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VOORWOORD.

Gaarne heb ik mij op verzoek van den schrijver dezer brochure 
bereid verklaard een kort voorwoord te schrijven. Daarmee wil niet 
gezegd zijn, dat ik voorstander ben van de oprichting eener Arbeiders
partij voor ons land. Evenmin ben ik een tegenstander; ik sta tegen
over dit vraagstuk volkomen objectief en wanneer men mij kan aan- 
toonen, dat een Arbeiderspartij beter de belangen der arbeidersklasse 
kan behartigen, dan dit tot dusver door de S. D. A. P. en het N. V. V. 
is gedaan in hun zelfstandig optreden, dan behoor ik zeker niet tot 
heni die zweren bij ,,historisch gegroeide verhoudingen”.

De verhouding tusschen partij en vakbeweging is trouwens in ons 
land herhaaldelijk gewijzigd. Zij was b.v. in de 8oer jaren heel anders 
dan in het laatst der 9Oer jaren, en de verhouding is nu weer geheel 
verschillend dan zooals zij was in beide bovengenoemde perioden der 
Nederlandsche arbeidersbeweging. Het lijkt mij verkeerd reeds bij 
voorbaat te zeggen, dat de verhouding zooals die thans bestaat tusschen 
de S. D. A. P. en het N. V. V. steeds zoo zal blijven. Het is zeer 
wel mogelijk, dat de ontwikkeling der maatschappelijke verhoudingen 
een verandering wenschelijk maakt.

Sommigen meenen, dat de tijd voor een radicale verandering reeds 
thans gekomen is. In deze brochure, waarin het vraagstuk zeer in het 
algemeen gesteld is, worden daarvoor verschillende bewijzen aange
voerd. Er zitten aan dit vraagstuk natuurlijk meerdere kanten. De 
vakbeweging zou b.v. niet alleen (via de Arbeiderspartij) aan de 
verkiezingen hebben deel te nemen, maar daarnaast ook de directe 
verantwoordelijkheid hebben te dragen voor het eventueel zitting 
nemen in lands-, provinciale- en stedelijke besturen met alle daaraan 
verbonden consequenties.

In elk geval is dit vraagstuk van voldoende belang om zakelijk, 
rustig en los van alle persoonlijkheden besproken te worden. Dat is 
ook het doel van deze brochure, waarvan ik de lezing dan ook gaarne 
wil aanbevelen. *

E. KUPERS.
Amsterdam, 2 September 1925.
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Inleiding.

Vóór de verkiezingen schreven leidende partijgenooten en vak- 
vereenigingsmannen over de verhouding tusschen S. D. A. P. en 
N. V. V. Ook sommige niet-leidende kameraden van partij en 
vakbeweging gaven hun meening hier en daar ten beste. De discussie 
begon langzamerhand een meer positief karakter te krijgen. Het ging 
tenslotte om de vraag of de vorming van een Arbeiderspartij voor 
Holland mogelijk en wenschelijk was. Toen het zoover gekomen was, 
naderde de verkiezingsdag en de discussies werden op hoog bevel 
,, uitgesteld”.

Het is niet onmogelijk, dat sommigen in hun hart verwachtten of 
hoopten, zoo men wil, dat dit uitstel afstel zou beteekenen. In hun 
oogen zou het voor een goed deel van den uitslag dezer verkiezingen 
afhangen of de discussies over zoo’n arbeiderspartij nog wel konden 
worden voortgezet. Anderen echter, en schrijver dezes met hen, meen
den, dat, hoe de uitslag van deze verkiezingen ook mocht zijn, de 
discussies over de vóór de verkiezingen aan de orde gestelde organisa
torische vraagstukken in elk geval moesten worden voortgezet, in het 
belang van partij en vakbeweging beide.

De verkiezingen zijn achter den rug. En de gelegenheid behoort nu 
open te staan om de heele zaak eens degelijk onder het oog te zien.

Natuurlijk is het onmogelijk om in één artikel alle kanten van het 
vraagstuk volledig te behandelen. Onze bedoeling is slechts een korte 
beschouwing te geven over de noodzakelijkheid eener Arbeiderspartij 
voor Nederland, vooral gezien vanuit het standpunt onzer Partij. Om 
daarmee de zaak ter discussie te stellen.

I.

Over „Historischen Groei”.

Er wordt in onze kringen nogal gretig gebruik gemaakt van de 
zwaar-aandoende ^woordjes ,,historische groei”. Spreekt men van 
wijziging in organisatie-vormen, dan staan er altijd vrienden klaar 
met de overigens weinig zorgvuldig overwogen woorden: „die dingen 
zijn nou eenmaal historisch gegroeid, dus ladt ’t nou maar zoo”.

In de eerste plaats is het de vraag of wij in onze Hollandsche 
arbeidersbeweging überhaupt wel van historischen groei mogen spreken. 
Dat men zoo spreekt over de Engelsche arbeidersbeweging, waar de



vakbeweging al meer dan een eeuw oud is en alle schokken, zwakke 
en hevige, van het moderne industrieele leven van begin af heeft 
meegemaakt, dat is te begrijpen. Maar wij, de moderne arbeiders
beweging van Holland, — al zijn er ,,ouderen” onder ons — wij zijn, 
goddank, nog jong en zeker nog te jong om bij elke gelegenheid zulke 
zware en veel-omvattende woorden als ,,historische groei” in den mond 
te nemen. De Partij bestaat ternauwernood één generatie. Onze 
vakbeweging viert i Januari a.s. haar twintigjarig bestaan. Dertig en 
twintig . . . van ,,historie” gesproken!

Wil men echter het gebeurde van gisteren, van de vorige maand, 
van de afgeloopen tien, twintig jaar ,,historische groei’-’ noemen, best. 
Maar wij zullen het dan toch daarover eens zijn, dat ,,groei” verande
ring is — en dat onze historisch gegroeide organisatie-vormen niet 
veranderd zijn. Wel hebben zij zich in zekere mate aangepast aan de 
uitbreiding van het ledental. Maar zij hebben zich niet aangepast aan 
de gewijzigde politieke en economische verhoudingen. En dat zou toch 
zeker in dien ,,historischen groei” behooren te worden begrepen.

Zijn die economische en politieke omstandigheden in dat korte 
tijdsverloop van één generatie gewijzigd, d.w.z. in hooge mate gewij- 
zigd ? Daarop zal ieder, die z’n oogen en ooren behoorlijk gebruikt, 
met een hartgrondig ja antwoorden.

Toen de partij opgericht werd, was de politiek-parlementaire 
,,ontvoogding” van de arbeidersklasse het eerste doel. De S. D. A. P. 
werd, in den grond der zaak, als een parlementair-socialistische partij 
geboren, in een tijd toen van de hyper-moderne industrieele ontwik
keling (trusts, kartels, concerns) alleen nog maar de allereerste sporen 
op het Europeesche vasteland zichtbaar waren. In een tijd dus van 
betrekkelijk langzame ontwikkeling van het groot-bedrijf.

De arbeiders voelden toen sterker en in elk geval meer direct dan 
nu de tyrannie van het ,,vrije bedrijf”, waarvan toen nog de liberalen 
de ,,ideëele” politieke vertegenwoordigers waren in het parlement. 
Zij zochten naar een macht, die hun levensvoorwaarden tegen de 
uitwassen van dat ,,vrije bedrijf” kon beschermen. Zij richtten hun 
oogen naar het parlement. Daar werden de wetten gemaakt; vandaar 
zou hun de noodige sociale bescherming kunnen worden verzekerd. 
Het parlementarisme scheen een macht van letterlijk alles-overheer- 
schende beteekenis. Algemeen kiesrecht en een sterke arbeidersfraktie 
in het parlement, ziedaar het voorloopige practischc einddoel der 
socialistische partij in haar aanvangsstadium.

Eenigen tijd later verschijnt de vakbeweging in een moderne centrale 
organisatie. Flaar taak beperkte zich voorloopig tot verbetering der 
loonen en arbeidsvoorwaarden. Samenwerking met de S. D. A. P. 
werd tot op zekere hoogte als vanzelfsprekend aanvaard. Maar beide 
organisaties bewaarden zeer zorgvuldig haar eigen ,,onafhankelijk
heid”. Dat was toen de natuurlijkste zaak van de wereld en wij 
behoeven voor ons doel hier niet uiteen te zetten, waarom dat zoo 
,,natuurlijk” was.

Tot aan den oorlog ging het langs deze wegen tamelijk normaal en 
zoetjes-aan vooruit. De partij groeide, de vakbeweging groeide en de 
ontwikkeling van midden-bedrijf tot grootbedrijf ging iets sneller maar 
nog niet bepaald ,,met groote1 sprongen”.

Maar tijdens en na den oorlog kwamen de groote veranderingen. FTpt



is al zoo dikwijls en bij zooveel gelegenheden gezegd, dat wij ons hier 
wel kunnen bepalen tot de dingen, die voor ons doel van belang zijn.

De ontwikkeling naar het groot-bedrijf, naar were/dbedrijf nam een 
vlucht, die de stoutste voorspellingen overtrof. Ook in de landen, die 
buiten de koortsachtige en revolutioneerende bewegingen eener 
,,oorlogsindustrie” vielen, kreeg de concentratie-beweging in enkele 
jaren een tempo en een intensiteit, welke den gezamenlijken ontwik
kelingsgang van de voorafgaande halve eeuw overtroffen!

Holland, met zijn Centrale Suiker-Maatschappij, zijn margarine- en 
gloeilampen-bedrijven, die hun vangarmen reeds over een groot deel 
van Europa uitstrekken, bleef van die beweging niet verschoond. Ook 
de Nederlandsche bankbedrijven niet. De heer S. F. van Oss consta
teerde in „Het Haagsche Maandblad” van December 1924, dat onze 
5 groote banken, die sedert jaren het leeuwendeel van ons bankbedrijf 
in handen hebben, in 1900 tezamen met ƒ 137.000.000.— eigen en 
toevértrouwd kapitaal werkten. Op 31 December 1922, dus 22 jaar later, 
werkten deze banken met ƒ 1280.000.000.— eigen en toevertrouwd 
kapitaal, d. w. z. met nagenoeg het tienvoud van het cijfer van 1900.

Deze schokkende ontwikkeling ging buiten de parlementen om. Het 
parlementarisme zelf deelde in die ontwikkeling maar zeer matigjes. 
Dertig, ja tien jaar geleden nog, verscheen het parlementarisme als een 
groote macht, waarvan de arbeiders afdoende bescherming verwachten 
tegen kapitalistische tyrannie. Thans — nu de arbeidersfracties in de 
parlementen inderdaad belangrijken invloed beginnen te krijgen — 
thans dreigt het zóóver te komen, dat het parlementarisme allereerst 
zichzelf zal moeten beschermen tegen de vèr boven haar eigen 
invloedssfeer uitgegroeide industrieele machten.

De feiten hebben ook wat dit betreft reeds een zeer duidelijke taal 
gesproken voor ieder, die de taal der hedendaagsche feiten kan 
verstaan, m. a. w. voor ieder, die niet historisch . . . vèrgroeid is!

In den tijd, dat de S. D. A. P. werd opgericht, was het onmogelijk 
te voorzien, dat 25 jaar later een internationaal gezelschap van bankiers 
— via de financieele commissie van een Volkenbond! — een heele 
Staat, inclusief zijn parlement (Oostenrijk), aan zijn controle zou 
onderwerpen, in ruil voor een leening ad zooveel procent rente, enz.

Het zou voorts in die dagen ongelooflijk hebben geschenen, dat 
Engelsche en Amerikaansche bankiers rechtstreeks ingrepen bij 
„zuiver” diplomatieke en politieke onderhandelingen in Londen over 
een „Dawes-rapport”, waarvan de beteekenis voor een goed deel der 
Europeesche arbeidersklasse nu nog niet te overzien valt. En het zou 
tenslotte in de dagen van het jaar 1900 b.v. wellicht een volslagen 
krankzinnigheid zijn genoemd, als iemand toen had voorspeld, dat de 
kapitalisten twintig jaar later, met behulp van de parlementen, het in 
enkele jaren zouden klaarspelen, dat Europa (via het probleem der 
„inter-geallieerde schulden”) voor ongeveer 25 milliard gulden (de 
geleerden zijn het over de grootte van dat bedrag nog niet eens) aan 
Amerika schatplichtig werd gemaakt.

In die dagen zouden zulke dingen (wij noemden slechts een drietal 
van de belangrijkste), voor dwaasheden zijn uitgemaakt. Nu zijn ze 
gebeurd. Wij hebben het beleefd en wij zullen nog wel meer beleven.

Beteekent dit alles, dat het parlement thans minder beteekenis voor 
ons heeft? Neen, integendeel! Het beteekent, dat wij krachtiger dan
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ooit te voren, en met alle middelen, onzen parlementairen invloed 
moeten versterken. Het beteekent, dat wij alle .krachten, waarover de 
moderne arbeidersbeweging beschikt, moeten concentreeren om te 
zorgen, dat het parlement niet volkomen ondergeschikt raakt aan de 
groot-industrie, of dat haar besluiten niet door buiten de parlementen 
werkende industrieele en financieele machten ongedaan kunnen worden 
gemaakt.

Dat leert ons deze historische groei!

II.

Over de „grenzen” tusschen politieke en economische zaken.

In den aanvang stelden wij de vraag of de politieke en economische 
verhoudingen sinds 1895 belangrijk gewijzigd zijn. Ten deele ligt het 
antwoord reeds besloten in het bovenstaande. Maar er is méér.

Die geweldige ontwikkeling der moderne industrie moest natuurlijk 
een buitengewoon sterken invloed^ uitoefenen op dat deel der arbeiders
beweging, dat midden in het volle economische leven staat en voort
durend, bewust of (en) onbewust, de veranderingen in dat leven 
ondergaat: de vakbeweging. De oorspronkelijke beperkte taak moest, 
of men wilde of niet, sterk verruimd worden. Xaver Kamrowski zegt 
het in de „Gewerkschafts Zeitung” (het officieel orgaan van het 
Duitsche Vakverbond) van 10 Januari 1925, aldus:

,,Bijna onmerkbaar zijn de vakvereenigingen in het middelpunt der moderne 
arbeidersbeweging geplaatst, zonder dat eenige politieke partij zich daartegen verzet. 
Deze vanzelfsprekende inruiming van de voornaamste plaats als eeir stilzwijgende 
erkenning door de politieke partij of partijen, dat de vakvereenigingen het middel
punt vormen van de moderne arbeidersbeweging, is bijzonder merkwaardig. De 
politieke partij heeft, zonder verzet, aan de vakvereenigingen den voorrang gegeven. 
Dit zou in den voor oorlogstijd ondenkbaar zijn geweest!”

En verder:
,,De vakbeweging is het haar oorspronkelijk toegewezen gebied van werkzaam

heden — loon en arbeidsduur — ontgroeid. De sociale wetgeving, waartoe de vak
vereenigingen den eersten stoot gaven en waartoe zij ook practische voorstellen 
deden, is naast de kwesties van loon en arbeidsduur slechts een deel van de eigen
lijke taak der vakbeweging als vertegenwoordigerster van de economische macht 
,,arbeid”. De taak der vakbeweging omvat bet gehecle gebied van het economische, 
maatschappelijke en politieke leven.”

De oorzaken hiervan behoeven wij niet in bijzonderheden te ontleden. 
De /ioo/d-oorzaak de ontwikkeling van het industrieele leven zelve, 
hebben wij reeds met nadruk genoemd. Het is, zoo men wil, een kwestie 
van historischen groei, maar dan met een vaart van 200 mijl per uur!

De zoo juist geciteerde schrijver zeide reeds: die verandering in de 
positie der vakbeweging betreft niet alleen het economische, maar ook 
het politieke leven.

Een ander gevolg van den oorlog en zijn nasleep was immers, dat 
de actueele vraagstukken zulk een omvang aannamen, en zulk een 
gecompliceerden in hond kregen, dat de gangbare opvattingen over 
de grenzen tusschen ,,economisch” en ,,politiek” gebied niet meer 
gehandhaafd konden worden.

Dat was één van de voornaamste redenen, waarom de vakbeweging 
zich ,,met alles en nog wat” ging bemoeien. Vele burgerlijke te^en-



standers — en merkwaardigerwijze ook sommige socialisten — vinden 
dat eigenlijk niet zooals ’t hoort. Maar of men bezwaar maakt of niet: 
de gebeurtenissen zelve gaan hun gang. Er is nu eenmaal geen 
„historische” stilstand en als men historischen groei in allen ernst wil 
aanvaarden, dan kunnen socialisten zich naar onze meening over dezen 
groei slechts verheugen.

De vakbeweging, die aanvankelijk tot taak had de arbeidsvoorwaar
den (Sidney Webb veranderde dat in zijn nieuwe editie van ,,History 
of Trade Unionism” in levensvoorwaarden!) te verbeteren, moest het 
feit aanvaarden, dat die loonen en arbeidsvoorwaarden werden verbon
den met index-cijfers, industrieele mogelijkheden, bedrijfsorganisatie, 
enz. De mijnwerkers in Engeland moesten het feit aanvaarden, dat zij 
bij de formuleering van hun looneischen, via de Duitsche kolen
productie, het Dawesrapport enz., midden in de internationale politiek 
kwamen te staan. En op het laatste congres van de Onafhankelijke 
Arbeiderspartij werd de eisch van een minimumloon direct en bewust 
verbonden met een ingrijpen van staatswege bij die industrieën, die 
zoo’n loon niet zouden kunnen betalen.

Men trachtte nu maar eens uit te‘maken, waar hier de ,,economie” 
ophoudt en de „politiek” begint!

Meer voorbeelden zijn niet noodig. Men neme eenvoudig de belang
rijkste punten uit het verkiezingsprogram der S. D. A. P. en vergelijke 
die met de voornaamste eischen der vakbeweging. Men zal dan, na 
even nadenken en goed rekening houdende met de gegeven verhoudin
gen, spoedig tot de conclusie komen, dat van al die punten misschien 
de één een wat meer politieken kant heeft dan de ander, maar dat zij 
geen van alj,en meer „zuiver” politiek of „zuiver” economisch kunnen 
worden beschouwd en, wat belangrijker is, behandeld.

De vakbeweging, die voor het levenspeil zijner leden heeft te zorgen, 
moet toezien, dat dat levenspeil niet door drukkende belastingen wordt 
verlaagd. Zij moet toezien, dat het leven zelf der arbeiders niet meer 
wordt opgeofferd aan den machtswaanzin van internationale kapitalis- 
tengroepen. Zij is anti-militairistisch geworden; ook de vakbeweging 
in Holland. En op ’t oogenblik doet zich ook in Holland het feit voor, 
dat de eischen van de S. D. A. P., politieke eischen zou men dus 
zeggen, — 8-urendag, medezeggenschap, socialisatie, ontwapening — 
tevens de duidelijk uitgesproken en krachtig gepropageerde eischen 
zijn der moderne vakcentrale!

¥ ¥ ¥

En dat is nóg niet alles. Met die ultra-moderne industrieele ontwik
keling gaat de organisatie der werkgevers hand in hand. En zij weten 
drommels goed, dat „zuivere” politiek en „zuivere” economie tot de 
onzuivere theorie behoort. Zij laten de politiek geenszins ongemoeid.

In Duitschland wordt de invloed der georganiseerde werkgevers in 
wat men noemt „het politieke leven” bij schier elke gelegenheid 
voelbaar.

In Engeland, waar de individualistische tradities onder de werk
gevers misschien het sterkst waren, werd tijdens den oorlog een 
machtige vereeniging van industrieelen geschapen, „The Federation 
of British Industries”, die in 1919 reeds direct en indirect 18.000 
firma’s met 4^ millioen arbeiders en een gezamenlijk kapitaal van
6



6o milliard gulden vertegenwoordigde, en die een krachtigen invloed 
uitoefent op de reactionaire machten in het Engelsche parlement.

In Frankrijk nam het ,,Comité des Forges” (een zeer machtige 
centrale van mijn- en ijzerindustrieelen), via de ,,Union des Intéréts 
Economiques” *) zelfs deel aan de verkiezingen. Enzoovoort.

En het is voldoende bekend hoe de werkgevers ook hier, in Holland, 
geen gelegenheid laten voorbijgaan om hun invloed in het parlement 
uit te breiden. Het werd zeer kort geleden nog eens ,,officieel 
bevestigd” door de verkiezing van den heer Kortenhorst, den druk- 
doenden secretaris van het R.K. Verbond van Werkgeversvereeni- 
gingen, tot lid van de Tweede Kamer binnen den kring der R.-K. 
Staatspartij 1

Waar dus eenerzijds de groot-industrie van buiten af de parlementen 
tracht te overheerschen of de genomen besluiten tracht ongedaan te 
maken, daar probeert zij anderzijds ook van binnen uit haar invloed 
naar buiten te bevestigen en, zoo mogelijk — tegen de in omvang toe
nemende arbeidersfrakties — te versterken.

En hoe ver de heeren nu reeds durven gaan, moge weer blijken uit 
een paar actueele voorbeelden:

De groote Engelsche ijzer- en staalkombinatie, het Vickers-concern, 
eischte onlangs van de regeering „een gunstige beoordeeling van 
verzoeken om leeningen aan bevriende staten, ook voor bewapenings- 
doeleinden”. Met andere woorden: de Engelsche regeering zou aan 
andere staten voor leveranties voor bewapeningsdoeleinden (geplaatst 
bij Engelsche ondernemingen, natuurlijk) leeningen moeten toestaan, 
of leeningen bij de groote banken moeten aanbevelen. Alleen om de 
heeren industrieelen te helpen !

En terzelfdertijd schrijft een vertegenwoordiger der ijzer- en staal
industrie in het Fransche tijdschrift „Revue des deux Mondes”, in 
een bui van cynische openhartigheid:

„Als men het zoo ver kon brengen (wat velen wel droomen), dat in 
Europa een blijvende vrede tot stand kwam, of als ook maar enkele 
landen, Frankrijk b.v., deze gevaarlijke illusie zouden koesteren, zou 
de af zet van staal en ijzer voor militaire doeleinden buitengewoon 
verminderen.”

Ziedaar de „gevaarlijke illusie” van ontwapening geplaatst tegen
over den afzet van staal en ijzer voor militaire doeleinden !

Alweer, maar nu andersom: het zal moeilijk zijn uit te maken waar 
bij dit alles de „politiek” ophoudt en de „economie” begint!

De zaak staat in werkelijkheid zóó, dat er, in ’t algemeen gesproken, 
geen grenzen tusschen politieke en economische vraagstukken meer zijn. 
Werkgevers en vakbonden — de eersten misschien meer uit hun aan
geboren handelsinstinct, de tweeden door de harde ervaring — beiden 
zijn zij genoodzaakt zich dagelijks met de politiek te bemoeien, omdat 
de politiek zich anders wel met hen bemoeit.

De log’sche gevolgtrekking zou nu zijn, dat de moderne arbeiders
beweging in haar geheel aan dien politieken strijd deelnam.

Maar zoo is het (nog) niet. Wij, met onze huidige verhoudingen, 
erkennen die ineenvloeiing van politieke en economische zaken niet.

’) „Bond van Economische Belangen'’, een werkgeversverceniging ter financie
ring van verkiezingen.



Wij hebben een partij, die voor „de politiek” zorgt en een vakcentrale 
die „economie” behandelt. Met zoo eens in de maand (of is het 3 
maanden?) een koffiepraatje van bestuurders, als piepende 
verbindingsschakel!

¥ ¥ 
¥

Dat er overigens van de zijde der vakbonden bezwaren kunnen 
worden gemaakt tegen het direct deelnemen aan de politiek, is tot op 
zekere hoogte te verklaren. Zij zouden o.a. een deel van hun middelen 
moeten afstaan voor een strijd waarvan zij weliswaar het algemeen 
belang voor de arbeidersklasse voelen, maar waarmee zij zich tot nu toe 
niet officieel hebben ingelaten en waarvan dus eerst zorgvuldig alle 
mogelijkheden en risico’s moeten worden overwogen.

Maar dat er van de zijde der S. D. A. P. bezwaren worden gemaakt, 
is niet zoo makkelijk te verklaren, althans niet op zakelijke gronden. 
In plaats van te mopperen of twijfelachtig de schouders op te halen over 
de vergrooting van de taak der vakcentrale en de daaruit voortvloeiende 
verdieping van het ,,politieke inzicht” (waarvan men vroeger zoo 
gaarne sprak), zou men eerder verwachten, dat socialisten, wij zeiden 
het reeds, zich daarover verheugden. Ook in verband met de grootere 
kans, dat het socialistische woord onder die omstandigheden een 
ruimer en meer voortdurend gehoor zal vinden in de vakbeweging dan 
vroeger het geval was. Maar daarover aanstonds nog iets.

