alleen hierdoor de mogelijkheid voor 
de Duitsche industrie wordt geschapen om uit te voeren naar het buitenland. 
Het eenige middel hiertegen is kontrole der produktie en der prijsbepaling 
door proletarische controle-organen. 

Het voorbeeld van Duitsch-Oostenrijk. De Duitsche mark liep bij zijn 
teruggang steeds ongeveer 10—12 maanden achter bij de Oostenrijksche 
kroon; in de laatste maanden liep de mark harder terug. Daardoor is het 
Oostenrijkseh voorbeeld uiterst belangrijk, omdat: 

le. Oostenrijkss lot een profetie is van Di.itschland's lot; 
2e. in Oostenrijk de bedoelingen der imperialistische mogendheden, om 

.heel Europa beoosten den Rijn tot een koloniaatgebied neer te drukken, 
daar het duidelijkst aan het licht zijn gekomen; 

3e. Oostenrijk zoo te zeggen een schoolvoorbeeld is voor de onmacht 
van de soc'iaal-demokratische politiek. 

De leening van 520 millioen gouden kronen, die de Volkerenbond wil 
toestaan, zal beheerd worden door een Atgemeenen Commissaris, door den 
Volkerenbond gekozen, onder de vernederendste voorwaarden, die daarop 
neerkomen, dat de Oostenrijksche bourgeoisie de diktatuur over de arbeiders 
verkrijgt onder de bescherming der Entente-bourgeoisie. Het verzet der 
sociaal-demokratie is machteloos. 

Over de vreeselijke toestanden bij dit bankroet meldt de „Imprekor" van 
2 Oktober: De werkelijke loonen der arbeiders zijn •bijna het derde deel van 
die van voor den oorlog. Het aantal werkeloozen is 65000, de helft krijgt 
geen ondersteuning, de'ondersteunden krijgen een uitkeerinig overeenkomend 
met één brood per dag. Door de politiek der sociaal-democraten werd het 
nog bestaande overblijfsel der revolutie, de Arbeidersraad, van al zijn 
beteekenis beroofd. De Kommunistische ..Partij is nog organisatorisch zwak, 
maar is door de vermeerdering van'het verzet der arbeiders bezig baar 
positie te versterken. 

De economische toestand van Frankrijk. Deze is nog steeds uiterst wan
kel, de gewone begrooting voor 1923 wijst een tekort van 4,5 milliard franc 
aan, waarbij nog 19 milliard uitgaven voor wederopbouw en dgl. komen, 
waarvan de dekking onwaarschijnlijk is. Hierbij zijn niet de renten der 
Amerikaansche schulden gerekend, die thans tot 80 miliiard franc gaan,. In 
verband met deze crisis-verschijnselen, zoowel als met de tegenstelling tot 
Engeland op het gebied der wereldpolitiek, staan de pogingen van handels-
en industriekringen tot tiet aanknoopen van relaties met Sowjet-Rusland. 
Om de positie van Frankrijk tegenover Turkije te begrijpen,'moet men- reke
ning houden met het feit, dat Frankrijk met niet minder dam 4 milliard 
gouden francs in Turksche aangelegenheden betrokken is, Engeland slechts 
met 0,9 milliard gouden franc. 

De Economische toestand in Engeland is in het laatste kwartaal iets 
verbeterd, het aantal werkeloozen is wat afgenomen, de kolen-, ijzer- .en 
staalprodtrktie is toegenomen. Ook de bouwkosten zijn verminderd. Niet voor 
een gering deel is de vermeerdering van de arbeidsprestatie der arbeiders 
daarvan de oorzaak. Door den gunstigen finantiëelen toestand kan Engeland 
beginnen zijn verplichtingen aan Amerika af te doen. 

De ondergangsverschijnselen van het kapitalisme vertoonen zich m 
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Engeland in deze periode duidelijk op politiek gebied, door de sterke instabi
liteit der partijverhoudingen, en tevens in een scherpere politieke tegen
stelling van bourgeoisie en proletariaat. Dit laatste wordt door werkeloosheid 
(1.3 miljoen arbeiders) en: aanvallen .op de loonen getroffen,. In hoeverre het 
Britsche proletariaat zich daardoor als klasse bewust is geworden, kunnen 
de verkiezingen toonen. 