Het heeft ons dan ook, eerlijk gezegd, ten hoogste verbaasd, dat de 
voorstellen (als men het zoo noemen mag) van den N. V. V.-voorzitter 
niet aanstonds door onze partij-leiders in beginsel werden aanvaard. De 
meesten vonden het ’t best te zwijgen en die er over spraken of schreven, 
lieten ondubbelzinnig blijken, dat zij er legen waren.

Maar misschien was het meer de wijze waarop de zaak werd 
geïntroduceerd, die in onzen kring verzet uitlokte? Mischien had men 
eigenlijk niet zulke onoverkomelijke bezwaren tegen de voorstellen zelf ?

Wij hopen het van harte!
¥ ¥ 
¥

Bij het spreken over dien „historischen groei” hoort men dikwijls 
ook in één adem de opmerking, dat het ,,heele gevalletje” een ,,per
soonlijke bevlieging” is van een bepaalden vakvereenigings-leider.

Die bewering staat, zoo mogelijk, nog verder van de werkelijkheid. 
Stenhuis (laten wij het kind maar bij z’n naam noemen) is tenslotte 
geen afgezonderd persoontje in de wereld van dingen en gebeurte
nissen om hem heen. Hij is voorzitter van de grootste vakcentrale in 
Nederland en in die funktie zal zijn ,,persoonlijke liefhebberij” op dat 
gebied toch wel min of meer onder den invloed staan van hetgeen er 
alzoo rondom ons plaas vindt. En uit hetgeen wij hierboven opmerkten 
zal al wel voldoende zijn gebleken, dat zijn optreden voortkomt, moet 
voortkomen uit den hedendaagschen ontwikkelingsgang zelve.

Trouwens, er zijn nog andere, meer direct sprekende feiten. Morris 
Hillquit, de leider van de Amerikaansche socialistische partij, spreekt 
in de ,,Socialist Review” van Mei 1925 de hoop uit, dat de Vereenigde 
Staten spoedig een Labour Party zullen bezitten. En al is de zaak daar 
nog lang niet in kannen en kruiken, al zullen de socialisten en de mevr 
„linksche” vakvereenigingen een buitengewoon krachtige propaganda 
moeten voeren in de conservatieve vakbeweging vóór het zoover is —
8



ook dAAr, ja zélfs daar, hebben de feiten van heden het vraagstuk van 
de vorming eener politieke arbeiderspartij op den voorgrond gebracht.

In Japan, waar de vakbeweging nog in haar aanvangsstadium is, is 
reeds dadelijk (onder den invloed der hedendaagsche verhoudingen) 
besloten tot de stichting eener politieke arbeiderspartij naar Engelsch 
model en de voorbereidingen zijn reeds in den aanvang van dit jaar 
getroffen.

Maar wij zullen wat dichter bij huis blijven en ons oog naar Duitsch
land richten. Duitschland met zijn groot, massaal organisatiegebouw, 
waar wij steeds zoo in volle bewondering tegen opkeken... en waar 
onze eigen organisatie-gebouwtjes zoo heerlijk en rustigjes historisch 
tegen-aan-gegroeid zijn! In datzelfde Duitschland nu, staat de 
arbeiders-pers tegenwoordig vol met discussies over reorganisatie
voorstellen, natonaal en internationaal. En in de „Gewerkschafts- 
Zeitung” No 7 van 1925 werd door Fr. Heinemann zoowaar betoogd... 
dat de Duitsche arbeidersbeweging een Arbeiderspartij noodig heeft...

Genoeg om te laten zien, dat men zich niet van de zaak mag 
afmaken met het ,,argument”, dat het maar een ,,persoonlijke bevlie
ging” van Stenhuis is — tenzij men aan zijn ,,persoonlijke lief
hebberij” een invloed toekent, die zelfs tot in Japan en Amerika reikt!

¥ ¥ ¥
Natuurlijk was alles wat wij hier schreven ook den leiders onzer 

Partij bekend. Zij ondergingen het op de voorste posten wellicht beter 
dan wie ook. Zij hebben hun acties er ook bij aangepast. Maar zij 
verzuimden tot nu toe de vraag onder het oog te zien of ook niet de 
verouderde organisatie-vormen om aanpassing vroegen aan de eischen 
van den nieuwen tijd.

Het is nog niet te laat. Geenszins. Maar langer wachten met het 
tenminste ernstig overwegen van deze vragen kan, naar onze over
tuiging, niet in het belang der arbeidersklasse zijn.

III.
Partij en Vakbeweging.

Tot hier toe hebben wij de zaak van den grooten, meer algemeenen 
kant bekeken. Wij zullen thans de dingen van een kleineren, maar niet 
minder belangrijken kant beschouwen.

De laatste verkiezingen brachten onze Partij 24 zetels en ruim 706.000 
stemmen. Winst 4 zetels en ruim 138.000 stemmen. Niettemin konden 
de rechtsche partijen zich vrijwel handhaven.

In verband met de voor onze Partij buitengewoon ,,gunstige” 
omstandigheden, na jaren van diep-zwart reactionair bewind, hadden 
wij toch nog méér kunnen verwachten. En wij vermoeden, dat vele 
partijgenooten er in hun hart evenzoo over denken. In elk geval kan 
men ons de overtuiging niet ontnemen, dat het resultaat belangrijk 
grooter zou zijn geweest, indien wij deze verkiezingen met een Arbei
derspartij waren ingegaan, indien m.a.w. de heele moderne arbeiders
beweging actief aan dezen strijd had deel genomen.

Maar wij willen de feestvreugde niet verstoren. Laat ons aannemen, 
dat het met de kiezers en de zetels voorloopig in orde is. Hoe staat het 
dan met de Partij zelf ?

De afstand tusschen 700.000 roode stemmen en minder dan 40.000 
leden der Pnrtii i< cva ... 1-



stemmen en het aantal zetels. Maar dit verschil, een ieder zal het 
beamen, is abominabel groot.

Als dit óók in dien „historischen groei” begrepen moet worden, wel 
— dan zijn we historisch verkeerd gegroeid.

En sterker dan ooit te voren klemt dan ook de vraag: hoe kunnen 
wij een belangrijk deel van die roodstemmers in een politieke arbeiders^ 
organisatie onderbrengen.

Wij zouden natuurlijk eenvoudig kunnen zeggen, dat wij hen leden 
van de Partij zullen maken. Maar als dat in ons land mogelijk ware 
geweest, dan zou het natuurlijk al lang zijn gebeurd in de 30 ja ren van 
het bestaan der Partij. De Partij is nu eenmaal niet uitgegroeid tot een 
massa-partij, zooals b.v. de Oostenrijksche, en onder de tegenwoordige 
omstandigheden zal ze dat ook niet worden.

Er is nog een andere ,,eenvoudige oplossing”, die vroeger vaker dan 
thans naar voren werd gebracht. Men redeneert dan: De Partij heeft 
bijna 40.000 leden. De moderne vakbeweging, onder leiding van 
partijgenooten, is hard op weg naar een lidmaatschap van 200.000. Wij 
moeten nu zorgen, zeggen deze partijgenooten, dat die 200.000 klasse- 
bewuste vakvereenigingsleden ook lid worden van de socialistische poli
tieke partij.

Ook dat is niet gebeurd. Over de oorzaken behoeven wij hier alweer 
niet te schrijven. Het feit is voor ons genoeg. En de mogelijkheid, dat 
het in de toekomst eens zou gebeuren, lijkt ons uitgesloten.

Wij herinnerden reeds aan het feit, dat de voornaamste eischen onzer 
Partij (men noeme ze ,,politiek” of ,,eonomisch”) dezelfde zijn als 
die der vakbeweging. En het is daarom heelemaal niet onbegrijpelijk, 
als de gemiddelde vakvereenigingsman, die men voor de vraag plaatst, 
zou redeneeren als volgt: mijn vakbond beschermt mijn industrieele 
belangen, mijn loon en mijn arbeidsvoorwaarden. Tevens is m’n vak
bond aangesloten bij een Vakcentrale, die ageert voor 8-u rendag, 
sociale verzekering, medezeggenschap, socialisatie, ontwapening enz. 
Tenslotte kan ik door mijn stem nog rechtsreekschen invloed uitoefenen 
op de samenstelling van het parlement. Waarom zal ik nu, onder deze 
omstandigheden, ook nog lid worden van de S. D. A. P., d.w.z. de 
S. D. A. P. als politieke partij?

Zeker, daarmee is de zaak niet afgedaan. Het opzetten van een 
grooten „boom” daarover, heeft ons echter nooit een stap verder 
gebracht en zal ons ook thans geen centimeter verder brengen.

Anders wordt de zaak als wij erkennen, dat de vakbeweging zich 
zóódanig ontwikkeld heeft, dat het wenschelijk wordt, sterker: nood
zakelijk is, dat zij in haar geheel actief deelneemt aan den politieken 
strijd der arbeidersklasse. Dat zal ons verder brengen, dan het praten 
tot individueele vakbondsleden.

Onze vakcentrale is een goed toegeruste arbeidersorganisatie, mrt 
krachtige financieele middelen, uitstekende discipline, socialistische 
leiders; en bij haar voornaamste eischen rekent zij op politiek-parle- 
mentairen steun. Hier zijn de middelen; hier is de massa. Hier is niet 
een theoretische, maar een zeer practische mogelijkheid om althans 
een belangrijk deel van die 700.000 roodstemmers in een politieke 
Arbeiderspartij te organiseeren.

Wat heeft de Partij daarbij te verliezen? Niets! Wat heeft zij te 
winnen ? Alles!
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En wij herhalen nu de vraag: hoe staat het met de Partij zelf? Zijn 
de partijgenooten daarover tevreden ? Wij betwijfelen het. Met de 
kiezers en de zetels moge het misschien in orde zijn — met de Partij 
is het niet in orde. Zij staat zoo ongeveer stil.

Wat haar als geheel zelfstandige taak is overgebleven, uit zich 
vrijwel alleen... bij de verkiezingen. Voor de rest (arbeidersontwikke
ling, jeugdbeweging, e.d.) zorgen Partij en Vakbeweging samen.

Het ledental is sedert jaren wat men noemt ,,stabiel” of gaat 
achteruit. De winst, die nu, na deze verkiezingen, komt, is op ’t groote 
getal van 700.000 roode kiezers natuurlijk uiterst gering. En dan nog 
zal het de vraag zijn, of wij die nieuwe leden, onder de huidige ver
houdingen, zullen houden. Tenslotte is die veertiendaagsche verkie
zingskoorts iets heel aparts!

Een krachtig, gezond, enthousiast, de groote massa der leden 
omvattend algemeen socialistisch partijleven is er niet. Toen schrijver 
dezes het vorig jaar in Holland terugkeerde en werd ingeschreven als 
lid in een Amsterdamsche afdeeling met ruim 500 leden, deelde een 
bestuurslid hem mede, dat er in het afgeloopen halfjaar niet één huis
houdelijke vergadering was gehouden ! En op de vergaderingen waar 
de congres-agenda behandeld werd, waren tusschen de 20 en 30 leden 
aanwezig.

Zoo is er meer. Zulke feiten zeggen duidelijker dan iets anders, dat 
er iets niet in orde is. En dan moet naar onze meening een Partijleiding 
den moed hebben verandering van organisatie-vormen onder de oogen 
te zien als één der middelen, die de Partij weer in het rechte spoor 
kunnen brengen.

Wij zijn toch niet alleen verkiezingspartij? Wij zijn toch in de eerste 
plaats een socialistische partij met idealen, die het geheele maat
schappelijke en geestelijke leven willen beïnvloeden, willen — hervor
men. Wij gelooven toch nog steeds, dat socialistische opvoeding en 
propaganda allereerste voorwaarden moeten zijn tot het welslagen 
eener socialistische politiek in de toekomst?

En als wij dit in het oog houden, zou het dan wel mogelijk zijn, dat 
de Partij onder de vorming van zoo’n groote, ook de Vakbeweging 
omvattende politieke Partij zou hebben te ,,lijden” ? Dat zij met een 
tweede of derde plaats genoegen zou moeten nemen ?

Zeker niet. Integendeel! De Partij wordt nu al te zeer in beslag 
genomen door allerlei politiek werk, met het gevolg, dat zij meer en 
meer een gewone politieke partij van de ,,linkerzijde” dreigt te worden. 
Bij de vorming eener Arbeiderspartij zou de S. D. A. P. de schoone 
gelegenheid krijgen wat meer aandacht te geven aan haar werkelijke en 
oorspronkelijke taak: de taak van socialistische opvoeding en scholing.

Een Arbeiderspartij geeft haar daartoe meer gelegenheid dan zij 
onder de huidige omstandigheden ooit zou kunnen krijgen. Bovendien 
zou onze Partij door aansluiting bij de Arbeiderspartij, voortdurend in 
de gelegenheid zijn voeling te houden met hetgeen er leeft in de groote 
massa van het in de moderne vakbonden georganiseerde proletariaat. 
Een niet te onderschatten voordeel!

Verder — en dat is hoogst belangrijk — zou een Arbeiderspartij de 
noodzakelijke verbindingsschakcl vormen tusschen Partij en Vak
bonden, waardoor het beginsel van éénheid in de arbeidersorganisaties 
en de eensgezindheid in het optreden naar buiten ten sterkste zou worden
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bevorderd. Terwijl onze pers — niet te vergeten ! — door het actief deel
nemen der vakbeweging een grooten sprong vooruit zou kunnen maken.

Wij zijn dan ook van meening, dat wij, socialisten, de krachtigst 
mögelijke propaganda behooren te maken voor de vorming van zulk 
een Arbeiderspartij, niet alleen in eigen kring, maar vooral ook in die 
vakbonden, waar men in meerderheid nog aan den ouden koers de 
voorkeur geeft.

¥ ¥ 
¥

In elk geval zullen er weinigen zijn, die met de bestaande verhouding 
tusschen S. D. A. P. en N. V. V. tevreden zijn. De tegenwoordige 
verhoudingen geven aanleiding tot eindelooze ,,misverstanden” en 
verwarring, die in de toekomst eerder zullen toe- dan afnemen. De 
onverkwikkelijke polemiek tusschen p.g. Schaper en de bestuurders 
van den bakkersgezellenbond behoort tot de recente voorbeelden van 
die ,,misverstanden”.

En wat moet het gaan duizelen in het hoofd van den gemiddelden 
partijgenoot-vakvereenigingsman (en ook in het hoofd van den alleen- 
maar-vakvereenigingsman) als hij daar éérst leest:

Dat de bestuursraad van het N. V. V. in April 1924 twee voorstellen 
van het Verbondsbestuur aannam, om ten eerste periodieke bijeen
komsten te beleggen tusschen de besturen van N. V. V. en S. D. A. P. 
en ten tweede, het Partijbestuur den wensch kenbaar te maken, dat 
er meer vertegenwoordigers der vakbeweging in de regeeringslichamen 
moeten komen.

Dan, aan den vooravond van de verkiezingen, leest hij in zijn vak
blad een hoofdartikel met de dringende bede voor een krachtige over
winning der S.D.A.P. en ook het officieel orgaan van zijn vakcentrale 
vertelt hem met nadruk . . . „dat het de plicht en de taak der 
arbeidersklasse is op 1 Juli de macht der socialistische arbeiders
beweging te versterken”.

Maar in hetzelfde nummer van datzelfde officieele orgaan („De 
Strijd” van 20 Juni *25)  leest hij onder „officieele mededeelingen” o.m.:

*) Zie verder ons ,,naschrift”.

,,In bespreking kwamen enkele brieven van bestuurdersbonden, waarin dc vraag 
gesteld werd, of aan uitnoodigingen van instanties der S. D. A. P. tot deelneming 
aan in de maand Juni te houden meetings der Partij gevolg diende te worden 
gegeven. Het Verbondsbestuur handhaafde het tot nu toe ingenomen standpunt, dat 
de vakbeweging noch direct noch indirect aan de verkiezingsactie dient deel te 
nemen en zich dus ook had te onthouden van medewerking aan bedoelde meetings.”

Verder leest hij, dat een verzoek van het N. V. V. om mèt de Partij 
een congres te houden voor het opstellen van een „program van den 
arbeid” voor de nu volgende regeeringsperiode door de Partij wordt 
afgewezen. En reeds vóór de verkiezingen was het hem in zijn dagblad 
„Het Volk” min of meer „opgevallen”, laten we zeggen, dat de partij
leiding van politieke deelname der bevriende vakbeweging, via een 
Arbeiderspartij, niets moest hebben.1)

Als onze mede-partijgenoot en vakbondsman dit alles heeft verwerkt, 
dan zal, vermoeden we, voor hem de tegenwoordige verhouding 
tusschen N. V. V. en S. D. A. P. wel zoo helder zijn als koffiedik !

En zal in de toekomst die verwarring ophouden nu Stenhuis lid van 
de Tweede Kamer is? Geen sprake van.

Reeds eerder zeiden en motiveerden wij, dat het eenvoudig een
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dwaasheid is deze heele zaak te bezien vanuit de houding, de positie, 
de omgeving en de ambities van één persoon.

Maar goed, laat ons volledigheidshalve ook even aandacht geven aan 
zoo’n opmerking, dat het „wel beter zal worden” nu Stenhuis in de 
Tweede Kamer zit. Dan zien we, dat de ,,Partij-man” zegt: ,,Stenhuis 
zal wel begrijpen, dat hij daar niet als voorzitter van het Vakverbond 
zit, maar als lid der Partij”, enz., enz. Maar de vakvereenigingsman 
zegt het weer ’n tikje anders. De Redactie van de „Metaalbewerker”, 
het orgaan van één onzer grootste en invloedrijkste vakbonden, schreef 
b.v. op 11 Juli j.1. :

„Voor onze vakbeweging is Stenhuis’ intrede in de Tweede Kamer een feit van 
groote beteekenis.

Weliswaar is het Stenhuis en niet de voorzitter van het N. V. V., welke z’n intrede 
in de Tweede Kamer doet, maar dat neemt niet weg, dat hij zich zijn functie als 
leider van het N. V. V. bij alle omstandigheden bewust zal zijn."

En bij dit geharrewar over „partijman” of „vakvereenigingsman” 
van vóór en nè de verkiezingen, komt straks misschien nog in de ver
drukking de eisch, die allereerst aan iederen arbeiderscandidaat gesteld 
dient te worden : is hij de man, die daar, in het parlement, het best 
de belangen der arbeidersklasse vertegenwoordigen zal!

Dit zijn dan nog maar de dingen, die naar buiten bekend worden. 
Wat er achter de schermen gebeurt, weten we niet, mogen we niet 
weten — al lekt er zoo nu en dan wel eens iets door. En dat is dan niet 
bepaald hoopvol.

Er moet klaarheid komen. Er moet iets gebeuren, waardoor de tegen
woordige verwarring een einde neemt. Wij voor ons vinden, dat een 
Arbeiderspartij op dit punt zeker goed werk zou doen. Maar weet men 
bétere middelen, — wij zullen er graag naar luisteren.

IV.
Naar Engelsch model?

Als er wordt gesproken over een ,,Arbeiderspartij naar Engelsch 
model”, dan wordt daarbij dikwijls de klemtoon gelegd op de laatste 
twee woordjes, en de aandacht van den lezer of den hoorder wordt dan 
van de eigenlijke zaak afgeleid door hem met veel „voorbeelden” 
duidelijk te maken, dat de Engelsche toestanden zoo verschillend zijn, 
ja, zoo anders „gegroeid” zijn dan de onze. Terloops zij opgemerkt, 
dat men daarbij dan gewoonlijk nog vergeet te vermelden, dat de 
Engelsche Arbeiderspartij zelf nog heel jong is en dat haar eigenlijke 
groei pas dateert van na den oorlog!

Dat is natuurlijk niet de juiste methode. Dat de Labour Party in het 
geding is gekomen is te begrijpen, maar laat men zich ook daarbij 
beperken. Of er in Engeland een soliede vakbeweging was vóórdat ei 
van Socialisme sprake kon zijn, of de Labour Part}' is opgericht in 
1905 of in ’t jaar nul, of Kautsky, Marx, Henriette Roland Holst daar
over (over die Engelsche Arbeiderspartij van vroeger) dit of dat 
hebben gezegd, enz., — dat alles heeft met onze zaak niets te maken.

Niemand zal zeden en gewoonten uit Engeland naar Holland willen 
„overplanten”. Het gaat er niet om of „de toestanden” in Engeland 
zoo verschillend zijn van de onze. En het gaat er nog minder om, of 
wij I£ngelsche instellingen of programma’s zullen ,,overnemen”. Het 
gaat hier alleen en uitsluitend om het organisatie-systcem en dan nog 
maar om de h.nnA/hpo-incplon non d-it eredam -



En dat wij dan onze oogen naar Engeland richten komt doodeen
voudig voort uit het feit, dat dit land voor ons het eenige voorbeeld 
geeft van een go ed-fundione erende arbeiderspartij, gesticht door socia
listische partijen en vakbonden als de centrale politieke organisatie, 
waarbij de aangesloten organisaties ieder op eigen terrein hun eigen 
onafhankelijkheid behouden.

Waarom zou men bezwaar tegen die woordjes „Engelsch model” 
kunnen maken, als de ervaring heeft getoond, dat het systeem goed 
kan werken, en als wij van meening zijn, dat wij dat systeem in hoofd
zaken voor onze arbeidersbeweging zouden kunnen gebruiken ?

Wij weten niet precies in hoeverre bij de oprichting van onze organi
saties gebruik werd gemaakt van het Duitsche voorbeeld. Maar dat het 
niet weinig is, zal ieder erkennen, die de organisaties in beide landen 
kent. Dat zal men in dien tijd dan ook heel gewoon hebben gevonden, 
omdat de Duitsche organisaties destijds waarschijnlijk voor ons de 
beste voorbeelden vormden.

Nu heeft de gedachte van een politieke Arbeiderspartij, die ook de 
vakbeweging omvat, in Engeland stand gehouden. Ze heeft zich 
ontwikkeld met groot succes en . . . kan dus nu in het algemeen als een 
voorbeeld dienen voor andere landen, waar de noodzakelijkheid van 
zulk een partij ook voelbaar begint te worden. Dat is, dunkt ons, een
voudig genoeg. Alles wat er verder uit Engelsche toestanden en 
verhoudingen met de haren wordt bijgesleept is absoluut overbodig en 
zal zeker niet in het voordeel van een heldere discussie zijn.

Overigens spreekt het wel vanzelf, dat wij thans nog niet de 
bijzonderheden van zoo’n Arbeiderspartij behoeven te behandelen. Dat 
zou in den aanvang van deze discussies ook niet goed zijn, omdat daar
door wellicht de aandacht van de hoofdpunten zou worden afgeleid. Als 
wij het maar eerst over het beginsel ééns zijn, dan volgt de rest vanzelf.

Hiermee zijn wij, voorloopig althans, aan het einde. Wij kunnen ons 
heel goed indenken, dat zij, die met de Partij zijn opgegroeid, haar 
hebben geleid, haar tot bloei hebben gebracht, zéér gehecht zijn aan de 
bestaande verhoudingen. Wij kunnen begrijpen, dat zij huiverig zijn 
voor veranderingen, tot een zeker conservatisme op dit punt komen en 
zeggen: wij hebben het altijd zoo gedaan, laten wij het zoo blijven doen.

Het was ook te begrijpen, dat er niet aan verandering in de ver
houdingen werd gedacht in een tijd toen de Partij in volle aanstormende 
beweging was. Maar de zaken staan thans eenigszins anders, zooals 
wij in dit artikel hebben gepoogd aan te toonen.

Wij hopen dan ook van harte, dat deze beschouwingen zullen mee
werken aan het vormen van de meening, dat het organisatie-beginsel 
der Labour Party zeer ernstige overweging verdient, in het behing de? 
Partij. En aangezien de Partij in dienst is der arbeidersklasse (en niet 
andersom), is het naar onze innige overtuiging ook in het directe 
belang der heele Nederlandsche arbeidersbeweging.

Zij die geloof hebben in eigen beginsel, die geloof hebben in de 
levenskracht onzer Partij — zij zullen er tevens van doordrongen zijn, 
dat de invloed van de socialistische partij en haar beginselen in één 
groot politiek verbond met de vakbeweging niet kan dalen, maar eer 
moet stijgen!
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Naschrift.
Nadat de bovenstaande beschouwingen bij „Het Volk” waren 

ingezonden, is er een en ander gebeurd, of liever gezegd, waarbij wel 
zéér sterk de gebreken in de bestaande verhoudingen naar voren 
kwamen. Wij bedoelen hier niet den aanval van Vliegen op Stenhuis 
inzake het befaamde ,, Telegraaf "-interview, maar wij bedoelen de 
artikels van den voorzitter der S. D. A. P. en het Dagelijksch Bestuur 
van het N. V. V. over het aangekondigde September-congres. Hoe 
men ook over de zaak zelve moge oordeelen, allen zullen het over eens 
zijn, dat bij deze gelegenheid duidelijker dan ooit te voren (en op 
allesbehalve aangename wijze!) is gebleken, dat de tegenwoordige 
verhouding S. D. A. P.—N. V. V. eenvoudig onhoudbaar is. Er was 
geen „contact” en de bom barstte. Zoodra het contact eenigszins 
hersteld was (door een gecombineerde Bestuursvergadering), werden 
de stukken weer zorgvuldig (zij het dan niet geheel „onzichtbaar”) 
aan elkaar gelijmd. M. a. w., het congres komt er en zal nu uitgaan 
van S. D. A. P. en N. V. V. beide. Zooals ’t hóórt.

Sterker pleidooi voor de noodzakelijkheid eener organisatorische 
regeling der verhouding tusschen de beide deelen der moderne arbei
dersbeweging" is wel niet te leveren. Zoolang de verhoudingen zoo 
verward blijven als ze thans zijn — zóólang zullen zulke conflicten 
blijven dreigen, ten nadeele der arbeidersklasse. En wij gelooven, dat 
de algemeene conclusie nu wel deze zal zijn, dat het zoo toch werkelijk 
niet langer gaat!

¥ ¥ ¥
Onze beschouwingen zijn in de eerste plaats bestemd voor die 

kameraden, die lid zijn van Partij en Vakverbond beide. Wij hebben 
ons tenslotte meer in ’t bijzonder tot de partijgenooten gericht ten 
eerste, omdat zij in ’t algemeen ook de leiding en het kader der 
vakbeweging vormen en ten tweede, omdat de Partij (zoo schijnt ’t 
althans) de minste geneigdheid tot verandering toont. Maar in zooverre 
wij de aandacht vestigden op de gewijzigde positie der vakbeweging, 
zijn onze beschouwingen natuurlijk ook gericht tot den ,,zuiveren” 
vakvereenigingsman.

In verband hiermee willen wij er nog even . op wijzen, dat de 
Bestuurders van het N. V. V. in hun ,,Volk”-artikels zeer nadruk
kelijk hebben uitgesproken, dat de taak der vakbeweging ook op 
politiek terrein in sterke mate is uitgebreid. Men boude goed in het 
oog, dat dit de meening is van het heele Verbondsbestuur van het 
N. V. V. Eenerzijds twijfelen wij er niet aan, dat de vakbeweging op 
den duur de consequenties van dit standpunt zal moeten aanvaarden. 
Zij zal in dit opzicht haar taak niet kunnen en mogen beperken tot 
resoluties, program-congressen en demonstraties, maar zij zal daad
werkelijk moeten deelnemen aan den politieken strijd, waarvan zij het 
groote belang inziet voor de menschen, die haar hun belangen hebben 
toevertrouwd. Dat behoeft niet in de vakbeweging te gebeuren; het 
kan worden overgelaten aan een organisatie, waarbij de vakbeweging 
is aangesloten. En anderzijds twijfelen wij er evenmin aan, dat de 
Partij met die unanieme uitspraak van het N. V. V.-bestuur rekening 
zal houden, in het belang der socialistische arbeidersbeweging.

Uit de discil^^i^^ pn cr^hAlirtonicc^o vnr» rlnn ~



geval komen vast te staan, dat de vakbeweging de keuze heeft tusschen 
twee wegen: óf van de Partij af (als er inderdaad ,,diepgaand meenings- 
verschil” is, dat niet te overbruggen valt) óf met de Partij samen. Wij 
bevelen met alle kracht den weg der samenwerking aan, maar dan 
organisatorisch geregeld. De middenweg, dat is de verhouding van 
thans, is nu wel gebleken volkomen ondeugdelijk te zijn.

Er zijn thans genoeg punten waarover met vrucht kan worden 
gediscussieerd, als het belang der heele moderne arbeidersbeweging, 
en niets anders, maar op den voorgrond blijft staan. Laten Partij en 
Vakverbond een commissie benoemen, waarin de verschillende opvat
tingen gelijkelijk vertegenwoordigd zijn. En als die commissie een 
gedetailleerd rapport zal hebben uitgebracht, zal het woord allereerst 
moeten zijn aan de leden. Want zeer zeker is het een zaak van leiding 
en bestuurs-instanties, maar bovenal is het een zaak der leden. En als 
wij met deze brochure meehelpen aan de opwekking van de belang
stelling, die voor elke goede discussie onder de leden noodig is, dan 
zullen wij ons daarover oprecht verheugen.
Amsterdam, 8 Aug. 1925. P. J. S.
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Rood Kader

Het is niet zo, dat het socialisme eens — als een soort na
tuurverschijnsel — op aarde zal nederdalen en daar de door 
werkloosheid en oorlogen geteisterde mensheid zal doen 
baden in welvaart en vrede.

Het is evenmin zo, dat het socialisme een hersenschim is, 
die sinds onheuglijke tijden goedaardige mensen in een soort 
van gevaarloze extase gebracht heeft, en sinds de laatste 
driekwart eeuw ook wat mensen van de mindere klasse tot 
voorstanders van socialisme heeft gemaakt.

Ook is het niet zo, dat God — die immers regeert over 
goeden en bozen — als een soort pestilentie het kapitalisme 
over den anti-christ heeft uitgestort en pas het lam naast den 
leeuw zal doen slapen, als elk mens zich zijn afhankelijkheid 
van den schepper bewust is en naar dit bewustzijn leeft.

Slechts dit is waar: de komst van het socialisme is afhanke
lijk van de mensen. Als wij, met onderscheiding van wat 
nodig en nuttig is en van wat overbodig en schadelijk is, de 
juiste inzichten omtrent de bouw, de ontwikkeling en de mo
gelijkheden van de maatschappij verbreiden, als wij met ver
achting van al wat het leven aan gerieflijkheden en bekoor
lijkheden heeft te bieden, als het moet met verachting van dat 
leven zelf, de strijd voor onze inzichten aangaan, als het ons 
gelukken zal een belangrijk deel der mensen van de juistheid 
onzer inzichten te overtuigen, als het ons gelukken zal al 
degenen, die reeds uit intuïtie de kant van het proletarisch 
front gekozen hebben, te maken tot wetende strijders, slechts 
dan zal het mogelijk zijn de socialistische staat te vestigen.

De taak om anderen van de juistheid van onze inzichten 
te overtuigen, vereist voortdurende verdieping en bevestiging 
van die inzichten. De ontwikkeling der maatschappij, de po
sitie van de arbeidersklasse en de waarde van haar strijd
organisaties internationaal, de veranderingen en verschui
vingen van de machtsformaties die deze gehele ontwikkeling 
bepalen, zaken van de grootste betekenis voor de dagelijkse 
strijd en van beslissende betekenis voor de toekomst der ar
beidersklasse, zullen in Rood Kader behandeld worden, op 
een wijze, die in zoverre wetenschappelijk genoemd kan wor
den, dat er naar gestreefd zal worden de logische conclusies 
uit het nuchtere feitenmateriaal te trekken, dat de waarheid, 
hoe beroerd die ook kan wezen, richtsnoer zal zijn. Echter 
niet wetenschappelijk in die zin, dat volledige, uitputtende 
behandelingen van belangrijke theoretische onderwerpen, 
onderwerpen, die doorgaans al een bepaalde kennis veronder
stellen, in Rood Kader aan de orde zullen komen.

Dergelijke onderwerpen behoren in een wetenschappelijk 
tijdschrift thuis. Voor ons is het voornaamste dat de wer-



kers voor O.S.P. en V.V.S.O. in staat gesteld worden hun 
kennis van de, voor de practische strijd belangrijkste vragen 
uit te breiden en te verdiepen, zodat zij zelfstandig in staat 
zullen zijn, feiten en gebeurtenissen naar de juiste betekenis 
te waarderen.

Wat de practische uitvoering betreft, nog het volgende. 
Rood Kader moet worden besproken in kleine afdelings- 
vergaderingen of, en dit geldt speciaal voor de grotere af
delingen, in kamerclubs. Deze,zijn niet alleen goedkoop, maar 
door de intieme sfeer ook het meest geschikt om de resul
taten van het scholingswerk zo groot mogelijk te doen zijn. 
Het beste zou zijn, wanneer die clubs sectie-gewijze georga
niseerd werden, voor zover dan het sectie-systeem in de ver
schillende afdelingen reeds is ingevoerd.

Eventuele moeilijkheden of vragen, die bij het lezen van De 
Fakkel, brochures enz. naar voren komen, kunnen natuurlijk 
ook in deze kamerclubs behandeld worden. Dat dit alles ge
beurt, en dat het goed gebeurt, hetzij in de kamerclubs 
of in de afdelingsvergaderingen waar Rood Kader 
wordt besproken, hangt in de eerste en laatste plaats af van 
de afdelingsbesturen. Van de toewijding en accuratesse 
waarmede zij dit alles organiseren. En zij in de eerste plaats 
zijn er dan ook verantwoordelijk voor dat dit werk in orde 
komt!

Tot slot. Het heeft heel veel moeite gekost eer dit eerste 
nummer in orde was. Alle mogelijke moeilijkheden waren 
oorzaak dat het niet eerder verscheen. Het volgende ;al 
echter over vier weken verschijnen. De bedoeling is om n 
het volgende nummer de economische en politieke ontw 
keling vanaf 1918 te behandelen. Wij hebben Sternberg ge
vraagd dit voor ons te behandelen, en het is zo goed als zet er 
dat hij dat doet. In de volgende nummers worden behandc.d: 
De economische en politieke situatie op het ogenblik, De 
Geschiedenis van de Tweede Internationale en De Geschie
denis van de Derde Internationale. Alle belangrijke econo
mische en politieke gebeurtenissen van de laatste jaren wor
den dus behandeld of althans aangesneden. De ervaring in 
de komende maanden zal ons leren welke onderwerpen 
daarna meer in de brede behandeld dienen te worden. Wij 
denken b.v. aan het fascisme in Italië, het nationaal-socia - 
lisme in Duitsland, de strijd der onderdrukte volkeren in 
Azië enz. Alle vragen die voor de practische strijd van iedere 
dag van de allergrootste betekenis zijn. Voorwaarde om zo ver 
te komen is echter de volle medewerking van ons kader, van 
al onze werkers, van al die kameraden die dagelijks ervaren 
dat concrete, d.i. direct te gebruiken kennis van de factoren 
die onze strijd bepalen van onschatbare betekenis is. De ver
eniging van theorie en practijk, de verbinding van scholing 
en practische strijd is de zin van Rood Kader! Daan oor 
aan het werk! Direct! Nu!



Eenheidsfront-Politiek
De koerswijziging van de Komintern

DE TOESTAND DER ARBEIDERSBEWEGING.
Nederlagen.

De grote duitse arbeidersbeweging met haar trotse tradities 
zonder strijd vernietigd; de „linkse” Oostenrijkse soc.demo- 
kratie in een heldhaftige strijd van haar beste elementen ver
slagen; de spaanse revolutionairen bij duizenden afgeslacht. 
Fascistische terreur woedt in Italië en Duitsland, militaire 
diktatuur in Polen, Letland en andere landen, de reactie triom
feert in Oostenrijk en Spanje. Fascistische en half-fascistische 
regeringen en bewegingen in alle landen, toenemende dicta
tuur van de bourgeoisie, in welke vorm dan ook. Intussen 
verscherpt zich de economische wereldcrisis steeds meer, na 
zwakke oplevingen daalt de barometer opnieuw tot een 
dieptepunt, dat nog niet eerder werd bereikt. De bewape- 
ningsindustrieën in alle landen werken met koortsachtige 
haast, de nationalistische hartstochten worden door de rege
ringen onder de leuze van recht, vrijheid en beschaving tot 
kookhitte opgezweept; in de vorm van sportieve prestaties 
met goed gevolg proef-alarmeringen georganiseerd. 16 jaar 
na het einde van de grote moordpartij staan wij voor een 
nieuwe wereldoorlog.

Einde van het Marxisme.
Loopt het met de socialistische arbeidersbeweging op een 

eind? Bewijzen alle nederlagen der arbeidersklasse niet het 
bankroet van t marxisme, de hopeloosheid der proletarische 
klassestrijd, de onmogelijkheid om de kapitalistische orde 
door een socialistisch stelsel te vervangen? Moeten wij niet 
het hele marxisme in gebreke stellen en opnieuw beginnen?

Wie het probleem zo stelt, heeft niet begrepen, wat in de 
laatste jaren in de internationale arbeidersbeweging is ge
beurd. Ongetwijfeld is de kapitalistische economie aan haar 
eind gekomen. Zij heeft het door Marx voorspelde punt be
reikt, waarop de productiekrachten der maatschappij niet 
meer door de productieverhoudingen worden gestimuleerd, 
zoals dat in het opbloeiende kapitalisme het geval was, maar 
daarentegen geremd en gehinderd.

Het proletariaat echter heeft tot nu toe. behalve in Rusland, 
zijn historische taak niet verricht, de macht niet weten te ver
overen. Waarom niet? W^aren de door Karl Marx gegeven 
richtlijnen voor de bevrijdingsstrijd van het proletariaat ver
keerd? Hebben de maatschappelijke verhoudingen zich anders 
ontwikkeld, kan het proletariaat als klasse niet strijden tegen 
de bourgeoisie? 3



De oorzaak van de nederlagen.
Neen. Deze zware nederlagen moesten komen, juist omdat 

de doorslaggevende arbeiderspartijen een dagelijkse politiek 
volgden, die niet in overeenstemming was met de door Marx 
gegeven richtlijnen voor de proletarische bevrijdingsstrijd. 
Wij weten, welke noodlottige fouten de reformistische en 
kommunistische partijen begaan hebben. Grote fouten hebben 
grote gevolgen en moeten een verwoestende uitwerking heb
ben, als zij jarenlang voortgezet worden. Wanneer ondanks 
deze grote misslagen der soc. dem. en kommunistische par
tijen de overwinning van het fascisme was verhinderd en de 
arbeidersklasse had desondanks de macht veroverd, dan zou
den we rustig iedere politieke werkzaamheid kunnen opgeven. 
Dan zou bewezen zijn, dat het helemaal niet van belang is, 
welke politieke leiding er gegeven wordt en dat de arbeiders
klasse op het juiste tijdstip ,,in een donkere drang de juiste 
weg weet te kiezen”. Helaas, zo is het niet. Het komt in 
beslissende mate op de juiste politieke leiding van het prole
tariaat aan; het komt er op aan, dat er een werkelijk revolu
tionaire partij aanwezig is, die in het nauwste contact met de 
massa aan haar spontane acties doel en richting geeft en zelfs 
hartstochtelijk bezield is met de wil om de macht te grijpen.

De noodlottige fouten der soc.-dem. partijen (godsvrede, 
coalitiepolitiek, duldingspolitiek, afwijzing van het geweld) 
en die van de Komintern (Putschisme, vakverenigingssplit- 
sing, sociaalfascisme) verklaren geheel de ernst der neder
lagen. Wanneer dan al ook op andere gebieden nalatigheden 
en fouten begaan zijn, (propaganda, massaspychologie) 
toch zijn de politieke fouten doorslaggevend geweest.

De onafhankelijke partijen.
Evenmin is het een bewijs voor de onjuistheid van de 

marxistische grondbeginselen in de proletarische klassenstrijd, 
dat alle onafhankelijke partijen en groepen, die zich hebben 
gevormd, tot nu toe geen grotere invloed hebben kunnen 
verkrijgen. Ondanks de door hen gestelde juiste eisen hadden 
zij indirect ook te lijden onder de fouten der grote partijen en 
waren zij in hun mogelijkheden om te werken beperkt. Ge
deeltelijk moesten zij zelf nog een ontwikkelingsproces door
maken, daar hun de nodige klaarheid ontbrak; bovendien 
zaten zij bekneld tussen twee grote partijen met machtige 
apparaten, die van hun hele materiële overwicht tegen hen 
gebruik maakten. En ten slotte bleef hen maar weinig tijd 
over om de fouten te overwinnen, die reformisten en kommu- 
nisten tientallen van jaren hadden begaan bij de leiding der 
arbeidersklasse.

Eenheidsfront
Een der noodlottigste fouten, die de overwinning van het 

fascisme hebben mogelijk gemaakt, is het afwiizen v.ir het



eenheidsfront geweest, door de reformisten, zowel als door 
de kommunisten. Het schijnt, dat deze fout tegenwoordig is 
geliquideerd. Overal vernemen wij van eenheidsfront-aan- 
biedingen door de kommunistische partijen. In het Saargebied, 
in Frankrijk en in Spanje is een eenheidsfront tussen socialis
ten en kommunisten tot stand gekomen. Kunnen we aan
nemen, dat beide partijen, of tenminste de Komintern, hun 
dwaling hebben ingezien en dat de arbeidersbeweging der 
wereld door de omkeer in de politiek der Komintern de revo
lutionaire leiding krijgt, die voor de strijd om de macht nodig 
is? De beantwoording van deze vraag is beslissend voor het 
bestaan van onze partij, voor de werkzaamheid van het Inter
nationale Bureau der links-soc. revolutionaire partijen en 
groepen en voor onze nationale, zowel als internationale poli
tiek. Bezien wij eerst de situatie, hoe die is en zich in de 
verschillende landen ontwikkeld heeft, in verband met de 
eenheidsfrontbeweging.

DE EENHEIDSFRONTBEWEGING IN DE 
VERSCHILLENDE LANDEN,

Frankrijk.
De democratie in de arbeiderspartijen.

Het vroegst en het verst doorgezet heeft zich de eenheids
frontbeweging in Frankrijk voltrokken. Reeds in Febr. 1934 
deed zich, in verband met de fascistische demonstraties van 
de zesde Febr. en met de strijd van het oostenrijksche prole
tariaat een sterke drang gelden naar eenheid. Overal werden 
spontaan eenheidscomité’s gevormd. Wanneer men wil be
grijpen, waarom dit streven naar eenheid bij de massa’s zich 
in de franse arbeidersbeweging veel sterker heeft doorgezet 
dan in andere landen, zoals b.v. in Nederland, dan moet men 
weten, dat de spontaneïteit in Frankrijk een veel sterker factor 
is en dat de franse socialistische partij veel democratischer is 
opgebouwd. Ze gelijkt meer op een federatie, waarin ver
schillende groepen verenigd zijn en waarin de bureaucratie 
nooit zo’n overheersende rol gespeeld heeft, als b.v. in Duits
land. Er zijn in de franse partij maar heel weinig betaalde 
partijfunctionarissen. Daardoor ondervond de stemming der 
leden bij het partijapparaat niet zo’n hevige tegenstand en 
kon die zich in de partijpolitiek doorzetten. Anders is het bij 
de C.P. in Frankrijk, die even centralistisch met een sterke 
bureaucratie is opgebouwd als alle andere kominternpartijen. 
Daardoor leidde de drang der leden naar eenheid bij deze 
partij in het voorjaar tot uitzetting van Doriot en zijn aan
hangers. 5



De Februari-gebeurtenissen.
Aan de demonstratie der fascisten op 6 Februari 1934 tegen 

de regering Daladier namen ook de communisten deel en de 
val van de regering werd door de C.P.F. als een overwinning 
der communisten gevierd. Feitelijk was het een beslissende 
overwinning der rechterzijde. Toen de 7de Februari de socia
listische partij (S.F.I.O.) de C.P.F. aanbood een eenheids
front te sluiten en ook een gemeenschappelijke demonstratie 
voorstelde, wees de C.P.F. dit gladweg af, riep de socialisti
sche arbeiders op, om zich aan te sluiten bij de z.g. Amster
damse beweging tegen het fascisme en stelde een afzonderlijke 
communistische demonstratie vast. Op de avond van dezelfde 
dag besloot de reformistische vakcentrale (C.G.T.) tot de 
algemene staking. Tegelijk deden vijf van de kommunistische 
vakbonden het voorstel aan de reformistische zuster-organi- 
saties een bespreking te houden „om te overwegen, onder 
welke voorwaarden een 24-uurs staking zou kunnen worden 
doorgevoerd’’. Er bleef hun toen niets anders over, dan zich 
aan de staart van de door de reformisten ingezette actie vast 
te grijpen. De algemene staking van de 12de Februari was 
een succes, het stakingsparool vond zeer veel bijval en overal in 
het land hadden reusachtige massa-demonstraties plaats.

Het eenheidsfront van Doriot in Saint Denis.
Er vormden zich bijna 3000 plaatselijke eenheidsfront- 

comité’s uit vertegenwoordigers van alle arbeidersorganisa
ties. De C.P.-leiding nam tegen deze comité’s stelling. Slechts 
één voorbeeld: In de grootste voorstad van Parijs, in Saint 
Denis, waar de C.P. het sterkst is, kwam onder de leiding 
van de burgemeester, Jacques Doriot, tevens lid van het 
Partijbestuur der C.P.F., zo’n comité tot stand. Er vonden 
geweldige demonstraties plaats, waarvan er een 20.000 arbei
ders telde, terwijl de C.P. anders nooit meer dan 4 a 5000, 
alle arbeidersorganisaties voor zich alleen, nooit meer dan 
6 a 8000 bijeen konden brengen.

Eenheidsfront tussen S.F.I.O. en C.P.F.
Deze eenheidsfrontbeweging van Saint-Denis leidde tot 

royement van Doriot, terwijl de C.P.F. tegelijkertijd de politiek 
van ’t eenheidsfront met de socialisten overnam. Van Februari 
tot Mei 1934 heeft de C.P.F. deze eenheidsfrontbeweging nog 
ten scherpste bestreden, daarna plotseling het aanbod aan de 
S.F.I.O. voor een eenheidsfront gedaan, dat leidde tot de 
vorming van een gemeenschappelijke commissie (Comité de 
Coördination). Vanaf het eerste begin werd de actie-moge
lijkheid van dit eenheidsfront zeer beperkt, doordat men zich 
niet bevoegd verklaarde het strijdmiddel van de staking te 
hanteren, maar dit aan de vakbonden overliet. Het eenheids
front heeft zich dan ook uitgeput in het houden van manies-



taties en vergaderingen van zuiver demonstratief karakter, 
onder de parolen: „Bevrijding van Thalmann en de andere 
anti-fascisten”, ,,Strijd tegen de oorlog”, ,.Bescherming der 
U.S.S.R.”, „Strijd tegen Doumergue’s uitzonderingswetten”, 
enz. Karakteristiek voor de politiek der C.P.F. is, dat beide 
partijen zich zullen onthouden van kritiek op de andere partij 
gedurende de tijd, dat het eenheidsfront bestaat. Het is inte
ressant, dat de eis van een arbeidersweer ook door de commu
nisten als provocatie wordt aangeduid. Zowel door de leiders 
der S.F.I.O. als der C.P.F. is op vergaderingen en in kranten
artikelen in het verloop van de eenheidsfrontactie herhaalde
lijk verklaard, dat het doel de vereniging van beide partijen 
tot een organisatorische eenheid was. Overeenkomstig de 
zwaai der komintern inzake de vakverenigingskwestie (liqui
datie van de rode vakcentrales en R.V.O.-politiek) hebben 
in Frankrijk ook tussen C.G.T. en de C.G.T.U. (comm. 
vakcentrale) onderhandelingen plaats gehad, die in principe 
tot een vergelijk over de samensmelting hebben geleid. De 
vertegenwoordigers der C.G.T.U. hebben op alle belangrijke 
punten aan de C.G.T. concessies gedaan.

Ofschoon het eenheidsfront is gesloten tussen de C.P. en 
de S.P., nemen indirect ook de overige groepen er aan deel, 
omdat reeds voor de draai der C.P. een anti-fascistisch comité 
gevormd was door de S.F.I.O.; dit omvatte o.m. de P.U.P. 
en de groep Doriot.

Door het sluiten van het eenheidsfront tussen socialisten en 
communisten heeft de arbeidersklasse in Frankrijk een grote 
morele stimulans gekregen en ook voor de S.F.I.O. en de 
C.P.F. een goed organisatorisch resultaat afgeworpen. Bij de 
kortgeleden gehouden departementale verkiezingen, was het 
resultaat echter toch voor beide partijen maar zeer bescheiden.

Reeds valt bij de arbeiders een zekere' teleurstelling waar 
te nemen, omdat nog geen concreet strijddoel is bereikt en 
tot nu toe ook niet is vastgesteld. De beslissende krachtproef 
voor dit eenheidsfront dient men nog af te wachten.