De Kommumistische Internationale neemt naar aanleiding hiervan 
tezamen met de Engelsche C. P., een duidelijke houding aan in een oproep 
„Aan de Arbeiders en Arbeidsters van Groot-Brittamnië" („Imprekor", 4 
November). Deze oproep raadt aan te strijden voor een parlementaire meer
derheid van de Arbeidspartij, zoodat deze gedwongen is "tot het vormen van 
een Arbeidsregeering. Hiervoor strijden de kommunistische arbeiders echter 
zonder eenige illusie, zij weten- alleen dat -de oogen der massa's sneller bij 
zulk een regeering open zullen gaan dan bij een kapitalistische. Want zij 
zullen merken-, dat zulk -een Ar-beidsregeering alleen dan- wat bereiken kan, 
wanneer zij haar niet hun gansche revolutionaire kracht en hun direkte aktie' 
ondersteunen,. 

Het toltarief in de Vereenigde Staten. Over dit tarief, dat 21 September 
werd aangenomen, en een overwinning van de farmers en groo.t-industriëeien 
op de banken en her uitvoerkapitaal, dus een vermindering van de hoop van 
het Europeesche kapitalisme op Amerikaansche hulp is, schrijft Kart Radek 
op 19 Oktober. Van dit uiterst belangrijke artikel geeft „De Tribune" van 11 
November -een vertaling en (een bespreking. 

Alleen -in de Vereenigde Staten en in de Engelsche kolonisatiegebieden 
als Canada is 't tot nu toe tot een goede conjunctuur gekomen, in 't bijzonder 
door de goede oogst. -Het beste bewijs .hiervoor is de -verhoogi-ng der loonen 
met 20 pet. bij -de Staaltrust zonder de druk van, de arbeiders, eenvoudig om 
de arbeiders te weerhouden naar de bouwvakken over te gaan. Door^deze 
goede conjunctuur is -de kloof tusschen Europa en Amerika nog grooter 
geworden. ,Maar -op de-ze manier wint Rusland aan beteekenis als kooper van 
Europeesche waren. 

Dc produktie in Rusland. In de „Imprekor" van 2 -November deelt AfiV-
joeün de eerste getallen resultaten mede van de nieuwe ekonomische politiek, 
het 'zijn getallen die meestal echter slechts gaan over de eerste tien maanden 
van 1921. Hiervan -deelen we de volgende cijfers en feiten mee. 

Eind 1921 werden 1780 bedrijven met 763613 arbeiders door den prole
tarischer staat beheerd, 1851 bedrijven met 170138 arbeiders door plaatse
lijke organisaties. 

In de eerste tien maanden van 1921 werden over 4860 bedrijven con
cessies toegestaan (in Apri l 1922 liep dit getal tot 8000). 57 pet. der conces
sionarissen waren private personen, een vijfde hiervan waren d-e onteigende 
vroegere bezitters. 38 pet. der verder gegeven concessies zijn aan, coöperaties 
verleend. Meer dam, drie kwart der concessies zijn- van korte termijn (2 5 
jaar), het gaat daarbij meestal over kleine bedrijven, met gemiddeld 7 
arbeiders. 

De produktie gaat vooruit. Zoo zijn de vergelijkende cijfers voor de 
kolenindustrie, als 100 de gemiddelde -produktie voor de negen eerste maan
den van 1921 uitdrukt: 140 voor Oktober, 170ivoor IN-ovember en 206 voor 
December. 

N. Valetzky bericht 14 November over het industrieele herstel van St 
Petersburg. „Peters-burg ontwaakt tot nieuw leven. ,Na de blokkade de elkaar 
volgende amputaties van drie ruimingen en het gewirwar van den burger
oorlog herstelt zich de tweede hoofdstad van- het pdoleta-rische Rusland, iedere 
maand meer". Het volkomen herstel is voortaan slechts een kwestie van de 
voorraden brandstof, grondstoffen en levensmiddelen. 

Noemen we de aanvaingsproduktie van 1922 één, dan zijn- de cijfers van 
thans 1.4 voor de metaalindustrie, 3.4 voor de eleatriciteitsindiustriie en 2 5 
voor de levensmnddeileninldustrie. Totaal -is de produktiecapaciteiit der bedrij
ven meer dan verdubbeld. 

Dirt *s alles het werk van het eerste en eenigste jaar van vrede dat het 
Petersfourgsche proletariaat heeft gekregen. ' D. K. W . 
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