Het Saargebied.
Tot aan April van dit jaar hadden de soc.-democraten en de 

vakbonden zich uitgesproken voor de aansluiting van 
’t Saargebied bij het Duitse Rijk, en eerst toen hebben zij zich 
onder de druk van de massa verklaard voor de „Status quo” 
(d.i. het Saargebied blijft zelfstandig onder toezicht van de 
Volkenbond).

De C.P. gaf het zeer vage en verwarring stichtende parool 
„Een rood Saargebied in het vrije Sowjet-Duitsland”, dat prac- 
tisch bij de stemming ’n bevoordeling van de fascisten ten ge
volge moest hebben, daar de ongeldige stembriefjes natuurlijk 
ten goede van de nazis waren gekomen. Eerst in Juni maakte 
de C.P. ook hier een draai en besliste ten gunste van het enig 
mogelijke parool: voor de handhaving van de „Status quo”.



Toen kwam dan ook een eenheidsfront tussen communisten 
en socialisten tot stand; verschillende grote gemeenschappe
lijke vergadering en demonstraties vonden plaats, waaraan 
grote massa’s arbeiders deelnamen.

Door beide partijen werd de Saarlandse Soc. Partij als 
separatistisch van het eenheidsfront uitgesloten en de com
munistische ,.Arbeiderscourant” valt de S.A.P. en de Trotz- 
kisten als contra-revolutionairen aan.

Ook in het Saargebied werd door de communisten en so
ciaaldemocraten de kwestie van een vereniging der partijen 
opgeworpen, en het is karakteristiek, dat een inleider op een 
werkers-bijeenkomst van de K.P.D.-Saar het volgende zeide: 
„Het getuigt eveneens van een zekere invloed der tegen
standers op onze partij, wanneer enige partijgenoten de revo- 
lutionnaire strategie om tot eenheid van actie te komen met 
als doel de fusie, dit een gevaar voor drijving naar rechts 
verklaren”. Het eenheidsfront in het Saargebied heeft voor
lopig nog tot concreet doel bij de stemming van 13 
Januari 1935 de aansluiting bij Duitsland te verhinderen, 
daarnaast ontbreken acties voor de concrete dagelijkse 
belangen der arbeidersklasse volkomen.

Elsas. Ook hier is het eenheidsfront tussen Socialisten en 
Communisten zonder wederzijdse kritiek gesloten. Zo was 
het mogelijk dat een leider van de Socialistische partij zich 
op een vergadering van het eenheidsfront tegen elke dicM- 
tuur kon verklaren, zonder daarin door de Communisten te 
worden tegengesproken. Hij voegde er aan toe, dat bij Je 
verdere ontwikkeling van ’t eenheidsfront dit verbreed moest 
worden door er ook eerlijke republikeinen in te betrekken. 
In de Elzas richt zich de strijd van de beide partijen voorna
melijk tegen de Communistische oppositie (K.P.O.), die in 
Straatsburg een sterke positie heeft en die niet'tot het een
heidsfront is toegelaten.

In Oostenrijk is een eenheidsfront tussen Communisten en 
de nieuwe revolutionnair-socialistische partij tot stand ge
komen, dat de strijd tegen de autoritaire staat gezamenlijk 
wil voeren.

Italië. Hier is het tot een eenheidsfront tussen de Sociaal
democratische en Communistische partij gekomen met als doel 
de gemeenschappelijke strijd tegen het Fascisme. Zo ook in 
Spanje ,waar de Communistische partij zich bij het eenheids
front tussen Socialisten en Syndicalisten heeft aangesloten.

Duitsland. Het is bekend, dat zowel de Sociaal-Democra- 
tische partij (S.P.D.) als de Communistische partij (K.P.D.) 
voor de greep naar de macht van Hitler een eenheidsfront 
hebben afgewezen. Het eenheidsfront-aanbod van de K.P.D. 
van 20 Juli 1932 en van 5 Maart 1933 kan men nauweluks 
ernstig nemen, zij zijn slechts kortstondige manoeuvres, die de



K.P.D. een alibi verschaffen. Het aanbod van 20 Juli 1932 
volgde oniiiddellijk na de voksstemming in Pruisen, waar de 
Communisten samen met de Fascisten tegen de Soc.-Dem. 
stemden en het aanbod van 5 Maart 1933 volgde, toen de 
nederlaag reeds beslist was. Intussen heeft zich in de laatste 
weken tenminste gedeeltelijk een verandering in de houding 
der K.P.D. voltrokken. Zij heeft de rode vakbeweging opge
geven en de tot nu toe gevolgde vakverenigingspolitiek ver
keerd verklaard. Ze heeft met de S.A.P., met de K.P.O. en 
met de S.P.D.-groepen onderhandelingen aangeknoopt, ten
einde tot samenwerking in de bedrijven te komen. Deze onder
handelingen zijn echter nog niet geëindigd en men moet nog 
afwachten wat daar concreet uit zal voortkomen.

Over de situatie in Holland behoeven we niet veel te zeg
gen, ze is de partijgenoten bekend.

De C.P.H. heeft na de Juli-gebeurtenissen op 20 
Juli een eenheidsfront aanbod aan de S.D.A.P. en de vak
bonden gericht, dat door de S.D.A.P. afgewezen werd, terwijl 
de vakbonden daarop helemaal niet geantwoord hebben.

Tegelijkertijd richtte zij een schrijven aan de afdelingen en 
leden van de O.S.P., met de opwekking, zich bij de C.P.H. aan 
te sluiten.

Ze maakte dus een onderscheid tussen de behandeling 
van de reformistische en de revolutionnaire organisaties.

In Rotterdam kwam toch een eenheidsfront tussen 16 ver
schillende proletarische organisaties tot stand waaronder 
C.P.H.. O.S.P. en R.S.P., dat intussen, door de C.P.H. weer 
werd verlaten. De nieuwe onderhandelingen tussen de leiding 
der C.P.H. en de O.S.P. schenen eerst wel kans op succes te 
hebben, tenminste de C.P.H. had het aanbod aan de leiding 
van de O.S.P. gericht. Het slot van deze onderhandelingen 
strandde echter op de eis van de C.P.H., dat de O.S.P. de 
,,Vredespolitiek der Sowjet-LInie” niet mocht critiseren.

In Engeland, Zweden en Zwitserland hebben de Commu
nistische partijen aan de Sociaal-Democratische partijen het 
eenheidsfront aangeboden, wat door deze echter is afge
wezen; zodat het in al deze landen nog niet tot een eenheids
front gekomen is.

In België is het tussen de Soc. Jonge Garden, tussen de Sta
linistische Communisten en de Trotzkistische Communisten 
tot een overeenkomst gekomen voor de strijd tegen Fascisme, 
Sociale Reactie en het Putschgcvaar; bovendien is in deze 
overeenkomst de eis gesteld van beveiliging van het asyl- 
recht voor alle slachtoffers der wereldreactie, ook voor 
Trotzki. De gemeenschappelijke actie voor de Sowjet-Unie 
zal niet de critiek op de buitenlandse politiek uitsluiten.



DE OORZAAK DER KOERSWIJZIGING IN DE 
KOMINTERN.

Er zal wel geen twijfel over bestaan, dat de nu ingeslagen 
weg der komintern t.o.v. het eenheidsfront een volledige 
ommezwaai betekent en precies het tegenovergestelde is van 
de politieke lijn, die nog verleden jaar gevolgd werd. Wij 
geven hieronder slechts een kleine bloemlezing der uitingen 
van communistische leiders.

Zó spraken de communisten vroeger!
„Er bestaat en kan geen eenheidsfront bestaan 

met een leidersgroep der soc. democratie. De anti-fascistische 
eenheid kan en zal alleen tot stand komen zonder en tegen 
de soc. dem. leidersgroep in”. (Münzenberg: „Roter Aufbau 
1-12-'31).

„Men moet de'massa’s weten te verzamelen, te organiseren 
en tegen de werkelijke vijand, de dictatuur der bourgeoisie en 
haar voornaamste sociale steunpunt, de soc. partij, te richten 
(Leroux, ,Rundschau”, nr. 6, Januari 1934).

„De ergste en gevaarlijkste manoeuvres voeren echter de 
„linksen” uit. Zij zijn de uitvinders der demagogische tactiek 
van de niet-aanvalsverdragen, die de communisten er roe 
zullen brengen, te zwijgen over de politiek der soc. dem. 
leiders”. (Eckert, Rede op het 13e Ekkiplenum 1933).

„De rechts opportunistische afwijking... kwam tot uiting 
vóór de Februari-gebeurtenissen en tijdens het verloop daar
van bij de poging om de tactiek van het eenheidsfront van 
onderen op te vervangen door een liquidatiepolitiek van een 
blok met de S.P.” (Berlioz, over Frankrijk, „Rundschau , 
22-3-’34).

„In de arbeidersklasse treden bij haar drang naar eenheid 
grote onklaarheden en gevaarlijke illusies op. Tengevolge 
van de nazi-terreur waren er sterke eenheids-tendenzen aan 
te wijzen, maar ook de volgende gevaarlijke opvatting: „het 
scheppen van eenheid tot elke prijs.” (Thalmann op het 12de 
Ekkiplenum, 1932.)

Zó spreken zij nu!
„Tot iedere prijs willen wij de actie, ten koste van 

alles willen wij het eenheidsfront.” (Thorez, Cahier du Bol- 
chevism, nr. 13.)

„Wij hebben de soc. partij een overeenkomst voor de strijd 
tegen het fascisme voorgesteld. Daarbij hebben wij bij de for
mulering het „niet-aanvalspact” als voorbeeld genomen, dat in 
de „Populaire” van 23 Juni afgedrukt was”. (Gitton ,.Cahier 
du Bolchevism”, 14-15.)

„Wij verklaren eerlijk, dat het staken van de polemiek met 
de soc. dem. partijen een concessie van onze kant inhoudt”. 
(Bela Kun „Cahier du Bolchevism”, 14-15.)10



„In de loop der onderhandelingen met de vertegenwoordi
gers der S.P.... hebben wij uitdrukking gegeven aan onze 
overtuiging, dat de eenheidsactie tot totale eenheid der ar
beidersklasse zal leiden. Het zou de schijn kunnen hebben, als 
hadden wij de mening van Doriot overgenomen... Vóór een 
verenigde arbeidersklasse, tegen de bourgeoisie! Voor een 
eenheidsvakverbond! Voor een verenigde proletarische partij! 
(Thorez „Naar de proletarische eenheidspartij”, Humanité, 
26 Juli).

„Duitse arbeiders! Jullie kunt het fascisme verslaan. Als 
jullie maar één bent! Aaneensluiting! Eendracht maakt macht! 
Eenheid van de vakbeweging tegenover het offensief van het 
kapitaal!” („Die Rote Fahne”, orgaan van de K.P.D., begin 
Augustus 1934.)

Uit al deze citaten blijkt wel heel duidelijk, dat door de 
Komintern een volledige draai in de eenheidsfrontpolitiek 
werd gemaakt. Het is niet van belang ontbloot, dit vast te 
houden, daar door een deel van de bureaucratie wordt ge
tracht het te loochenen.

Heeft men de fouten ingezien?
Natuurlijk zou het heel erg toe te juichen zijn, als de 

Komintern vroeger gemaakte fouten zou gaan corrigeren.
Kan men aannemen, dat de Komintern-bureaucratie deze 

koersverandering heeft aanvaard vanuit het inzicht, dat haar 
politiek te zware nederlagen heeft geleden in de verschillende 
landen? Het zou betekenen, dat men het geestelijk peil dezer 
bureaucratie onderschatte, wanneer men aannemen zou, dat 
ze de tot nu toe vastgehouden politieke lijn was blijven volgen 
in het goede geloof aan de zegevierende opmars der wereld
revolutie, dat zij dus niet de gevolgen van haar catastrophale 
politiek zou hebben gezien, toen zij nog overwinningsberich- 
ten over de toestand der Komintern-partijen meldde.

We moeten ons ook afvragen, wie de wijziging van de poli
tieke lijn in de komintern zou moeten doorzetten Elke oppo
sitie heeft een vrije ontwikkeling nodig om een verandering 
in de politiek tot stand te brengen. Voorwaarde daartoe is 
vrije meningsuiting in de partij, met het recht van kritiek op 
de leiding, en een democratische opbouw van de organisatie. 
Het is daarom dus practisch onmogelijk, dat zich in de 
Russische partij de krachten ontplooien, die de tot nu toe 
gevolgde politieke lijn bestrijden.

Heeft men toegegeven aan de aandrang 
van de massa?

Foutief is het ook om de veranderde koers van de komintern 
te verklaren door de spontane drang naar eenheid vanuit de 
massa’s. De komintern heeft meer dan eens communistische 
partijen te gronde laten gaan, wanneer de leden een politiek 11



doorzetten, die niet met haar lijn overeenkwam. In Tsjecho- 
Slowakije b.v. is de C.P. door de noodlottige leiding der 
komintern van 400.000 gedaald tot 50.000 leden. De invloed 
der C.P. op de vakbonden was zo groot, dat ze op het ver
krijgen van de meerderheid kon rekenen. Door de vorming 
van rode vakbonden en het afwijzen van een eenheidsfront- 
politiek is haar politieke invloed en de partij zelf vernield. 
Ook in Duitsland was vóór de fascistische machtsgreep de 
wil tot eenheid van actie bij de arbeiders zeer sterk, werd ech
ter, doordat de beide apparaten elkaar fel bleven bestrijden, 
verlamd. Zo hebben wij ook gezien, hoe in Frankrijk van 
Februari tot Mei 1934 de aandrang vanuit de massa naar een
heid en de gevormde eenheidscomité’s scherp bestreden wer
den, hetgeen zelfs tot royement van Doriot en zijn aanhangers 
leidde. Pas daarna vond de koersverandering plaats.

Wanneer de drang der massa naar eenheid dus niet de 
komintern-bureaucratie heeft beïnvloed, welke oorzaken heb
ben dan wel de wending in haar politiek teweeg gebracht?

Karakteristieke kenmerken van de een- 
heidsfront-politiek van de Komintern.

Laten we eerst de verschijnselen nagaan, waaronder het 
eenheidsfront in de verschillende landen is tot stand gekomen.

1. De koersverandering werd niet aanvaard na een ge
beurtenis, die voor de gehele arbeidersklasse van beslissende 
betekenis was, b.v. de overwinning van het fascisme in Italië 
of Duitsland, de nederlaag in Oostenrijk, maar tegelijk met de 
toenadering van Sowjet-Rusland tot de Volkenbond en 
Frankrijk.

2. De veranderde koers werd lang niet gelijktijdig in alle 
landen ingezet, is zelfs nu nog niet uniform. Dit zou ondenk
baar zijn, wanneer ze berustte op het inzicht, dat de tot nu 
toe gevoerde politiek foutief was en daarom in het belang 
van de wereldrevolutie veranderd moest worden.

3. Voorzover de verandering is doorgevoerd, vond ze 
plaats zonder kritiek op de vroegere politiek en zonder dat de 
leden in deze kwestie vooraf stelling hadden genomen of 
erover beslist hadden.

4. Bij het sluiten van het eenheidsfront, vervalt de C.P. in 
de tegenovergestelde fout, dat zij het eenheidsfront met de 
soc. organisaties „tot iedere prijs” en „onder alle omstandig
heden” wil, dat zij van het recht op kritiek op de andere partij 
afziet, en dat zij zelfs de organisatorische eenheid zonder 
voorbehoud nastreeft. (Zie Frankrijk, Saargebied, Elzas.)

5. Aan het in Frankrijk gesloten eenheidsfront, dat met 
zoveel geestdriftige bijval door de massa werd ontvangen, 
ontbreekt tot nu toe ieder konkreet strijddoel tegen de eigen 
bourgeoisie. Er hebben tot nu toe slechts demonstraties en ver
gaderingen plaats gevonden, hoofdzakelijk tegen het fascisme 
in Italië, tegen het Duitse fascisme, tegen de oorlog, voor de12



bevrijding van Thalmann en andere slachtoffers van het 
fascisme. Het is te vrezen, dat de arbeiders spoedig diep 
teleurgesteld zullen worden, wanneer zij vaststellen, dat daar
mee niets ter verbetering van hun eigen toestand bereikt is;

6. Het tussen de belgische jeugdorganisaties tot stand ge
komen eenheidsfront, is door de komintern scherp bekriti
seerd, omdat men wel het eenheidsfront met de sociaal-demo- 
kraten onder alle omstandigheden wil, maar het eenheidsfront 
met de Trotzkisten, die voor reaktionairen en contra-revo- 
lutionnairen worden gescholden, onder geen enkele omstan
digheid.

7. In ’t Saargebied, in Frankrijk en verschillende andere 
landen, heeft men de overige revolutionnaire groepen en par
tijen uitgeschakeld en slechts met de S.D. organisaties een 
eenheidsfront gesloten, resp. aangeboden. In Frankrijk heeft 
men Doriot — die de vurigste voorvechter van het een
heidsfront was — en zijn groep geroyeerd, bijna op het 
ogenblik, dat men de door hem voorgestane politiek zelf 
doorvoerde. Het bespottelijke hiervan was, dat men het roye
ment motiveerde met de bewering, dat hij het eenheidsfront 
niet eerlijk wilde.

8. Op het voorstel van de I.L.P. aan de Franse, Italiaanse 
en Oostenrijkse partijen, om het initiatief te willen nemen tot 
een wereldcongres van alle socialistische organisaties, heeft 
de Franse kommunistische partij geantwoord, dat ze aan een 
dergelijk congres wel wil deelnemen, op voorwaarde, dat 
noch de Trotzkisten, noch Doriot en zijn aanhangers werden 
uitgenodigd.

9. Bij de laatste eenheidsfront-onderhandelingen tussen 
C.P.H. en O.S.P. heeft de C.P.H. de eis gesteld, dat de 
O.S.P. de ,.vredespolitiek der U.S.S.R.” erkennen moest, 
anders kon met de O.S.P. geen eenheidsfront gesloten wor
den. Uit deze feiten blijkt allereerst, dat de komintern van een 
ultralinkse taktiek — afwijzing van het eenheidsfront met de 
,,sociaalfascisten” —. tot een ultrarechtse taktiek — eenheid 
met de S.D. ,.tot elke prijs” — overgaat, dat zij deze vér
gaande konsessies echter slechts doet aan de S.D., terwijl zij 
de onafhankelijke revolutionnaire partijen van de deelname 
aan het eenheidsfront uitsluit.

De buitenlands-politieke belangen van 
de U.S.S.R. zijn oorzaak.

Zo weinig als de stalinistische komintern van het begin af 
aan haar politiek baseerde op de bevordering der wereld
revolutie, maar ze richtte, op de ongestoorde opbouw van de 
socialistische maatschappij in Rusland, zo weinig is de ver
andering in de eenheidsfrontpolitiek voortgekomen uit het 
inzicht, dat de tot nu toe gevolgde taktiek moet worden ver
anderd. omdat ze tot vernietiging der revolutionnaire krach
ten van het wercldproletariaat voerde. 13



Niet de verpletterende nederlaag van het proletariaat in 
een objectief revolutionnaire situatie, niet de drang der massa 
naar eenheid, maar de buitenlandse politieke belangen der 
U.S.S.R. zijn de oorzaak van de koerswijziging.

De buitenlandse politiek van de Sowjet-Unie.
Het gevaar van een aanval van de kant van de imperialisti

sche staten op Rusland is in de loop der laatste jaren en 
vooral de laatste maanden sterk toegenomen. In het Oosten 
dreigt de expansie van Japan in China en Mandsjoekwo, in 
het Westen is Hitler-Duitsland een groot gevaar geworden. 
Het doel van Japan is revisie van het Vredesverdrag van 
Versailles op kosten der U.S.S.R.

Sedert het Verdrag van Rapallo stond de Sowjet-Unie 
naast Duitsland en dus tegenover Versailles. Sedert begin 
1934 verklaart zij, dat zij bij revisie geen belang meer heeft; 
verklaart zij zich vóór Versailles en de daarachter staande 
machten, d.w.z. vóór Frankrijk en vóór de Volkenbond. Op 
de bedreigingen van Japan volgde het Verdrag met de Ver
enigde Staten. Vanzelfsprekend is er niets tegen in te bren
gen, dat een socialistisch land verdragen sluit met kapitalisti
sche landen, wanneer dat voor de handhaving en de uitbouw 
der socialistische staat blijkt nodig te zijn. Het komt er slechts 
op aan, of men het met Lenin voor een grondwaarheid van 
het Marxisme houdt, „dat voor de overwinning van het socia
lisme de gemeenschappelijke krachtsinspanning van de arbei
dersklasse in meerdere toonaangevende landen noodzakelijk 
is”. Met deze vooropstelling is de grens voor kompromissen. 
die men aan kan gaan bij het afsluiten van verdragen met 
kapitalistische staten, automatisch getrokken.

Ook Lenin heeft compromissen aanvaard, bijv, de vrede 
van Brest-Litowsk, de buitenlandse concessies etc., maar hij 
is nooit ingegaan op verdragen met kapitalistische staten, die 
de ontplooiing van de revolutionnaire krachten in de andere 
doorslaggevende landen konden remmen.

Lenins internationale politiek. 
Stalins nationale opbouw.

De centrale as, waar bij de Leninistische Komintern alles om 
draaide, was de wereldrevolutie, hieraan werden de belangen 
der U.S.S.R. ondergeschikt gemaakt. Door dit standpunt kon 
er tussen de buitenlandse politiek der Sowjet-Unie en dc 
belangen van het wereldproletariaat geen verschil zijn. Een 
tegenstelling van belangen moest automatisch intreden, toen 
de Sowjet Kominternbureaucratie alles zette op de ongestoor
de opbouw van het socialisme in één land. Vroeger werd de 
opstelling van deze theorie als een boosaardige uitvinding van 
Trotzki aangeduid. De laatste tijd wordt de juistheid civan 
door vertegenwoordigers der Komintern bevestigd.14



,,Binnen twintig a dertig jaar zal het lichtende voorbeeld 
van de socialistische opbouw in Rusland een beslissende in
vloed uitoefenen op de maatschappijvorm in de andere 
landen.” Wat is er fout in dit perspectief? Ten eerste voor
onderstelt het een rustige ontwikkeling, schakelt het totaal 
het groeiende oorlogsgevaar uit, daarbij komt echter, dat ook 
later ondanks een lichtend voorbeeld de socialistische maat
schappij in de andere landen slechts verwezenlijkt kan worden 
door de klassestrijd van het proletariaat.

De Volkenbond — vroeger en nu!
Nog op het 13e Ekkiplenum (voltallige zitting van het Uit

voerend Comité) karakteriseerde Kuusinen de Volkenbond 
als een instrument der imperialisten, nu wordt hij door de
zelfde mensen als bolwerk van de vrede geprezen. Welk een 
verwarring sticht alleen dit goedpraten van de toetreding 
tot de volkenbond reeds in de gelederen der arbeidersklasse. 
Het is duidelijk, dat de aansluiting bij de volkenbond voor 
Rusland geen duurzame garantie voor de vrede betekent. In 
werkelijkheid bestaat er voor de handhaving en de uitbouw 
van het socialisme in Rusland maar één waarborg; dat is de 
doorwerking van de revolutionnaire factor in de toonaan
gevende industrielanden der aarde, d.w.z. de wereldrevolutie.

Het resultaat van 10 jaren Stalinistische 
Komintern-politiek.

Wanneer communisten tegenwoordig erop wijzen, dat de 
revolutionnaire beweging in alle landen zo zwak is en Rus
land zich daarom verlaten moet op zijn kapitalistische bond
genoten, dan moet allereerst worden vastgesteld, dat deze 
toestand het gevolg is van de door en door foutieve politiek 
der Komintern.

Het moet gezegd, al is het een bittere waarheid, dat voor 
de overwinning van het fascisme in Duitsland de Komintern 
verantwoordelijk is. Het is de verkeerde basis, waarop de 
politiek der Russische bureaucratie rust, die noodzakelijk 
steeds nieuwe, kwade gevolgen met zich meebrengt. 
Wie in de mogelijkheid van de opbouw van het volmaakte 
socialisme in één land gelooft, is bereid de belangen van het 
proletariaat in andere landen op te offeren, wanneer hier
mee het voortbestaan der U.S.S.R. gedurende de eerste jaren 
of zelfs maanden verzekerd schijnt.

De volkenbond is meer en meer ’n politiek instrument van 
Frankrijk geworden. Rusland bindt zich door zijn toetreding 
aan de politiek van de Franse imperialisten. De plaats van 
Rusland in de machtsgroeperingen der imperialistische staten 
is hiermee aangegeven.



Is Rusland nog het bolwerk van het 
Socialisme?

Nog een ander probleem moet in dit verband besproken 
worden. Wanneer de Sowjet-Unie deze verkeerde kapitalis- 
tisch-georienteerde buitenlandse politiek voert, is ze dan nog 
wel als een socialistische staat te beschouwen? Is zij dan nog 
een bolwerk, dat door de arbeidersklasse over de hele wereld 
moet worden verdedigd? Het maatschappelijk karakter der 
Sowjet-Unie is niet veranderd, ze is nog altijd een proletarische 
staat, die geleid wordt door een oppermachtige bureaucratie. 
Het economische systeem in de U.S.S.R. bevindt zich in een 
overgangsperiode: kapitalistische resten en socialistische 
grondslagen en tendenzen. De oude kapitalistenklasse is ver
nietigd. Men moet begrijpen, hoe de bureaucratie op grond 
van de onontwikkelde verhoudingen kon groeien en welke uit
werking de verwezenlijking van de proletarische revolutie in 
de andere landen kan hebben op de gezondmaking der rus- 
sische verhoudingen. Wij moeten nog altijd opkomen vóór de 
U.S.S.R., wij weten hoe groot de tegenstelling is tussen de 
kapitalistische regeringen en de Sowjet-Unie, maar juist, om
dat wij vrienden der Sowjet-Unie zijn en belang bij haar ver
der lot hebben, moeten wij de noodlottige buitenlandse poli
tiek critiseren en bestrijden. Het afwijzen dezer z.g. vredes
politiek der U.S.S.R. vloeit niet voort uit vijandschap tegen
over de Sowjet-Unie, maar uit het inzicht, dat deze politiek 
grote schade doet aan de revolutionnaire beweging in alle 
landen en daardoor ook tot de vernietiging der Sowjet-Umc 
moet leiden.

De gevaarlijke consequenties van dc 
Stalinistische politiek.

Het is een rampzalige kringloop, waarin de Russische 
bureaucratie is geraakt. De foutieve politiek der communisti
sche internationale heeft verzwakking der intern, conim. 
beweging ten gevolge gehad, en het uitblijven der proletarische 
revolutie heeft weer tot nieuwe zwaardere fouten geleid. De 
Russische bureaucratie neemt ’n alles beheersende positie in de 
Komintern in. Daar ook in de U.S.S.R. zelf de bureaucratie 
op de grondslag van de nog onontwikkelde verhoudingen 
oppermachtig is wegens het ontbreken van de partij-demo
cratie, bestaat er geen enkele mogelijkheid van correctie. Het 
eenvoudige feit, dat Rusland als een socialistisch eiland in de 
kapitalistische wereld jarenlang geïsoleerd heeft gelegen, is 
een bron van vele gebreken en fouten der Komintern. Iedere 
groei van de revolutionnaire beweging buiten Rusland moet 
daarom even gunstig inwerken op de binnenlandse ver
houdingen in Rusland, evenals op de Komintern.

Is de nieuwe eenheidsfrontpolitiek der Komintern een uit
vloeisel van de buitenlandse politieke belangen van Rusland, 
dan zijn hiermee tegelijk de waargenomen gebreken verklaard.16



Rusland heeft er belang bij, dat de met haar verbonden 
mogendheden sterk zijn en klaar staan voor ’n oorlog, des te 
meer, daar de Russische bureaucratie blijkbaar met de moge
lijkheid van een spoedig uitbrekende oorlog rekening houdt. 
Iedere ernstige revolutionnaire strijd zou de militaire strijd
kracht van de bondgenoot verzwakken. Dus is het van belang 
om deze staat niet in gevaar te brengen en de mogendheden, 
die de volkenbond gunstig gezind zijn, te ondersteunen. Hier
door wordt de Komintern gedreven naar toenadering tot de 
partijen der 2e Internationale, die altijd al de volkenbondspoli- 
tiek gesteund hebben. Het is dan ook niet in te zien, waar
om in deze landen nog eigen partijen gehandhaafd zouden 
worden. De ideale oplossing is de aaneensluiting van refor
mistische en comm. partijen met een, de kapitalistische staat 
sparende, reformistische politiek. Dat daarbij toch nog een 
schijnrevolutionnaire fraseologie blijft bestaan, is een con
cessie aan de leden der comm. partijen.

Zo zien we, dat in Frankrijk het reeds maanden bestaande 
eenheidsfront geen positieve resultaten opgeleverd heeft, om
dat ook ieder concreet doel achterwege gebleven is. De ver
klaringen van communistische leiders, dat naar samensmelting 
der beide partijen gestreefd moet worden, is totaal onver
klaarbaar, als men uitgaat van de vroegere politiek der Kom
intern, maar zeer begrijpelijk, als men let op de consequenties, 
die de toetreding tot de volkenbond meebracht.

Men kan zelfs veilig aannemen, dat Rusland bij deze toe
treding zekere waarborgen heeft moeten geven, dat zij zich 
zou onthouden van inmenging in de binnenlandse politiek der 
andere staten. Wie weet, of zelfs niet de belofte van liqui- 
dering der 3e Internationale verlangd werd. We hebben in 
de geschiedenis reeds voorbeelden, dat de Komintern gelijk
soortige verreikende concessies gedaan heeft bij het sluiten 
van verdragen met andere staten.

De revolutie op Cuba en het verdrag met 
de Verenigde Staten.

De voorwaarden, die b.v. bij het verdrag met de Verenigde 
Staten werden geaccepteerd om erkenning van de U.S.S.R. 
te verkrijgen, waren noodlottig. De U.S.S.R. toch moest zich 
verplichten, noch de communisten in de V.S. te ondersteunen, 
noch te dulden, dat Amerikaanse communisten op Russische 
bodem revolutionnaire propaganda maken. De aanhangers 
van de Komintern probeerden de daartegen ingebrachte ern
stige bezwaren te ontzenuwen, door deze verplichtingen als 
lege diplomatieke frases voor te stellen, die aan ,,hct revo
lutionnaire karakter der Sowjet-Unie-politiek” niets afdeden.

Het verloop in die zelfde tijd van de revolutionnaire ont
wikkeling op het onder sterke Amcrikaansche invloed staande 
Cuba, waar, zodra de overeenkomst tussen de Sowjet-Unie 
en de V.S. was gesloten, de communisten het parool uitqaven: 17



Geen voortzetting van de strijd tegen het Yankee-imperialisme, 
leert, dat men zelfs bereid was deze ernstige revolutionnaire 
opstand onder leiding der C.P. op te offeren aan de Russische 
belangen.

Liquidatie der 3e Internationale en der 
Rode Vakbewegingsinternationale?

Het gevolg echter van de verbinding van Rusland met de 
Volkenbond is, dat de Komintern geen uniforme internatio
nale politieke lijn kan volgen, maar in de verschillende landen 
een verschillende politiek moet voeren.

Heeft zij er enerzijds belang bij te bevorderen, dat in de 
landen, die bij de Volkenbond zijn aangesloten en als haar 
bondgenoten in aanmerking komen, orde en rust niet worden 
verstoord, anderzijds zal zij er ook in ’t vervolg naar streven 
in de aan Rusland vijandig gezinde landen de revolutionnaire 
krachten der arbeidersklasse te versterken. Waarschijnlijk zal 
zij daar evenals voorheen de strijd voortzetten met al de on
mogelijke eisen, die bij de werkelijke toestand niet gesteld 
kunnen worden. De liquidatie der Derde Internationale is daar
door waarschijnlijk geworden. Dat de eenheidsfrontonderhan- 
delingen met de 2e Internationale nog niet verder gevorderd 
zijn, is meer aan de tegenstand der 2e Internationale te wijten. 
Parallel hiermee gaan de pogingen tot herstel der eenheid in 
de vakbeweging. De R.V.O.-politiek is geliquideerd. In 
Frankrijk is men het in beginsel eens geworden over de 
samensmelting van het reformistisch vakverbond (G.G.T.) met 
het communistische vakverbond (G.G.T.LI.) vertegenwoo: 
digers van het Russische Vakverbond, met Schernik aan her 
hoofd, hebben met de leiders van het I.V.V. onderhandel?, 
over de liquidatie van de R.V.I.

Ze hebben hun alles aangeboden, zij beloofden hun vele 
millioenen financiële ondersteuning, die uitsluitend uit de 
Sowjet-llnie zouden toevloeien. Hoewel dat buitengewoon 
aanlokkelijk voor het Internationaal Vakverbond moest zijn, 
daar dit het wegvallen der ontvangsten uit Italië, Duitsland 
en Oostenrijk zou compenseren, hebben deze reformisten voor
lopig het aanbod nog niet geaccepteerd.

Deze pogingen om met de reformistische partijen en vak
verenigingen in ieder geval tot een eenheid te komen, steken 
wel scherp af bij de afwijzende houding tegenover de onaf
hankelijke, revolutionnaire partijen aangenomen.

Liever eenheidsfront met reformisten als 
met revolutionnaire partijen!

Wanneer men werkelijk het eenheidsfront wil, wanneer 
men werkelijk een revolutionnaire politiek wil voeren, waar
om dan niet met die partijen samen gaan, die al op een revo
lutionnaire basis staan, maar waarom alleen met de refor
misten? Omdat men deze revolutionnaire partijen vreest, ori-



dat men zich aan haar kritiek in eigen rijen niet wil bloot
stellen omdat ze werkelijk de revolutionnaire daad willen!

Het door de C.P.H. ingenomen standpunt, dat men eist 
de erkenning van de vredespolitiek der U.S.S.R., is buiten
gewoon karakteristiek. De formule ,.Bescherming derU.S.S.R., 
Ondersteuning van de Sowjet-LInie” is niet voldoende, neen, 
de buitenlandse politiek van Liwinow moet als juist erkend 
worden.

Is de kwestie nu eigenlijk wel van beslissende practische be
tekenis voor de politieke strijd in Nederland?

Een ieder zal toegeven, dat er honderden problemen in de 
dagelijkse strijd zijn, waarmee de Hollandse arbeider veel 
meer te maken heeft. Kwesties waarover men het veel sneller 
eens zou moeten worden. Men wil tot een eenheidsfront 
komen met organisaties, die tegen de proletarische diktatuur 
zijn, die de proletarische dictatuur met de fascistische gelijk
stellen, maar men wil niet strijden samen met een organisatie, 
die wel vóór de proletarische dictatuur is, maar de buiten
landse politiek van Rusland voor onjuist houdt. Dit door de 
C.P.H. tegenover de O.S.P. ingenomen standpunt zal de 
maatstaf worden, waarmee men alle onafhankelijke partijen 
meten zal, of ze voor het samengaan geschikt zijn of niet. 
Geen kritiek op Sowjet-Rusland, geen kritiek op de buiten- en 
binnenlandse politiek der USSR. en blinde volgzaamheid 
ten opzichte van de Komintern.

DE UITWERKING VAN DE WENDING OP DE 
KOMINTERN-PARTIJEN.

Deze eenheidsfront-manoeuvres van de Komm. Intern, val
len samen met de drang der massa naar eenheid van actie en 
veroorzaken ook weer spontane bewegingen, die boven het 
door de Komintern-bureaucratie gewilde doel uitgaan. Zo 
hebben zich in Frankrijk vele plaatselijke Eenheids-comité’s 
gevormd, waarin alle organisaties vertegenwoordigd waren.

De Belgische jeugdorganisatie heeft een eenheidsfront met 
de socialistische en trotzkistische organisaties gesloten tegen 
de wil van de officiële partijleiding.

Overigens horen wij van het groeien der oppositie in de 
meest verschillende landen met gelijktijdig plaatsvindende 
royementen, zo moet bijv, hier in Holland de interne toestand 
in de C.P.H. nog nooit zó slecht geweest zijn.

DE UITWERKING VAN DE WENDING OP DE 
2e INTERNATIONALE.

Het valt gemakkelijk te begrijpen, dat de uitwerking op de 
partijen van de 2c Internationale nog veel sterker te bemerken 
is, dan bij de 3e Intern., die streng gecentraliseerd is en 10



welker partijen niets beginnen, zonder eerst van tevoren in 
Moskou een oordeel erover gevraagd te hebben. Reeds de 
overwinning van het fascisme in Duitsland en de nederlaag 
in Oostenrijk zijn aan de 2e Internationale niet geheel onge
merkt voorbijgegaan.

In de Duitse Soc. Partij zijn er naast de officiële partij
leiding van Wels in Praag nog een 4 of 5 linkse groeperingen, 
die een revolutionnair program proberen door te voeren en 
voor een deel in deze geest in Duitsland werken; in Oosten
rijk heeft zich uit de oude sociaal-democratische partij en de 
linkse groepen een Revolutionnair Socialistische partij ge
vormd, zelfs heeft de secretaris van de 2e Intern., Friedrich 
Adler, een verklaring moeten bekend maken, dat de 2e Inter
nationale minstens in de fascistische landen voor gebruik van 
geweld en eventueel voor dictatuur van het proletariaat is. 
Daarnaast zijn er echter ook nog vele andere ernstige ver
schijnselen.

Linkse vertegenwoordigers van de 2e Internationale heb
ben een „verklaring der Linkervleugel” opgesteld.

Deze verklaring spreekt zich uit voor de dictatuur van het 
proletariaat als de niet te ontkomen noodzaak van de poli
tieke klassenstrijd. In de Zwitserse Soc. Partij ontwikkelt zich 
een sterke oppositie, de Spaanse Soc. Partij komt steeds meer 
naar ons standpunt toe en er bestaan neigingen om met de 2e 
Internationale te breken. Op de conferentie van de Soc. Jeugd 
Intern, te Luik is een vastbesloten minderheid naar vo!vn 
gekomen, vertegenwoordigd door het „latijnse blok Spanje. 
Frankrijk, België, Zwitserland en kameraden van de Oosten
rijkse emigratie. Zij eisten positieve stellingname tegenover 
proletarische revolutie, eenheidsfront met communistische or
ganisaties en het opgeven van de coalitiepolitiek.

De ontwikkeling naar links in de Amerikaanse Socialisti
sche partij, welke reeds naar voren kwam op het laatste con
gres, waar haast 50% van de gedelegeerden zich uitsprak 
voor de dictatuur van het proletariaat en voor het uitroepen 
van de algemene staking bij het uitbreken van een oorlog, 
heeft voortgang gehad. De rechtervleugel, die haar positie al 
voor hopeloos houdt, wil de partij verlaten en de linksen wil
len zich met andere revolutionnaire groeperingen aaneen
sluiten.

Deze linkse stromingen hebben ook de rechtse groepen ge
noodzaakt zich te laten horen. Zij willen onder geen enkele 
omstandigheid een samengaan met de communisten. Zo heb
ben Engeland, Zweden, Denemarken, Holland en Polen zich 
daartegen uitgesproken.

Wie de artikelen in „Het Volk” van Albarda en 
Wibaut gelezen heeft, weet, dat de Hollandse S.D.A.P het 
uit elkaar vallen van de 2e Intern, voor onvermijdelijk houdt. 
Ook het door Wibaut gedane voorstel, dat men eventuele be
sluiten niet bindend verklaart voor de aangesloten naimcn.



betekent toch practisch, wanneer het doorgevoerd zou 
worden, een verdere ontbinding van deze Internationale. Voor
lopig hebben Adler en Vandervelde op de bijeenkomst met 
Cachin en Thorez op 13 Oct. 1934 in Brussel, waar onder- 
handelingen over eenheidsfront-vorming werden gevoerd, de 
verdere bespreking maar tot de tweede helft van November 
opgeschoven, wanneer het bureau van de 2e Intern, in Parijs 
bijeenkomt.

DE UITWERKING VAN DE WENDING DER KOMIN
TERN OP DE INTERNATIONALE 

KOMMUNISTISCHE LIGA (I.KJL).

Wij hebben de uitwerking van de Komintern-wending op 
de partijen der 3e en 2e Internationale onderzocht, ook het 
Trotzkisme heeft er de invloed van ondervonden.

Het intreden van de Franse Trotzkisten 
in de S.F.I.O.

De 24e Augustus 1934 verscheen in de ,,Vérite”, het or
gaan van de Franse Trotzkisten. een verklaring, dat zij be
sloten hadden in de Franse Soc. Partij (S.F.I.O.) te treden 
om daarin bij instandhouding van hun krant met toestemming 
der partijleiding als fractie te werken.

De Franse Trotzkisten vormden maar een klein groepje van 
slechts 200 kameraden, over geheel Frankrijk verspreid, waar
van slechts ongeveer 1/3 actief was. Daarnaast bestond een 
jeugdorganisatie van circa 250 leden, die zich tegelijkertijd 
bij de Soc. jeugd heeft aangesloten. Dit besluit is in de Intern. 
Trotzkistische organisatie op heftige tegenstand gestoten. 
Tegenover Trotzki, die zich vóór deze stap verklaarde, stelden 
zich 2 groepen, één onder leiding van Eugen Bauer. de leider 
van het buitenlandse secretariaat en de tweede onder leiding 
van Parabellum.

Beide stonden op het standpunt, dat een intreden van de 
Trotzkisten in de S.F.I.O. onder de gegeven omstandigheden 
verkeerd zou zijn en. consequent doorgevoerd, tot liquidering 
van de I. K.L. moest leiden. Het intreden van een revolution- 
naire groep in een andere partij kan niet principieel worden 
afgewezen; het is een taktische kwestie, waarbij de beslissing 
afhangt van de zich in elk afzonderlijk geval voordoende 
omstandigheden. Vooropgesteld moet worden dat reeds van 
tevoren de revolutionnaire groep een juist inzicht hebben moet 
in het daarbij te bereiken doel.

Een nieuwe theorie?
Dit schijnt ons bij het intreden der Trotzkisten in de 

S.F.I.O. nog de vraag. Trotzki heeft voor de motivering van 
deze stap een nieuwe theorie opgesteld. Hij meent, dat de



interne democratie bij de socialistische partijen in dezelfde 
mate toeneemt, als dat de burgerlijke democratie in de staat 
verdwijnt. Hij ziet dit als een dialectisch proces. Een zeker 
verband bestaat hierbij ongetwijfeld, maar in werkelijkheid 
is het juist omgekeerd: de ervaringen in alle landen leren ons, 
dat de democratie in de soc. dem. partijen in dezelfde mate 
wordt vernietigd als de democratische rechten in de staat. De 
soc. dem. partij is aan het voortbestaan van de burgerlijke 
staat vastgekoppeld, zij wil de langzame ontwikkeling, zij 
„haat de revolutie als de zonde”. Als de economische en poli
tieke verhoudingen zich in een land toespitsen, dan groeien 
ook de ontevredenheid van de soc. dem. leden over de poli
tiek der partijleiding en de invloed van de linkse elementen. 
De partijleiding moet dan, om haar op het voortbestaan der 
staat gerichte, tot concessies bereid zijnde en voor de arbei
dersklasse noodlottige politiek te kunnen doorzetten, geheel 
breken met de linkse elementen, de democratie in de partij ver
nietigen, om zich op deze manier een beslissende invloed te 
kunnen verzekeren. Dat hebben we in haast alle landen 
beleefd, bijv, in Holland, in Duitsland, in Engeland, in Polen 
enz. Slechts in Frankrijk is de ontwikkeling tot dusver anders 
gegaan. Daar zijn de rechtsen, de neo-socialisten onder leiding 
van Marquet, uit de S.F.I.O. getreden en ook heden nog 
is de democratie in de S.F.I.O. in zoverre in stand gebleven, 
dat zich de Trotzkisten als fractie konden aansluiten. Hoe is 
dit te verklaren? Zoals we reeds boven uiteengezet hebben, 
kan men de S.F.I.O. bijna niet als een partij aanduiden; ze is 
veel meer een federatie van verschillende groepen, waarbij 
slechts weinig betaalde functionarissen zijn aangesteld en 
daardoor is er geen sterk gecentraliseerd partij-apparaat met 
een doorslaggevende invloed. De door Trotzki opgestelde 
nieuwe theorie is dus ingesteld op een ontwikkeling in de soc. 
dem. partij, die niet zal plaats vinden.

Deze theorie moet door zijn generaliseren de neiging tot het 
intreden in de soc. dem. organisaties in alle landen versterken 
en tot een fiasco leiden, daar ze een onjuist uitgangspunt 
heeft. Ook voor Frankrijk zou deze theorie bij de verdere 
ontwikkeling van de verhoudingen wel eens niet houdbaar 
kunnen blijken te zijn. Men moet veeleer ermee rekenen, dat 
de rechtsen in de S.F.I.O. in het bijzonder bij een eventuele 
aaneensluiting met de communistische bureaucratie tegen de 
linkervleugel zouden optreden, de propaganda-mogelijkheden 
zouden beperken en het desnoods op een breuk laten aan
komen.

De taak der revolutionnaire groep in de 
centristische partij en de voorwaarden bij 
het intreden.

Daarom moet men bij het toetreden van de Trotzkisten tot 
de S.F.I.O. reeds van te voren heel goed weten, dat men



niet met Blum en zijn vrienden samengaat, maar met de ver
tegenwoordigers van de linkervleugel Zyromski en Pivert. 
Dit is dan ook de enig juiste taak van een doelbewuste linkse 
groepering bij het intreden in een centristische organisatie: 
dat zij de aanwezige linkervleugel verstrekt en met haar te
zamen poogt, de partij-meerderheid te veroveren.

Nooit echter mag men er zich illusies van maken, dat men 
mogelijk de rechtse partijleiding voor een werkelijk linkse 
politiek kan winnen.

Welke punten komen ter overweging naar voren bij het 
nemen van een beslissing in de tactische kwestie, of men in 
een andere partij zal intreden of niet? Dat hangt natuurlijk af 
van de speciale omstandigheden, waaronder elk afzonderlijk 
geval zich voordoet. Beslissend daarvoor zijn echter de vol
gende gezichtspunten:

In de eerste plaats: de sterkte van de eigen organisatie en 
de mogelijkheid, die deze voor een zelfstandige politiek onder 
de gegeven verhoudingen heeft. Ten tweede: de politieke 
toestand van de partij, tot welke men eventueel zou toetreden, 
d.w.z. of deze zich in linkse richting ontwikkelt en of deze 
ontwikkeling door de toetredende groep zou kunnen worden 
bevorderd. Ten derde: de organisatorische toestand van de 
betrokken partij, d.w.z. of in haar de ruimst mogelijke demo
cratie gewaarborgd is, zodat de toetredende groep haar poli
tiek ongehinderd zal kunnen uitdragen. Ten vierde: de 
invloed, die de toetreding op andere linkse groeperingen en 
stromingen kan hebben, dat wil dus zeggen, of deze niet in 
hun ontwikkeling naar links en in hun pogingen, zich van hun 
rechtse leidingen te ontdoen, geremd worden.

De nieuwe Internationale en hoe er te komen.
De Trotzkisten hebben bij hun toetreden tot de S.F.I.O. 

niet nagelaten, duidelijk te laten blijken, dat het hun doel is. 
de nieuwe revolutionnaire partij op te bouwen en dat ze nog 
even goed als vroeger de stichting van de 4e Internationale 
voor noodzakelijk houden. Toch moeten wij zeggen, dat het 
standpunt, dat de Trotzkisten heden innemen tegenover de 
kwestie van de 4e Internationale, practisch een in wezen ge
heel ander is, dan zij voor weinige maanden nog innamen.

Trotzki zelf heeft verklaard, dat de 4e Internationale ook 
uit ’n vereniging van de 2e en 3e Internationale kan ontstaan, 
dat wil niets anders zeggen, dan dat nog een ontwikkelings
proces dient te worden afgewacht, welks duur en gevolgen 
heden nog niet te overzien zijn. Juist, omdat de nieuwe Inter
nationale, die voor de revolutionnaire ontwikkeling van door
slag gevende betekenis is, niet door een manifest kan worden 
geschapen, wil ze niet alleen een papieren Internationale zijn, 
juist daarom hebben wij op het standpunt gestaan, dat het 
erop aan komt, in de nauwst-mogelijke samenwerking met de 
aanwezige onafhankelijke revolutionnaire partijen, deze ont- 23



wikkeling naar de nieuwe Internationale te bevorderen. 
O.S.P., S.A.P., R.S.P. en I.K.L. hebben gezamenlijk vorig 
jaar de verklaring van vier ondertekend, waarin deze partijen 
zich voor de totstandkoming van een nieuwe Internationale 
uitspraken. Nu nog evenzeer als toen staan we op hetzelfde 
standpunt, alleen wilden wij gezamenlijk met de Trotzkisten 
als kern in de Internationale Werkgemeenschap van de links- 
socialistische revolutionnaire partijen werken, terwijl de 
Trotzkisten eisten, dat we zouden breken met de onafhanke
lijke partijen en groepen, die niet op de basis van de 4e Inter
nationale staan. Wij willen hopen, dat de in Frankrijk geval
len beslissing ook op het internationale werk van de Trotz
kisten een heilzame invloed zal uitoefenen. We hebben temeer 
recht dit te mogen hopen, daar Trotzkisten nu zelf hebben 
vastgesteld, wat wij reeds lang als een wezenlijk gebrek van 
de I.K.L. hebben gecritiseerd. Wij laten enige van zulke 
opmerkingen volgen:

Zelfcritiek der Trotzkisten.
,,De revolutionnaire organisatie bestaat niet uit: de 

krant en zijn lezers. Men kan revolutionnaire artikelen 
lezen en schrijven en buiten de revolutionnaire beweging 
staan. Men kan goede raad aan arbeidersorganisaties 
geven van buitenaf. Dat is iets. Maar dat is nog geen 
revolutionnaire organisatie.”

,,De Liga (zoowel als de andere secties) was verplicht 
als een geïsoleerde propagandistische groep tot ontwik
keling te komen. Daardoor zijn zowel haar positieve 
kanten (eerlijke en ernstige houding met betrekking tot 
beginselen, standvastigheid van ideeën) als haar nega
tieve kanten (het van buiten kijken op de arbeiders be
weging) bepaald. Gedurende het tijdvak van het lat
werken der beginselen en der methoden van de linkse 
oppositie waren de positieve kanten van de Liga in het 
voordeel. Nu men het opgehoopte kapitaal in omloop wil 
brengen, dreigen de negatieve kanten te overwoekeren.

,,De kritiek, de ideeën, de parolen van de Liga zijn in 
het algemeen juist. Maar dat is in deze periode onvol
doende. De revolutionnaire denkbeelden moeten dagelijks 
in het leven geïnterpreteerd worden door de ervaring 
van de massa zelf. Maar hoe kan de Liga dit doen, als 
zij zelf afgesneden is van de ondervinding der massa. 
Men moet daarbij zeggen: enige kameraden gevoelen 
zelfs niet de behoefte van deze ervaring. Het schijnt hun 
voldoende een mening te vormen op de grondslag van 
het lezen van de kranten, om die dan in een artikel of 
een redevoering tot uitdrukking te brengen. En toch zon
der direct de gedachten en de handelingen van de massa 
te weerspiegelen gaan de meest juiste opvattingen voorbij 
aan de massa.”24



Aan kritische beschouwingen t.o.z. van die kameraden, 
welke het intreden in de S.F.I.O. hebben voorgestaan, heeft 
het niet ontbroken; men verwijt hen, dat zij zich te grote 
illusies hebben gemaakt over de oriëntering van de I.K.L. 
naar de 4e Internationale.

De R.S.P. becritiseert het intreden in de S.FJ.O*
In een door de R.S.P. afgelegde verklaring, waarin zij het 

tot stand komen van de Fransche beslissing buiten de inter
nationale instantie om critiseert en de hoop uitspreekt van een 
nauwer internationaal contact tussen de verschillende I.K.L.- 
groepen in de toekomst, zegt zij de taktiekverandering een 
groot gevaar voor de Franse sectie en daarmee tot zekere 
hoogte voor de I.K.L. te achten. Maar zij wil de verdere ont
wikkeling critisch volgen, en wijst een onjuiste interpretatie 
van de taktiek-wijziging af.

Het is zeker dat het door deze verschillende standpunten 
zal komen tot afscheidingen van de I.K.L. en er moet maar 
afgewacht worden, wat er uiteindelijk van de op zich zelf 
maar heel zwakke organisatie over blijft. Wij hebben er geen 
belang bij, ons over een eventuele vernietiging te verheugen, 
maar wij zouden liever zien, dat als resultaat van de aan de 
orde zijnde geschilpunten een krachtige samenwerking met de 
bij ons aangesloten partijen en groepen, zowel in nationaal als 
in internationaal verband, in de toekomst zou kunnen plaats 
hebben.

DE TAAK DER ONAFHANKELIJKE REVOL. SOC. 
PARTIJEN IN DE EENHEIDSBEWEGING.

Het streven naar eenheid in de massa 
en eenheids manoeuvres.

Wij moeten bij de momenteel bestaande eenheidsbeweging 
een onderscheid maken tussen het streven naar eenheid van 
de massa, die de gezamenlijke actie van alle proletarische 
organisaties eist— deze drang naar eenheid dient door ons 
met algehele instemming begroet en in de juiste banen te 
worden geleid — en de eenheids-manoeuvres der bureaucra
ten, die vanuit Rusland worden gedicteerd. Deze komen ten 
deele in strijd met het streven der massa’s, zoals bijv, in het 
Saargebied. waar de Saarlandse Soc. Partij (en daardoor ook 
de in deze als fractie werkende S.A.P.) buiten het Eenheids
front der organisaties van de 2e en 3e Internationale werd 
gesloten, in Holland, waar het de O.S.P. en in België, waar 
het de Trotzkistische Jeugdorganisatie onmogelijk werd ge
maakt deel te nemen. De eenheidsmanoeuvres werden daar
door tot een rem voor de revolutionnaire ontwikkeling.

Wij menen, dat de politiek van een werkelijk revolutionaire 25



Internationale geheel gericht moet zijn op het versterken van 
de revolutionnaire krachten van het wereldproletariaat, d.w.z. 
op de wereldrevolutie. Wij onderscheiden ons in deze prin
cipiële kwestie van de Komintern, van de Sowjetrussische 
bureaucratie, die bereid zijn de revolutionnaire krachten van 
andere landen op te offeren, wanneer daardoor de socialisti
sche opbouw in Rusland maar verzekerd schijnt. Zoo n poli
tiek moet voor de revolutionnaire beweging noodlottig zijn, 
ze heeft de overwinning van het fascisme in Duitsland ten
gevolge gehad en moet ook in de toekomst de arbeidersklasse 
der gehele wereld verder in verwarring brengen en onge
schikt maken voor de eigen strijd.

Reeds vertonen zich bij de gemaakte eenheidsfront-over- 
eenkomsten ernstige fouten: het afstand doen van het recht 
van critiek op de reformistische bondgenoot, het buiten sluiten 
van onafhankelijke revolutionnaire organisaties, het ontbreken 
van een concrete doelstelling en voor alles het streven naar 
organisatorische eenheid op een zodanige basis, dat daardoor 
de revolutionnaire ontwikkeling van het proletariaat wordt 
belemmerd.

Het wezen van de revolutionnaire een- 
heidsfrontpolitiek.

In het kort komt het wezen van de eenheidsfront-politiek 
op het volgende neer:

De taak van de Leninistische eenheidsfrontpolitiek der revo- 
lutionnair-socialistische partijen is, het proletariaat stap voor 
stap te brengen tot het inzicht van de noodzakelijkheid der 
communistische doelstellingen. Agitatie en propaganda zijn 
daarvoor niet toereikend. Daarom moeten de revolutionnair- 
socialisten het nog niet communistische deel van de arbei
dersklasse door het stellen van eisen, in overeenstemming met 
de op het gegeven moment bereikte graad van rijpheid, be
wijzen, dat zij niet alleen de revolutie willen, maar ook de 
meest konsekwente strijders zijn voor de dagelijkse belangen 
van het gehele proletariaat.

Door zulke acties en eisen worden de ervaringen van de 
proletarische meerderheid regelmatig verrijkt om tenslotte te 
komen tot de practische aanvaarding van een werkelijk commu
nistische, d.w.z. revolutionnaire politiek. Zolang de reële 
feiten bewijzen, dat nog een doorslaggevend deel van de prol, 
klasse vertrouwen stelt in de sociaal-democratie of en de 
leiding van de vakbeweging, moeten de voorstellen betreffende 
gezamenlijke actie ook aan de leiding van de soc. dem. partijen 
en/of de vakbeweging gericht worden. Daardoor wordt hen 
de mogelijkheid ontnomen zich aan een konkreet stelling 
nemen t.o.z. van weliswaar door de communisten opgestelde, 
maar voor de gehele arbeidersklasse begrijpelijke eisen te ont
trekken. Dit is echter wel duidelijk dat alleen de ideologische 
rijpheid van de communisten, een konsekwent eenhcids- 
front-voor-de-strijd mogelijk maakt. De eenheid is er



ter wille van de eenheid zelf. Een halfslachtige partij, die 
slechts één is, terwille van de eenheid zelf, zal nooit leiding 
geven aan doelbewuste proletarische massa-acties, daar reeds 
het feit, dat men heeft rekening te houden met de eenheid 
van de partij, verhindert, dat een deel der partij zich stelt op 
een konsekwent-communistische principiële basis voor theorie 
en practijk.

Hiermee zijn ook de richtlijnen voor ons werk getrokken. De 
hele eenheidsbeweging, zoals die zich ontwikkelt, is op zich 
zelf nog geen vooruitgang van de revolutionnaire bevrijding 
van het proletariaat. Zij is slechts een ontwikkelingsfase, die 
kan leiden tot zware nederlagen en ontgoochelingen van de 
arbeidersklasse, als in deze eenheidsbeweging niet konse- 
kwent revolutionnaire elementen de leiding krijgen. Het ont
bindingsproces, dat de oude verkalkte apparaten doormaken, 
de hergroepering op alle fronten ,de spontane beweging van 
de massa’s bieden echter voor de revolutionnaire elementen 
mogelijkheden, zoals die sedert lange jaren niet meer hebben 
bestaan. Eerst wanneer deze mogelijkheden benut worden, kan 
deze ontwikkelingsfase een nieuwe vooruitgang van de revo
lutionnaire beweging worden.

De politiek van de revol. soc. partij in eigen land.
Het is de taak van elke revolutionnair, van elk van onze 

partijgenoten in de eerste plaats zich klaarheid te verschaffen 
over hetgeen plaats grijpt. Klaarheid bij elke partijgenoot. Het 
zorgvuldig en kritisch gadeslaan van de gebeurtenissen in alle 
partijen, bij de vakverenigingen, bij het eenheidsfront. Dit is 
een stuk van ons scholingswerk. dat wij leren de dagelijkse 
gebeurtenissen in het economische, politieke en sociale leven 
naar de juiste waarde te beoordelen. Eerst dan kunnen wij de 
oorzaken en de konsekwenties begrijpen en weloverwogen en 
doelbewust ingrijpen.

Wij moeten de partij tot het uiterste versterken en tegen 
alles bestand maken, zij moet niet alleen juiste principes heb
ben en een goede politiek voorstaan, zij moet ook een goed 
functionerende organisatie hebben. Een goede organisatie is 
een levenskwestie voor de partij. Zij steunt op het kleine 
werk, dat iedere partijgenoot zeer nauwkeurig moet verrichten, 
op discipline en kameraadschap. «

De partij moet bij elke geschikte gelegenheid opnieuw 
proberen het eenheidsfront der prol, organisaties tot stand te 
brengen. En ook al zijn onze aanbiedingen tot tien keer toe 
afgewezen, al zijn we door andere organisaties bestreden en 
uitgescholden! Onze taak is de proletarische revolutie, ons 
prestige is onze politiek! Maar wij sluiten eenheidsfront-over- 
eenkomsten alleen, wanneer ze de proletarische klassenstrijd 
vooruit brengen, wij willen het eenheidsfront met concrete 
doelstellingen — voor werkverruiming, tegen loon- en steun- 
afbraak, tegen dictatoriale maatregelen van de burgerlijke 27



staat. Wij houden ons het recht op critiek voor, wanneer onze 
partner het eenheidsfront saboteert. Het eenheidsfront kan in 
de aanvang een demonstratief karakter hebben, moet echter 
dan worden ontwikkeld tot een strijdend eenheidsfront. Het 
einddoel moet de strijd om de macht zijn.

De partij moet een zo intens mogelijke samenwerking 
met andere revolutionnaire partijen en groepen tot stand 
brengen en alles doen, om de revolutionnaire krachten op een 
duidelijk, revolutionnair program te verenigen.

De internationale politiek.
Daarenboven is het noodzakelijk, dat ons Internationaal 

Secretariaat voor links-socialistische revol. partijen het initia
tief neemt, om ook internationaal in de eenheidsfront-bewe- 
ging in te grijpen. Het eerste doel is nu de uitbreiding van de 
bij het Bureau aangesloten partijen en de vastere aaneen
sluiting op een principieele basis en met een program van actie 
Tot dusver zijn aangesloten bij dit Internationaal Secretariaat 
de I.L.P. (Engeland), de N.A.P. (Noorwegen), de S.A.P. 
(Duitsland), de I.L.P. (Polen) en de O.S.P. (Holland). 
Voor de eind December plaatsvindende internationale confe
rentie zijn in de eerste plaats nog uitgenodigd: de Zweedse 
Soc. Partij, de Iberische Communistische Partij in Spanje, de 
Liga van Intern. Communisten (I.K.L.-Trotzkisten), het Bala- 
banoffbureau, de American Workers Party (Amerikaanse 
Arb. Partij) en enige linkse groepen van de 2e Internationale. 
Daarnaast moet een nauwer contact onderhouden worden met 
alle oppositionele stromingen van de 2e en 3e Internationale

Er moet gepoogd, met al diè partijen een conferentie te be
leggen, die zich voor ’t eenheidsfront en een revolutionnaire 
politiek hebben uitgesproken. In het middelpunt van de intern, 
vraagstukken staat het steeds ernstiger wordende oorlogs
gevaar. Het is dan ook dringend noodzakelijk, dat in deze 
kwestie alle organisaties tot een zelfde standpunt komen. Ons 
doel hierbij moet zijn, de vorming van een nieuwe, werkelijk 
revolutionnair handelende Internationale.

Vooruit, kameraden!
Zonder de revolutionnaire partij, die aan het proletariaat 

leiding, gracht en vertrouwen geeft, zonder een nieuwe Inter
nationale van de daad zal deze verrotte maatschappij vol te
genstellingen en leugens, vol strijd en ellende niet vernietigd 
worden. Wij zijn ervoor uitverkoren, haar de doodsteek te ge
ven. Kameraden, toont dat jullie werkelijk uitverkoren bent! 
Een klein leger, dat met ’n sterke overtuiging, doelbewust, met 
kameraadschappelijke trouw en vast aaneengesloten, gehard 
voor en in de strijd en met de onverzettelijke wil om het doel 
te bereiken voorwaarts gaat en door het rythme van hun mar- 
scheren de massa onder haar invloed brengt. Door ons ju ste 
inzicht —* door onze wil door onze moed!



Colporteert!
Het spreekt vanzelf, dat de voortdurende k)ons- en steun

verlagingen ertoe hebben bijgedragen om de verkoop van ons 
propagandamateriaal te bemoeilijken. Evenmin valt te ontken
nen, dat het verbod voor overheidspersoneel, een verbod dat 
practisch ook voor heel veel werkenden in de particuliere be
drijven geldt, zijn invloed heeft doen gelden, juist ten aan
zien van de colportage. Colportageverboden, verboden om 
in bepaalde delen van de stad te roepen, voorschriften om 
op een bepaalde afstand van de stempellokalen te blijven, 
moeilijkheden voor de colporteurs die zelf stempelen, inder
daad, het is er Voor ons niet gemakkelijker op geworden! 
Maar juist die opeenstapeling van moeilijkheden, kentekenen 
van een verscherpte klassenstrijd, dwingt ons harder dan 
ooit door te gaan met onze propaganda en colportage. Ver
scherpte terreur kan en moet door ons beantwoord worden 
met verhoogde activiteit! Zien alle partijgenoten dit wel vol
doende in? Begrijpen zij wel voldoende dat het wegvallen van 
bepaalde werkers, werkers die op straffe van broodroof dit 
soort werk moeten staken, niet tot gevolg mag hebben ver
minderde verkoop van propagandamateriaal, maar juist moet 
prikkelen om nu met minder mensen meer te doen? Het is voor 
de colportageleiders vaak buitengewoon moeilijk om vol
doende partijgenoten bereid te vinden geregeld te colporteren. 
Ja, een enkele keer, eens in de zoveel weken, daar zijn nog 
liefhebbers voor te vinden, maar om week in week uit, iedere 
Vrijdag of Zaterdag, of welke avond dan ook, klaar te staan 
om te colporteren, is blijkbaar slechts weinigen gegeven. 
Is de colportage te taai? Misschien, maar mag eentonigheid 
een reden zijn om dit werk maar na te laten? Bovendien is het 
toch zo, dat de colportage allerminst eentonig behoeft te zijn. 
Het hangt er maar vanaf hoe en met hoeveel werkers er wordt 
gecolporteerd! Maar in ieder geval staat vast, dat er nog te 
veel partijgenoten zijn, die in staat zijn te colporteren, maar 
dit, om welke redenen dan ook, nalaten of veel te weinig 
doen. En tot die partijgenoten zeggen wij: Zorg dat je de col- 
portagetochten nooit verzuimt, doe geen boodschappen, ga 
niet op visite en laat je grootmoeder maar op een andere tijd 
komen! Partijwerk gaat voor!! Wat jij niet doet, moet je kame
raad doen!

H ieronder geven wij enkele cijfers, die betrekking hebben 
op de verkoop van de Fakkel van 6 October ’33 en 5 October 
’34. In het algemeen is de colportage gedurende die periode 
door de hierboven genoemde oorzaken iets teruggeloopen. 
Merkwaardig doet het echter aan om te zien hoe enkele af
delingen er in geslaagd zijn, niet alleen de colportage volledig 
te handhaven, maar belangrijk op te voeren! Er zijn afde
lingen die het vorige jaar nog niets verkochten, en nu geregeld 
een aantal afnemen. 29



Aan die afdelingen moeten we hier, zonder ook maar iets 
te kort te doen aan andere afdelingen, die ook hun uiterste 
krachten inspannen, een woord van hulde brengen. Hier 
staan ze dan:

6 Oct. '33 op 5 Oct '34
Almelo ...........................
Arnhem .......................

van 95 op 100
45 „ 50

Baarn ........................... 0 „ 20
Delft............................... „ 75 „ 95
Gouda ........................... ,, 120 ,. 130
Haarlem ....................... „ 200 „ 350
Heerlen ....................... 0 „ 40
Jubbega ....................... „ 10 „ 20
Koog a/d Zaan ........... ,, 50 „ 60
Klazinaveen................... 0 „ 10
Leeuwarden................... „ 100 „ 160
Leiden .......................... ,, 60 „ 65
Lemmer ....................... 5 „ 12
Lochem ...................... 0 ,, 20
Losser .......................... ,, 15 ,, 20
Medemblik ................... 0 „ 10
Nieuw Amsterdam ....... 12 „ 25
Nw. Buinen ................... 0 „ 7
Nieuwerkerk a/d IJsel... „ 25 „ 30
Nwe. Niedorp............... 0 „ 40
Noordwijk a. Zee ....... 0 „ 7
Sliedrecht...................... „ 25 ,, 40
Winterswijk ............... ,, 35 ,, 50

Deze cijfers behoeven verschillende afdelingen, die met 
vooruit maar zelfs achteruit zijn gegaan, niet af te schrikken. 
Het is logisch dat in plaatsen waar van meet af aan intensief 
gecolporteerd is, en die dus vrij spoedig een hoog colportage- 
cijfer bereikten, dit moeilijker te handhaven is dan daar waar 
in den beginne nauwelijks werd gewerkt. Dit geldt natuurlijk 
niet voor alle afdelingen, die óf hetzelfde gebleven zijn óf 
achteruit gingen. Maar het zou onbillijk zijn tegenover afde
lingen, die wel in een dergelijke positie verkeren, hiermede 
geen rekening te houden. Wel moet het een aansporing zijn, 
voor alle afdelingen, die achteruit gingen, waarvan sommige 
zelfs belangrijk, om hun oude aantal weer te bereiken. Zeer 
veel bezwaren die zij hebben, gelden eveneens voor het hier
boven opgesomde rijtje. En zoo goed als die afdelingen er in 
slaagden vooruit te gaan, zo goed moeten de andere in staat 
zijn minstens hun oude aantal te herwinnen. Daarvoor hebben 
zij de medewerking van al hun partijgenoten nodig. Wij ver
trouwen erop dat die p.g., voor wie dit artikeltje in het bij
zonder werd geschreven, in de resultaten van de hierboven 
genoemde afdelingen een aansporing zullen zien om voortaan 
te doen, wat iedere p.g. behoort te doen: 
GEREGELD TE COLPORTEREN! JAN BAKKER.30



V.V.S.O.-Nieuws.
(Onder redactie van het Centraal Bestuur.)

VERSTERKT DE V.V.S.O*

Een talrijke en steeds groeiende groep socialisten en revo- 
lutionnairen beweegt zich zoekende in de brede ruimte naast 
de steeds meer van hun standpunt afwijkende partijen 
S.D.A.P. en C.P.H. Een deel hunner sluit zich aan bij O.S.P. 
of R.S.P., of nog andere groepen, maar juist, omdat er meer
dere groepen zijn, die elkander (gelukkig steeds minder) be
strijden, althans verschillen in standpunt en taktiek, bleven 
zeer velen maar overal buiten.

Tegen hen zeggen we met nadruk: Wordt lid der V.V.S.O.! 
Om verschillende redenen!

Wij trachten te verenigen de krachten van alle versprei
den, opdat ze niet verzinken in hopeloos niets-doen of berus
ten, dan wel zich bepalen tot verenigen in kleine groepjes, 
wier krachten elkaar opheffen door wederzijdse bestrijding.

Wij leggen er de nadruk op, dat de taak van allen is, naast 
opbouw en betere omschrijving van eigen standpunt, vereni
ging, versterking tegen de machten, die buiten ons staan.

Wij houden lezingen, organiseren film- en andere kunst- 
bijeenkomsten, die het inzicht verruimen, een blik doen wer
pen in de grote gebieden, waarvan we door plaats of tijd ge
scheiden zijn.

Op deze en andere wijze werken we om meer inzicht en 
meer kennis te verbreiden omtrent de vraagstukken van onze 
tijd.

Gelukkig wordt dit steeds weer begrepen. Wijzen we 
slechts op de samenwerking tusschen onze V.V.S.O. — voor 
een deel voortgekomen uit de O.S.P. en de V.V.V.O. — de. 
ontwikkelings-organisatie van het N.A.S. De eigenlijke aan
sluiting moet nog beginnen. Tot dusver sloot de afdeling 
Uitrecht zich aan bij ’t landelijk verband. Maar meerdere 
andere verwachten we binnen korte tijd. En ook de afdelingen 
der V.V.V.O. zullen ons wel ledental, bestuur enz. opgeven. 
En, vooral, in hun eerstvolgende ledenvergadering het voor
stel tot aansluiting bespreken!

De leden van ons Centraal Bestuur zijn gaarne bereid u — 
beter dan in deze beperkte ruimte kan — het doel en streven 
der V.V.S.O. en het morele belang der aansluiting uiteen te 
zetten. Richt uw aanvraag tot ons bestuur, anders nemen we 
de vrijheid, ons bij u aan te melden.

HET CENTRAAL SECRETARIAAT.
Pomonaplein 16, Den Haag.



CONTACT V.V.S.O.-V.V.V.O.
We herhalen nogeens de ingediende en aangenomen voor

stellen. Laten de besturen der niet aangesloten verenigingen, 
laten de werkers in plaatsen, waar geen vereniging is, spoedig 
aan ’t werk gaan. De winter ligt voor ons! Bericht spoedig 
uw aansluiting.

1. Er wordt een contact-commissie samengesteld uit ver
tegenwoordigers van beide organisaties.

2. Hiervan wordt aan alle bevriende organisaties en aan 
de bevriende pers mededeling gedaan.

3. Waar een plaatselijke V.V.S.O. en een V.V.V.O. be
staan, wordt gestreefd naar plaatselijke samenwerking.

4. Afzonderlijk staande V.V.S.O.’s worden tot aansluiting 
opgewekt.

5. Waar geen afdelingen bestaan, tracht men deze ge
meenschappelijk op te richten.

6. Nagegaan wordt, op welke andere punten samenwer
king gewenst is.

Opmerking: Dit is een zeer verkorte redactie. Over onder
delen — dus ook andere bewoordingen, hier en daar — wordt 
onderhandeld. Men kent dus alvast de algemene geest en leze 
verdere berichten.

* ANTI-OORLOGS-TENTOONSTELLING.

Het aantal afdelingen, dat zich opgaf, is nog te klein, om 
succes te verzekeren. Leest het artikeltje in het vorige maand
blad en wendt u tot ons om inlichtingen.

Pomonaplein 16, Den Haag.

DIPLOMA'S EN ZEGELS.
In een circulaire vestigden we reeds de aandacht op de 

diploma’s en zegels vanwege het Centraal Bestuur. Behalve, 
dat ze, vooral voor de kleine afdelingen, de eenheid, en dus 
de kracht der vereniging versterken — denk bijv, aan controle 
op de inning der contributie — is er dit grote voordeel:

Steeds weer eisen de autoriteiten, ook voor de huishoude
lijke bijeenkomsten, een bewijs van lidmaatschap. Voor 1 cent 
per lid heeft men voor één a twee jaar zekerheid. We zenden 
den aangesloten afdelingen van elk der beide soorten (voor 
week- en maandcontributie) een exemplaar.

Komt er op dit punt eenheid, dan kunnen de leden, op ver
toon van hun diploma, de bijeenkomsten van andere afdelin
gen bijwonen zonder overlast of bijbetaling.

En ook daardoor wordt de onderlinge band versterkt'.
Informeert bij het Centraal Bestuur!32
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dat helaas door de prijs niet ieder lezen kón,

„SIMPLICIO"
even uitstekend beeldend het leven van de Italiaanse plattelander 
onder het fascistisch regime, is voor ieder arbeider bereikbaar.
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Bourgeoisie en Demokratie.
I. Van liberalisme naar fascisme.

In de kapitalistische maatschappij heerscht de kapitalistische 
klasse. Zij heerscht ook daar waar zij niet of slechts gedeelte
lijk rechtstreeks regeert.

Zij heeft bij de opgang van het kapitalistische stelsel om 
het bezit van de macht gestreden. Bij de neergang van het 
kapitalisme strijdt zij om het behcud van de macht.

In deze twee perioden van haar geschiedenis gebruikt de 
kapitalistische klasse voor hetzelfde doel niet dezelfde midde
len. Van de demokratie en het liberalisme is zij vervallen tot 
het fascisme.

II. Het demokratisch eenheidsfront.
Lang voordat het kapitalisme volkomen was ontwikkeld 

en nog eer de bourgeoisie in vele revoluties haar triomfen 
behaalde, was de moderne klassenindeeling in beginsel reeds 
aanwezig.

Als de maatschappelijke klassen, op wie zij de politieke 
macht had te veroveren, vond de bourgeoisie de groote grond
eigenaren, de adel, het absolute koningschap en zijn bureau- 
kratie, de heerschende Kerken, tegenover zich. Sterk gewor
den door haar plaats in het bedrijfsleven, haar rijkdom en 
haar intellekt, trachtte de bourgeoisie zooveel mogelijk alle 
andere groepen van de bevolking om haar banieren te ver- 
eenigen. Voor de verdere ontwikkeling van industrie en han
del verlangde zij zelf velerlei rechten en vrijheden, die inbreuk 
maakten op de voorrechten en de machtspositie der tot dus
ver heerschende klassen.

Ook de lagere standen hadden alle reden om zich te bekla
gen over de verdrukking en uitbuiting, waaraan zij bloot
stonden.

Zoo verschijnt in de beweging tegen de gevestigde voor- 
en vroegkapitalistische machten de bezittende burgerij als dc 
leidende partij, de strijdbare voorhoede. Naast haar treden 
de strijdbare elementen der volksklasse op als bondgenooten 
— aan wie de grootburgerlijke voorhoede in hachelijke oogen- 
blikken niet ongaarne haar plaats afstaat.

Vrijheid en gelijkheid moest onder deze omstandigheden 
de strijdleus zijn van de revolutionaire massa. In de moderne 
geschiedenis van Europa levert haar aktie de eerste beweging 
op groote voet voor de demokratie. Voor de verbreking van 
alle banden, welke de werkzaamheid van het kapitalistische 
bedrijf belemmerden, voor de opheffing van alle ongelijkheid 
die niet berustte op geldbezit, tegen de regeering van een 
minderheid wier heerschappij de maatschappelijke vooruit
gang in de weg stond.



Maar achter het doel dat voor de bourgeoisie in de ver
overing van de openbare macht ligt, staat steeds het klasse- 
belang dat de uitbreiding en bevestiging van het kapitalisme 
eischt. Daarom kon dit demokratische en revolutionaire een
heidsfront, waar het zich als de samenwerking van niet- 
bevoorrechte groepen in de vóór- of vroegkapitalistische 
wereld had voorgedaan, niet lang blijven bestaan. Naarmate 
het kapitalistische stelsel zich ontwikkelt en in zijn ware 
gedaante doet kennen, blijkt duidelijker, dat samenwerking 
en gemeenschappelijke klassenstrijd van bourgeoisie en prole
tariaat met de aard van het kapitalisme onvereenigbaar is.

IIL Proletariaat en Bourgeoisie»

De twee groote samenstellende deelen van het eenheids
front: de lagere en de hoogere klassen in de kapitalistische 
wereld, bedreigen al spoedig, ieder van zijn kant, het voort
bestaan. De nieuwe klassentegenstelling ontkiemt en schiet 
wortel nog voor dat de oude is volgroeid. Zij doorkruist de 
oude, ze ondermijnt het eenheidsfront, van vrienden maakt zij 
vijanden. De bourgeoisie moet nog vechten tegen monarchie 
en aristokratie en tegelijk reeds zich verweren tegen het pro
letariaat. Waar zich een regeerende groep boven de hoofden 
der bourgeoisie heeft kunnen handhaven, daar staat gewoon
lijk het proletariaat onder een dubbel zware druk.

Hoe de arbeidersklasse zich in die omstandigheden te ge
dragen heeft, levert het verreweg gewichtigste vraagstuk op 
waarvoor gedurende lange jaren de geschiedenis haar heeft 
geplaatst. Het kon niet worden ontkend, dat het proletariaat 
nog groote belangen met de bourgeoisie gemeen had, terwijl 
zij reeds in blijvende vijandschap en soms hevige botsingen 
met machtige kapitalistische groepen was geraakt. En geldt 
niet in ’t algemeen de regel dat de arbeidersklasse nooit de 
ontwikkeling mag belemmeren van het kapitalisme als pro- 
duktiewijze — en tevens is geroepen een stelsel te bestrijden 
dat voor haar de loonslavernij is?

Zoo bijvoorbeeld gold in Duitschland de eenheid van het 
in talrijke staten en staatjes verbrokkelde vaderland, ieder 
onder het min of meer despotisch gezag van meer of minder 
aanzienlijke vorstelijke geslachten, als een proletarisch zoowel 
als een burgerlijk belang. Maar voordat die eisch door de 
stichting van het Keizerrijk in 1871 althans gedeeltelijk werd 
vervuld, was onder de arbeiders al een beweging opgekonien, 
die bij de massa van het burgerlijk publiek haast nog grooter 
aanstoot gaf dan de reaktie zelf.

In Engeland streden de arbeiders vele jaren met de konser- 
vatieven tegen de liberale fabrikanten om sociale wetgeving, 
en met de liberalen, kooplieden en industrieelen, tegen het 
groot-grondbezit voor algemeen kiesrecht en belastinqx rije 
levensmiddelen.
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In Frankrijk vervolgden de politie en justitie van Napo
leon III (1852—70) zoowel de Internationale en de vakver- 
eenigingen als de liberalen en republikeinen.

Voor Marx en Engels was het niet twijfelachtig, welke 
algemeene regel moest worden gesteld voor de houding van 
de arbeidersklasse in de tijd, waartoe deze voorbeelden be- 
hooren. De tijd dus, dat de kapitalistische klasse ook andere 
tegenstanders heeft dan het proletariaat alleen, dat eenige 
belangengemeenschap met het proletariaat nog bestaat, dat 
zooiets als een gezamenlijke aktie voor demokratie denkbaar 
of zelfs noodzakelijk is.

IV. Marx en Engels over het eenheidsfront.
Geen ander parool dan wat hier de vorming van het demo- 

kratisch eenheidsfront genoemd werd, is van hen omstreeks 
de jaarswisseling van 1847, uitgegaan.

Het is waar dat de woorden van het Kommunistisch Mani
fest onder de oogen zijn gekomen van maar zeer enkelen van 
de strijders die in het groote revolutiejaar hun man hebben 
gestaan. Toch gaven die arbeiders als bij voorbaat hun in
stemming te kennen met de gedachten, welke de beweging 
van hun klasse eerst zoo veel later zouden gaan besturen en 
bezielen. Hoewel deze proletariërs van de tegenstelling tus- 
schen kapitaal en arbeid niet onbewust waren gebleven, wis
ten zij even goed hun plaats te kiezen in de tegenstelling tus- 
schen demokratie en despotisme. Bij alle revolutionaire ver
heffingen in de Europeesche landen zal men in 1848 de beste 
elementen van bourgeoisie en proletariaat zich tegen de ge
meenschappelijke vijand vereenigen tot een bondgenootschap 
— dat men daarna niet heeft weergezien.

En zooals steeds in het leven van deze onvergelijkelijke 
mannen lieten Marx en Engels het ook in dit geval niet bij 
woorden. Wie hun geschrift niet gelezen had, kon zich rich
ten naar hun daden.

Want toen kort na de Februari-omwenteling Marx op uit- 
noodiging van de regeering der pas gestichte republiek naar 
Parijs was gekomen, vertrok hij reeds in ’t begin van April 
naar Keulen om in het Rijnland voor de zaak van de burger
lijke revolutie te werken. Als hoofdredakteur van de ,,Neue 
Rheinische Zeitung” trad Marx, door de medewerking van 
Engels gesteund, als leider op van de vereenigde demokraten: 
burgerlijke radikalen en het deel der arbeiders tot wie de 
eerste socialistische propaganda was doorgedrongen. En dit 
is zoo gebleven tot Mei van het volgende jaar, toen de Duit- 
sche regeeringen, dank zij het terugvallen van een groot deel 
der burgerlijke leiding al zooveel terrein hadden herwonnen, 
dat Marx de uitgave van zijn blad niet kon voortzetten. Ook 
in Parijs vond hij de reaktie. na de nederlaag van de arbeiders 
in Juni van het vorige jaar. weer versterkt. Gedwongen



Frankrijk te verlaten, vestigde Marx zich in Augustus 1849 
te Londen, waar hij voortaan onafgebroken heeft gewoond.

Hun beschouwing over het burgerlijk-proletarisch een
heidsfront komt in die dagen tot de duidelijkste uitdrukking, 
waar Marx en Engels spreken over de taak van het proleta
riaat in Duitschland. Engeland en Frankrijk waar de bour
geoisie geheel of gedeeltelijk de macht in handen genomen 
had, konden zij rekenen tot de betrekkelijk demokratisch be
stuurde landen. Anders dan in Duitschland was in West- 
Europa de moderne maatschappelijke tegenstelling sterk ont
wikkeld — en met haar ook de moderne klassenstrijd. Daar
om behoefde de opmarsch van het proletariaat daar niet de 
omweg te volgen, die in Duitschland en andere ekonomisch 
achterlijke staten moest leiden over de bestormde machts
posities van koningschap en aristokratie.

In Duitschland — verklaarde b.v. het Kommunistisch Manifest — 
strijdt de kommunistische partij, zoodra de bourgeoisie revolutionair 
optreedt tezamen met de bourgeoisie tegen het onbeperkte koning
schap, het adellijke grondbezit en de kleine burgerij. ’)

In dezelfde geest schreef Friedrich Engels deze woorden 
in zijn ,.Grondbeginselen van het Kommunisme” *):

„Voor Duitschland moet de beslissende strijd tusschen de bour
geoisie en het onbeperkte koningschap nog komen. Daar echter dc 
kommunisten niet eerder op den beslissenden strijd tusschen henzelf 
en de bourgeoisie kunnen rekenen dan wanneer de bourgeoisie 
regeert, is het in 't belang van de kommunisten de bourgeoisie zoo 
spoedig mogelijk aan de macht te helpen, om hen zoodra mogelijk 
weer ten val te brengen.”

V. Waarschuwingen tegen zelfbedrog.
Men ziet het: de grondleggers van het wetenschappelijk 

socialisme, de eerste leiders van de revolutionaire sociaal- 
demokratie rekenden niet enkel met het uiteenvallen van de 
koalitie tusschen bezittende en niet-bezittende groepen. Neen: 
zij drongen er op aan dat de arbeiders zelf haar zoo spoedig 
mogelijk zouden verbreken, n.1. wanneer het eenige doel van 
de koalitie: het vrijmaken van ’t terrein voor de beslissende 
strijd tegen de bourgeoisie zou zijn bereikt. Meer nog: wij zul
len zien, dat ook over de nadeelen of gevaren voor de arbei
ders verbonden aan het sluiten van deze koalitie Marx en 
Engels zeer treffend hebben gesproken. Maar om het doel.

Onder „kommunisten” verstonden Marx en Engels in deze tijd de 
politieke richting die later meer algemeen met de naain van „sociaal- 
demokratie” zou worden aangeduid. Ook de kleine burgers rekenden zij in 
Duitschland tot de reaktionaire groepen.

2) Dit uitmuntende geschrift van Engels was bedoeld als een ontwerp 
voor het Kommunistisch Manifest. Eerst bijna twintig jaar na zijn dood 
heeft Eduard Bernstein er een uitgaaf van bezorgd. Een vertaling is op- 
genomen in de laatste druk van het „Manifest", verschenen 1 u de 
„Arbeiderspers", 1930.
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hun eigen bevrijding, de taak door de historie aan de arbei
ders gesteld, bleven zij ijveren voor het middel: de tijdelijke 
samenwerking met burgerlijke partijen, dat volstrekt niet 
minder dringend door de loop der dingen was aangewezen.

Over de manier waarop volgens hen dit middel het doel 
kan bevorderen, moet hier nog iets worden gezegd.

De vraag, schreef Marx enkele maanden voor de verschij
ning van het Kommunistisch Manifest in zijn te Brusse 1 
uitgegeven blad, de vraag welke het proletariaat zich stelt, is 
niet wat de bourgeois zouden willen, maar wat zij moeten.

„Het vraagt of de tegenwoordige politieke toestand in Duitschland 
de heerschappij van de bureaukratie, of die door de liberalen ver
langd, de heerschappij van de bourgeoisie, hun meer mogelijkheden 
aanbiedt om zijn eigen doeleinden te bereiken.

Daarvoor heeft hij enkel noodig, de politieke gesteldheid van de 
arbeidersklasse in Engeland, Frankrijk en Amerika met die in 
Duitschland te vergelijken om te zien dat de heerschappij der bour
geoisie niet alleen geheel nieuwe wapens tegen de bourgeoisie in 
handen geeft, maar hem ook een geheel andere plaats, de plaats als 
erkende partij verschaft.

Welke wapens als ’t ware vanzelf, door de machtsontwik
keling van de burgerlijke klasse in haar strijd tegen de 
koninklijke en aristokratische bureaukratie ten deel vallen, 
vat Marx dan samen in deze enkele woorden: persvrijheid en 
vrijheid van vereeniging. Wie dat niet begrijpen wil, zegt hij. 
moet maar eens Engelsche of Fransche arbeidersbladen in
zien, of ’n keer een Chartisten-vergadering bijwonen.......

In hetzelfde artikel komt Marx te spreken over de aanmer
kingen van arbeidersstandpunt op de Pruisische Landdag, de 
van de regeering afhankelijke reaktionaire vertegenwoor
diging.

„Een Landdag die de juryrechtspraak, gelijkheid voor de wet, op
heffing van heerendiensten, persvrijheid en vrijheid van vereenigen 
en vergaderen en een werkelijke volksvertegenwoordiging eischt — 
een Landdag die voorgoed met het verleden gebroken had en zijn 
vorderingen naar de behoeften van de tijd had ingcricht, in plaats 
van naar de oude wetten, zulk een Landdag zou op de krachtigste 
ondersteuning door het proletariaat kunnen rekenen.

M arx hekelde in dit stuk die verkapte reaktionairen. die 
het koningschap een zoogenaamde demokratische grondslag 
wilden geven en de volksmassa opriepen tot een aktie tegen 
bourgeoisie en aristokratie tegelijk. Van alle politieke elemen
ten is ’t proletariaat voor een koning het allergevaarlijkste.

,,Hct volk zou vóór alle dingen van Zijne Majesteit een liberale 
grondwet benevens algemeen stemrecht, vrijheid van vereeniging, 
persvrijheid en andere aangename zaken cischen. En wanneer het 
dit alles bezat zou het volk er gebruik van maken om zoo gauw 
mogclijk de macht, de waardigheid en de poëzie van het koning
schap overbodig te verklaren.

Demokratische rechten dus. het algemeen stemrecht en alle 
daarbij behoorende vrijheden, dit waren de strijdmiddelen die 
Marx en Engels voor de jonge arbeidersbeweging onmisbaar
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achtten. Maar in de tijd van haar opkomst moesten deze wa
pens van de regeerende machten worden afgedwongen. En 
dit. meenden Marx en Engels, kon wel niet anders dan in 
bondgenootschap met de liberale beweging onder de burgerij 
bereikt worden.

Vele jaren later stelde in Duitschland de herleving van 
beide groepen de vraag van hun onderlinge verhouding op
nieuw aan de orde. De agitatie van Lassalle had een socialis
tische partij kunnen stichten, sterker dan de vorige — en ook 
scheen een krachtige liberale beweging de schade van de 
reaktietijd na 1849 te willen inhalen. De stellers van het Kom- 
munistisch Manifest grepen de gelegenheid aan om weer de 
taktiek te propageeren die vroeger door de schuld van de 
anderen was mislukt.

Over deze kwestie wendde Friedrich Engels zich in het 
begin van 1865 met een brochure tot de Duitsche arbeiders.

Geen arbeidersbeweging, riep Engels hun toe, is mogelijk 
zonder vrijheid van schrijven, van vereenigen en vergaderen. 
Zoo onnoozel is de bestaande regeering in Pruisen niet dat 
zij zich zelf de keel zou afsnijden. Daarom moet het proleta
riaat de bourgeoisie bijstaan in haar kamp tegen deze en der
gelijke regeeringen. Eerst dan kan de onvermijdelijke strijd 
tusschen de kapitalistische en de arbeidende klasse uitgevoch
ten worden, wanneer zij in de toekomst alleen tegenover 
elkaar staan. De bourgeoisie zal niet uit eigen beweging de 
arbeidersbeweging begunstigen. Maar zij kan nu eenmaal de 
politieke macht niet veroveren zonder tegelijkertijd het prole
tariaat die wapens in de hand te geven. Zij moet ijveren voor 
de opheffing van alle uitzonderingswetten tegen bepaalde 
klassen der bevolking, voor het algemeene en direkte kies
recht, voor de andere demokratische rechten.......

Natuurlijk, verklaarde Engels verder, kunnen de arbeiders 
de liberalen tegenover de reaktionaire partijen alleen steunen 
zoolang zij trouw blijven aan hun beginselen. En in ieder 
geval moet het proletariaat handelen als een van de burgerij 
volkomen onafhankelijke partij en macht tegenover macht 
stellen. Slechts op die manier kan zij een ontzagwekkende 
positie veroveren, de afzonderlijke arbeiders hun klassebelan- 
gen doen beseffen en voorbereiden tot de volgende revolutio
naire stormloop.

Zoo herhaalde Engels de vermaning reeds in zijn boven 
aangehaalde ,,Grondbeginselen” in 1847 uitgesproken, toen 
hij met deze woorden besloot:

„De kommunisten moeten dus tegenover dc (nict-bi.r.jcrlijke) 
regeeringen altijd voor de liberale bourgeoisie partij ka zen. en 
alleen daarvoor zorgen dat zij niet deelnemen aan liet ze? bedrog 
van de bourgeoisie of geloof héchten aan hun verleidelijk • s loften 
over de heilzame gevolgen van de overwinning van de b’ jeoisie 
voor het proletariaat.”



VI. Grenzen van de burgerlijke demokratie.
Het maken van deze vergissing is een des te ergere fout, 

omdat de bourgeoisie er als ’t ware zelf steeds tegen heeft 
gewaarschuwd.

Zoo niet altijd door haar woorden, dan toch van ’t begin 
af door haar daden heeft zij getoond, dat haar demokratische 
gezindheid aan onoverkomelijke en gemakkelijk aan te wijzen 
grenzen is gebonden. De liefde voor de demokratie is een 
vorm van eigenliefde, ze begint en eindigt waar het klasse- 
belang dit gebiedt. Wat ook in de verbeelding had geleefd 
van de oude burgerlijke idealisten of utopisten — onmiddellijk 
is gebleken dat de bourgeoisie de demokratische regeerings- 
vorm voor haar bevrijdingsstrijd had uitgedacht en ingevoerd, 
of wilde invoeren.

Meer nog: reeds vóór het was bereikt, alleen maar om des 
te sterker te staan tegenover de arbeidersbeweging heeft de 
bourgeoisie dit doel menigmaal opgegeven of althans uit ’t 
oog verloren. Ja zelfs, zich met haar oorspronkelijke en nog 
niet overwonnen tegenstanders vereenigd tegen haar nieuwe 
vijanden. In het verloop van de Fransche groote omwenteling 
van 1789, zoowel als bij de revolutionaire bewegingen van 
1848 heeft dit verschijnsel zich voorgedaan. In Duitschland 
bleef ’t na dit jaar de politiek grootendeels beheerschen. Zon
der het proletariaat te kommandeeren, kan de kapitalistische 
klasse niet bestaan en om deze grondslag van haar maat
schappelijke positie te beschermen, verdraagt zij desnoods elk 
despotisme. Napoleon I en Napoleon III, ook Bismarck, 
heerschten over de bourgeoisie,maar zij regeerden niet tegen 
het kapitalisme. Willekeur van boven kan de bourgeoisie 
overlast en schade toebrengen, opstandigheid van onderen 
steekt haar naar het hart.

Om deze redenen heeft dan ook nergens de wereldklasse 
van de bourgeoisie haar historische taak: het vestigen van een 
staatsregeling die haar eigen revolutionaire leuzen van vrij
heid en gelijkheid zou verwezenlijken, voltooid. En in de 
tegenwoordige tijd, nu zij een vervallen en verouderd kapi
talisme poogt te handhaven, een kapitalisme dat merkbaar 
buiten staat is geraakt ook maar eenige zekerheid van wel
vaart te verstrekken, ziet men de bourgeoisie wat van haar 
historische taak terecht was gekomen, zooveel mogelijk onge
daan maken.

VIL Klassenstrijd en Partijenstrijd.

Het spreekt echter vanzelf dat de werkelijke loop van deze 
dingen veel minder eenvoudig is geweest dan door de alge- 
meene samenvatting kan worden uitgedrukt. Een der oor
zaken,die het schouwspel van de werkelijke ontwikkeling dik
wijls gekompliceerd of ook verward hebben gemaakt, ligt in 
het feit dat de bourgeoisie niet altijd als een aaneengesloten



macht is opgeUeden. Verschillende groepen konden het 
gezamenlijke klassebelang anders opvatten, naar gelang zij 
verschillende kapitalistische belangen vertegenwoordigden.

De industrie ijvert voor goedkoope -levensmiddelen en lage 
arbeidsloonen en voor bescherming van haar bedrijven, het 
grondbezit voor invoerrechten op voortbrengselen van de 
landbouw, de handel voor een onbelemmerd verkeer, enz. Dit 
maakt, dat men in de praktijk te doen heeft niet met een 
enkele klasse maar met verscheidene partijen. Bovendien 
brengt de partijstrijd mee dat men in de praktijk te doen heeft 
met partijleidingen, groepen die van het voeren van de klas
sen- of partijenstrijd hun beroep maken — zoodat bij de wor
steling om de macht bijzondere belangen de meer algemeene 
somtijds verdringen. Als gevolg van inwendige tegenstellin
gen heeft de bourgeoisie de arbeiders met vrijheden en rech
ten gewapend, niet alleen tegen de monarchie en de aristo- 
kratie, maar ook nu en dan voor de onderlinge partijentwisten.

In Engeland b.v. heeft de arbeiderspolitiek gedurende de 
heele negentiende eeuw in dit teeken gestaan, het waren de 
twee groote burgerlijke partijen, liberalen en konservatieven. 
die de werkende massa tegen elkaar in beweging wisten te 
brengen.

Zoo is de eerste kiesrechthervorming in het jaar 1832 tot 
stand gekomen onder de druk van een kleinburgerlijk prole
tarisch eenheidsfront. De tweede en verderstrekkende uit
breiding, welke in 1867 het kiesrecht verleende aan de stede
lijke arbeiders — pas in 1884 kwamen de landarbeiders er 
voor in aanmerking — was het werk van een konsei \ atieve 
regeering. Even tevoren had een konservatieve meerderheid 
van het parlement het wetsontwerp van een liberale regee
ring, als te radikaal, afgewezen. Inderdaad was deze uitspraak 
minder tegen de uitbreiding van het kiesrecht dan tegen het 
aanblijven van het ministerie uit de andere partij gericht. 
Beide partijen waren onder de indruk gekomen van een poli
tieke opleving bij een deel der arbeidersklasse — een opleving 
die ook zichtbaar was geworden in de ondersteuning door een 
aantal vakbondsleiders van de te Londen een paar jaar eerder 
opgerichte Internationale van Marx. Een invloedrijk konser- 
vatief parlementslid noteerde bij die gelegenheid in ziin dag
boek deze gedachte: „het is de moeite waard te overw cgcn ot 
het niet beter voor ons zou zijn het ruime kiesrecht nu af te 
staan, dan dat het ons later wordt afgedwongen .

In dit besef schijnt ook de meerderheid van het Lagerhuis 
(Tweede Kamer) te hebben gestemd. Toen het ontwerp ..met 
wild gejuich en handgeklap” was aangenomen, schreef het
zelfde lid deze woorden: „wat een huichelarij! — met uitzon
dering van heel enkele radikale demokraten haten en ' i eezen 
ze allemaal de wet”. Konsekwent blijvende, sprak hij Is lid 
van het Hoogerhuis tegen de toekenning van het kü si echt
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aan de massa van de arbeiders, die het volgens hem ,,stellig 
zullen misbruiken”.

Het gebruik dat de konservatieve lord Shaftesbury, naar 
zijn inzichten overigens een warm vriend en dappere kam
pioen voor allen in zijn land, die onder verdrukking en ellende 
leefden, het gebruik dat hij en zooveel anderen vreesden, heb
ben van het op deze manier verkregen politieke wapen de 
arbeiders in Engeland nog lange jaren daarna niet weten te 
maken. Van de kiesrechtuitbreiding profiteerden voornamelijk 
de liberalen en eerst tegen het eind van de negentiende eeuw 
is een zelfstandige arbeiderspartij opgetreden — die echter 
thans weer onder reformistische leiding tot een staat van 
machteloosheid is vervallen, welke de Engelsche arbeiders
beweging bij menschenheugenis niet had gekend.

VIII. Burgerlijke verdichtsels.
Toen de bourgeoisie haar regeerstelsel had gevestigd, ge

vestigd op de eenige manier die zij bij mogelijkheid had kun
nen toepassen, toen wilden haar woordvoerders de herkomst 
van het stelsel liefst doen vergeten.

Zij wilden niet meer weten, dat de demokratische staats
inrichting, waarmee zij heerschte, het voorwerp was geweest 
van een steeds revolutionaire en dikwijls gewelddadige strijd.

In dit streven heeft een theorie moeten voorzien, die de 
historische waarheid trachtte te verdringen door een juridisch 
verdichtsel. De theorie moest naar twee kanten dienst doen, 
zoowel naar boven als naar onderen. Voor de waarheid dat 
de bourgeoisie het koningschap machteloos had gemaakt, en, 
hetzij om eigen voordeel, hetzij uit sleurzin en behoudzucht 
nog slechts in schijn had bestendigd, kwam de fiktie, welke 
men de grondwettelijke of konstitutioneele monarchie 
noemde. Naar een allengs in de verschillende landen met 
grootere konsekwentie doorgevoerd beginsel, kwam de vroe
gere koninklijke macht te liggen bij een aan het parlement 
verantwoordelijk ministerie — dus bij het parlement zelf.

Van meer beteekenis is thans het andere verdichtsel dat in 
’t werk gesteld moest worden tegenover de arbeiders. Van 
vorsten kon de bourgeoisie zich ontdoen door hen naar het 
schavot of ten minste in ballingschap te sturen, of door hen 
te sluiten achter de vergulde tralies der konstitutioneele 
monarchie.

In vergelijkenderwijs normale tijden volgde de leidende 
groep van de kapitalistische klasse tegenover de arbeiders 
een methode die evenzeer bestaat in het opdringen van een 
wettelijke fiktie. De fiktie n.1. dat de demokratie niet een 
strijdmiddel maar een staatsregeling is. Niet een machtsvorm 
die zij, door de arbeiders geholpen, met een revolutionaire 
actie heeft in ’t leven geroepen en voor haar belang ingericht. 
Niet een machtsvorm die zij met haar ekonomisch en intellek-



tueel overwicht hanteert en met de in die strijd veroverde 
staatsmachtsmiddelen beschermt. De demokratie, volgens dit 
bedenksel.is een staatsinstelling, voor de behartiging van het 
algemeen belang geschapen, als zoodanig door de verschil
lende maatschappelijke klassen gezamenlijk te beveiligen en 
gelijkelijk te dienen.

Ook van de arbeiders meende men eerbied voor de demo- 
kratische instellingen te mogen vergen, van ’t deel der staats
burgers dat men gewoonlijk aanwees als het ..ekonomisch 
zwakkere”. Immers zou juist de demokratie met haar wettelijk 
gewaarborgde rechten en vrijheden de arbeiders in staat stel
len zich als een politiek sterke menigte te doen gelden. Altijd, 
mits de arbeiders dit nimmer anders zouden doen dan op ge
paste wijze en met wettelijk geoorloofde middelen — midde
len, anders gezegd, welke de bourgeoisie hun zou toestaan te 
gebruiken. En zonder te streven naar klasseoverwicht. wat 
immers met de aard van de demokratie volstrekt onverenig
baar werd verklaard.

Gedurende lange jaren hebben vele welgezinde vertegen
woordigers der vooruitstrevende bourgeoisie het demokratisch 
verzinsel onder de arbeiders gepropageerd — totdat in onze 
tijd dit werk door de rechts-socialistische propaganda werd 
overgenomen. Wat hen daarbij sterkte, was de gedachte dat 
de kapitalistische ekonomie, zoo niet de denkbaar beste dan 
toch de voor onafzienbare tijden eenig mogelijke volkshuis
houding moest heeten. En werkelijk konden hier voor het oog 
van de wereld ekonomisch en politiek bijgeloof zeer goed 
hand aan hand gaan en zelfs elkaar in de hand werken.

Want ook het kapitalisme verlangde vrijheid op alle manie
ren waar het gebruik voor had. Vrijheid van bedrijf: oprui
ming van alle belemmeringen voor handel en nijverheid: vrij
heid van arbeid: het verbreken van alle banden die de arbei
ders bonden aan andere heeren. Als bovendien gelijkheid voor 
de wet van alle burgers bestond en verder ook alle andere 
demokratische rechten verzekerd waren, dan zouden de arbei
ders in hun verhouding tot het kapitaal van alle dwang zijn 
verlost. Wetten b.v. die vakvereenigingen verboden of be
moeilijkten, door b.v. de werkstaking te verbieden, de libera
len erkenden het, moesten verdwijnen.

Aan de andere kant zou geen denkend arbeider kunnen 
verwachten, dat uit de demokratische samenleving alle onge
lijkheid verdwijnen zou. Zoo wil het nu eenmaal ons 
produktiestelsel dat men met geweld kan verstoren, maar dat 
als hoofdzakelijk op de natuurlijke ongelijkheid van de men- 
schen gegrond, altijd weer in een of andere vorm zal herrij
zen. Kunstmatige, niet uit het wezen van de dingen voort
vloeiende ongelijkheid wordt door de demokratie overwon
nen. De vrije, aan zich zelf overgelaten werking van de onge
schreven wetten van het kapitalisme stelt het proletaria u op 
één lijn met alle andere burgers van de staat. Want hei ’ api-
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talisme voert de verhouding tusschen bezitters en gebruikers 
der produktiemiddelen, die eenmaal uit de menschonwaardige 
betrekking tusschen slaven en hun meesters of van lijfeigenen 
tot hun heeren bestond; het kapitalisme voert deze verhouding 
op tot de moreel en kultureel zooveel hoogere relatie die 
tusschen werkgevers en werknemers bestaat.

En als men ook in deze verhouding nog op eenige onvrij
heid zou meenen te kunnen wijzen, dan behoort bedacht te 
worden, dat in geen enkele samenleving het individu vol
komen vrij kan zijn. In ieder geval wordt voor de individuen 
de hoogst bereikbare vrijheid verkregen in de kapitalistische 
maatschappij die haar leden, hetzij arbeiders of kapitalisten, 
niet anders aan elkaar bindt dan als koopers en verkoopers.

Met des te grootere kansen kon, wat Engels het burgerlijk - 
demokratisch zelfbedrog noemde, worden verkondigd, 
toen omstreeks het jaar 1850 de principieele strijd tegen het 
kapitalisme, kort te voren de oorzaak van zooveel onrust in 
de wereld en zooveel angst bij de bezittende klasse, voor altijd 
verloren scheen te zijn. Men verwachtte van die kant dat nu 
de reaktie na de revolutionaire periode de kwaadwillige lei
ders tot zwijgen had gebracht, de misleide massa vanzelf tot 
het verstaan van rede zou komen. Thans kon de demokrati- 
sche beschaving met haar wereldhistorische taak een begin 
maken. In ’t bijzonder zou zij de bezitters moeten bewegen om 
niet te weinig te geven, en de behoeftigen weerhouden van te 
veel te vragen.

IX. Burgerlijke praktijk.
Dat het met deze theorie bij theorie gebleven is, behoeft 

men onze lezers niet te verzekeren. De bourgeoisie als klasse 
en ook wel geen enkele burgerlijke partij heeft er ooit ernst 
mee gemaakt. De hersenschimmen van haar profeten lieten 
haar koud: waar of wanneer dan ook, heeft enkel vrees voor 
de arbeidersbeweging de machthebbers kunnen nopen iets 
meer vrijheid enz. te geven dan het weinige dat ’t kapitalisme 
voor zijn eigen ontwikkeling behoeft.

Toch kan men niet zeggen dat buiten dit minimum de fiktie 
van een demokratische regeeringsvorm op grondslag van het 
kapitalisme geheel zonder praktische uitwerking is gebleven. 
Wel degelijk heeft zij diensten bewezen, echter hoofdzakelijk 
voor de belangen van de bourgeoisie zelf. Want het valt niet 
te ontkennen, dat in eenige landen gedurende sommige tijden 
de leiders van de arbeidersbeweging het liberale verdichtsel 
hebben aanvaard, of het zich lieten aanleunen.

B.v. in Engeland gedurende het grootste deel van de 
tweede helft der vorige eeuw. Ook een aantal Fransche 
socialisten, als gevolg van de sterke revolutionaire traditie uit 
de tijd van het burgerlijk-proletarisch eenheidsfront, zijn lang 
bevangen gebleven in de noodlottige verbeelding welke in



1899 leidde tot het optreden van de eerste socialistische minis
ter, die spoedig ook de eerste verrader werd in de moderne 
geschiedenis van het socialisme.

Genoeg en meer dan genoeg hebben verder overal de 
socialistische partijen beleefd om niet alleen te weten dat de 
bourgeoisie al haar voorrechten en al haar macht met de 
grootste hardnekkigheid verdedigt. Bovendien mocht worden 
verwacht dat de bezittende klasse niet altijd bij een verdedi
gende houding zou willen blijven. Met volkomen zekerheid 
kon worden voorzien — en is van marxistische kant her
haaldelijk voorzegd — dat de bourgeoisie de wapens, mee 
door haar toedoen in handen van het proletariaat geraakt, 
niet maar voortdurend en ongestoord tegen zich zelf zou laten 
gebruiken. Te minder behoefde zij zich dit te laten welgeval
len, omdat de bourgeoisie in de klassenstrijd tegen het prole
tariaat over middelen beschikt die de arbeidersbeweging met 
de enkele demokratie haar nooit zullen kunnen ontnemen. 
Middelen waarmee omgekeerd de bourgeoisie de demokratie 
kan ontnemen aan de arbeiders.

Ten eerste behoudt de bourgeoisie, ook bij de volledigste 
invoering van de demokratie, krachtens haar ekonomische 
positie nog zeer groote voorrechten. Door haar plaats in het 
produktieproces en haar rijkdom oefent zij. direkt of inuirekt, 
een sterk overwicht uit. In een wereld waar alles te koop is. 
betaalt de kapitalistische klasse een overvloed van intellek- 
tueele krachten van lagere of hoogere rang; haar propagan
disten, haar pleitbezorgers, haar geestelijke lijfwachten Kort 
en krachtig heeft het laatste sociaaldemokratische program, 
opgesteld voor de overgave aan het fascisme, de hier be
doelde waarheid aldus uitgedrukt:

,,In de demokratische republiek berust de politieke heerschappij 
der bourgeoisie niet meer op politieke voorrechten maar op het feit 
dat zij door middel van haar ekonomische macht, van de kracht 
der traditie, door de pers, de school en de kerk de meerderhe d van 
het volk onder haar geestelijke invloed kan houden.

Zoo luidt een gedeelte van het program, eerste artikel, 
toegelicht door Otto Bauer in het kongres van de Oostenrijk- 
sche sociaaldemokratie te Linz in 1926.

Wij weten evenwel dat de bourgeoisie zich niet verlaat op 
een verstandelijk overwicht en met een geestelijke garde niet 
tevreden is. Behalve deze staan nog andere en wel zoo sterke 
en vertrouwbare krachten haar ten dienste. Op de vroegere 
heerschers heeft de bourgeoisie ook de staatsmachtsmiddelen 
veroverd. In betrekkelijk normale tijden legt zij met deze 
machtsmiddelen een voortdurende druk op de gansche lagere 
klassen van het volk. Kleinere vergrijpen van de arbeiders
beweging tegen de kapitalistische orde straft zij met o- rech
terlijke, grooter overtredingen bedwingt zij met de militaire 
macht. Zoodra de omstandigheden het vereischen brengt zij 
de machtsmiddelen van deze soort, die zij steeds uitb*. idt. in 
volle werking.
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Met een enkele slag vernietigde het in haar dienst en met 
haar middelen grootgebrachte fascisme al het strijdbare verzet 
tegen het kapitalisme. De burgerlijke klasse liet zich paaien 
met de toezegging dat de fascisten het ekonomisch belang van 
de bourgeoisie beter zouden behartigen dan zij zelf ooit heeft 
kunnen doen.

Hoe de bourgeoisie zich zal willen gedragen als zij in dit 
opzicht teleurgesteld zou worden, kan wel niemand thans 
voorzien. Tot dusver heeft de kapitalistische klasse in gemis 
of in verlies van regeermacht berust, wanneer despotisme of 
tyrannie haar belangen in acht namen.

Wat de arbeiders in de fascistische landen betreft, de arbei
ders die in de korporatieve staat ook, een gelijkwaardige kor- 
poratie zouden mogen vormen, weet inen zeker, dat velen dit 
bedrog doorzien. Zelfs zijn er redenep om te meenen, dat het 
Duitsche proletariaat, de partij waar het reformistisch bederf 
immers het diepste was doorgedrongen, niet gemakkelijk in 
het oude zelfbedrog zal terugvallen. Althans voor het oogen- 
blik spreken vertegenwoordigers van de voormalige groote 
partij geheel in de geest van de vroegere revolutionaire min
derheid, nog slechts enkele jaren geleden als kwaadwillige 
extremisten uitgeworpen........

„De in Duitschland sedert 1923 heerschende kapitalistische bur
gerij benevens haar militaire en feodale (oud-adelijke) aanhangsels 
duldde de vorm der demokratie zoolang zij ze voor haar doelmatig 
hield........ ’

verklaart b.v. een rechtssocialistisch emigrantenorgaan. En 
een andere medewerker komt, met eenig verschil in de tijd
rekening, tot dezelfde beschouwing van het verleden:

„De Duitsche republiek had in 1918 19 een echte demokratie 
kunnen worden met verstrekkende socialistische mogelijkheden. De 
nederlaag die toen de arbeidersklasse trof, heeft enkel de kapita
listische schijndemokratie laten bestaan.”

De meerderheidsleiding in Nederland staat helaas nog ver 
van een erkenning, die uit reformistische monden een beken
tenis mag heeten, een erkenning, die voor Duitschland te laat 
komt, maar die in ons land nog direkt bruikbaar zou kunnen 
worden. Haast geen dag gaat voorbij zonder dat men voor
mannen der S-D.A.P. hun aanhangers hoort bezweren trouw 
te blijven aan een demokratie over wier waarde in het ver
leden wij niet meer behoeven te twisten, die buiten de fascis
tische staten vooral in Nederland meer en meer in verdruk
king komt en die door verklaringen van gehechtheid natuur
lijk niet is te redden. De vraag kan niet zijn wat de socialisti
sche partij, waar alle burgerlijke partijen een half-fascistische 
regeering niet alleen toelaten maar toejuichen, over de demo
kratie van het kapitalisme te zeggen heeft. De vraag is alleen 
wat zij er voor doen wil. maar zelfs zooveel wil deze partij
leiding uit verleden of heden niet leeren, dat zij begrijpt, hoe 
weinig demokratische middelen voor het behoud van de 
demokratie kunnen uitrichten.



Nog veel erger is dat deze partijleiding zich tegelijkertijd 
beijvert om wat aan vrijheden en rechten thans nog een 
hachelijk bestaan leidt, prijs te geven aan de reaktionaire 
regeering. De schijndemokratie van onze dagen kan blijkbaar 
nog slechts een valsche liefde wekken.

★ ★★

In het tegenwoordige deeltje van deze serie moesten andere 
belangrijke vraagstukken betreffende de stand van de demo- 
kratie onbesproken blijven. Hoe de burgerlijke fictie over de 
demokratie in de kapitalistische maatschappij in het leven is 
gekomen, het verdichtsel dat in onze tijd nog enkel als dema
gogie kan voortleven, moest voor de lezers van ..Rood 
Kader” allereerst worden uiteengezet.

(Dit artikel is geschreven in de spelling De Vries en Te 
Winkel).

Boekbespreking
Een geschiedenis van 
het Nederlandse Volk

Jan Romein, „De Lage Landen bij de Zee .
Uitg. De Haan, / 3.95.

(J.B.) Wat onze lagere school de jonge proletariër mee
geeft aan geestelijke bagage voor zijn hele leven — geen 
mens weet beter dan de onderwijzers hoe een armelijk en 
treurig beetje het is. En van dat beetje gaat in de allereerste 
plaats het „vak” dat „vaderlandse geschiedenis” heet, de weg 
van een akelig groot deel van de schoolse kennis: het wordt 
zo gauw mogelijk radikaal vergeten.

Laten we dadelijk zeggen: terecht. Wat de school, onder 
dwingend voorschrift van het leerplan, aan geschiedenis 
meegeeft, is inderdaad waardeloos. Van de waslijsten van 
„jaartallen”, „graven” en „vredes” springt de onbruikbaar
heid zonder meer in het oog. Wat overblijft, zijn wat feitjes 
uit de staats- en krijgsgeschiedenis in een gewoonlijk dóór en 
dóór tendertieuse en chauvinistische lezing. „Geschiedenis" 
betekent op de lagere school practisch „nationalistische en



orangistische propaganda”. Iets als historische zin, als inzicht 
in een historische ontwikkeling, kan dit onderwijs niet geven.

Dit laatste kan ook moeilijk anders. Want voor deze vrij 
moeilijke geestelijke funkties zijn de leerlingen van de lagere 
school zeker te jong. Juist voor geschiedenis geldt, als voor 
geen ander vak, dat zij niet werkelijk goed, niet in historische 
zin inderdaad bevredigend onderwezen kan worden zonder 
dat de leerplichtige leeftijd zeer belangrijk omhooggebracht 
zou worden — tot 16 a 18 jaar b.v. En we weten dat dat in 
een kapitalistische maatschappij niet gebeuren zal. Zo is de 
vraag van het geschiedenisonderwijs in laatste instantie een 
maatschappelijke vraag.

Ondertussen zitten we met het feit dat de normale pro
letariër, en dat geldt ook vrijwel onverzwakt voor de tot 
zelfstandig politiek denken in staat zijnde proletariër, van de 
geschiedenis van zijn eigen land en volk niets weet. En wat 
erger is: het duidelijke gevoel heeft dat het volstrekt onnodig 
is er iets van te weten. De arbeider, die bewust gaat werken 
aan zijn ontwikkeling, vanuit het gevoel dat hij niet genoeg 
weet van de machten die over zijn lot en dat van zijn klasse 
beslissen, en die er zich nu toe zet dit tekort aan te vullen — 
men zal hem zelden met historische zaken aan de gang zien.

En toch is dit nodig, kameraden. Juist in deze tijd blijkt het 
steeds weer dat zich in de socialistische strijd ganse reeksen 
van faktoren doen gelden die we in onze berekening niet 
opgenomen hebben omdat we het bestaan ervan eigenlijk niet 
vermoedden. En die faktoren betreffen steeds weer: onszelf; 
het. wezen van onze eigen klasse; haar mogelijkheden, de 
krachten die haar wezen méé-bepalen, haar tradities. Het is 
in deze tijd vaak genoeg gezegd, maar kan toch niet genoeg 
herhaald worden; de objektieve faktor in de historische ont
wikkeling, die kennen wij; de maatschappelijke ontwikkeling. 
Maar de subjektieve faktor (de mensen zelf, en de manier 
waarop ze op die gegeven maatschappelijke ontwikkeling 
reageren) daar weten we feitelijk heel erg weinig van. en dat 
merken we in deze tijd maar al te goed, omdat allerlei mensen 
anders blijken te doen dan we van ze verwacht hadden. 
Daarvan zullen we op de hoogte moeten komen.

En hierom moeten wij onder anderen de geschiedenis 
kennen van ons eigen volk. Niet die van de hollandse graven, 
of de hollandse zeeslagen; die interesseren ons niet. Maar 
ons interesseert de grote lijn van de wording van onze neder-



landse staat, de ontwikkeling van de nederlandse bourgeoisie, 
die van het nederlandse kapitalisme. Ons interesseert de ont
wikkelingsgeschiedenis van het nederlandse proletariaat, van 
onze eigen klasse; we moeten de aard en het ontstaan van 
de tradities en de terdenzen kennen die tot op dit ogenblik 
in onszelf dóórwerken, die ons eigen zijn méé-bepalen, die 
maken dat de nederlandse arbeidersklasse is zoals ze is. en 
doet zoals ze doet. We willen het ontstaan en de ontwikkeling 
van de klassenverhoudingen in ons land kunner zier, als eer 
historisch proces, om het daardoor beter te kunnen begrijpen. 
Dit alles, en nog veel meer moeten we weten en kennen, om 
het tegenwoordig zijnde beter te kennen en te begrijpen.

Inderdaad heeft Jan Romein hier een boek geschreven dat 
ons bij dit alles een kostelijk hulpmiddel zijn kan. Eer derge
lijk boek als dit was er inderdaad nog niet. En daarom is het 
boek belangrijk, juist voor ons. Het geeft precies het tegen
overgestelde van de lagereschool-geschiedenis: allereerst ont
wikkelingslijnen, er feiten alleen wanneer het punter, zijn die 
die lijnen bepalen. Het laat ons onze geschiedenis zier als 
een wordingsproces. Het geeft niet alleen de geschiedenis van 
een bepaalde maatschappelijke groep: het laat het geheel \ an 
de maatschappij zien: een geheel van in onderlinge voort
durende wisselwerking staande klassenkrachten. Lees maar 
eens wat hij schrijft over onze opstand tegen Spanje, en de 
krachten die daarbij werkten; lees het hoofdstuk ..Heren en 
Volk” dat de klassenverhoudingen in de 17de eeuw ne- 
handelt.

We hopen hiermee duidelijk gemaakt te hebben dat dit 
boek inderdaad voor onze mensen van zéér groot belang is.

Uit de Partij
De organisatie van het Partijwerk

Organisatie: hoe vaak gebruiken we allen dat woord' We 
gebruiken het in velerlei begrippen. Maar in één opzi da is 
het dit maal voor ons van belang. We willen het hebber o er 
de partij, over haar werk, over de middelen om hei \ rk
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goed te doen slagen, we willen het dus hebben over de orga
nisatie van het partijwerk.

Een aantal kameraden zal misschien vragen, ,,loopt het . 
werk dan niet? en natuurlijk zullen we niet zeggen: ,,Neen. 
het loopt niet,” want dat zou onjuist zijn, maar wel moeten 
we dit zeggen: ,«sommige onderdelen, sommige afdelingen 
lopen goed, maar er zijn ook onderdelen en afdelingen, waar 
het meer dan treurig is”.

We kennen heel goed de moeilijkheden, waar afdelingen 
en gewesten voor zijn geplaatst. Voor een deel zijn het immers 
dezelfde moeilijkheden die ook het partijbestuur drukken en 
voor zover het P.B. ze niet direct ondervindt, komen voor de 
grote zorgen de partijafdelingen en gewesten toch ook bij het 
partijbestuur terecht.

Daar is allereerst het voortdurende gebrek aan geldelijke 
middelen, dat onze gewestelijke afdelingsbestuurders zo vaak 
belemmert datgene te doen, wat ze noodzakelijk achten.

Daar is in verscheiden afdelingen ook de grote moeilijk
heid, loon- en steunroof te trotseren om de colportage vol te 
houden.

Maar deze moeilijkheden worden vaak op bewonderens- 
waardige wijze overwonnen en wie de ergste feiten van ver
volging en steunroof hoort, krijgt zeker groot respect voor 
wat b.v. enkelen op eenzame posten weten te dragen en voor 
de wijze waarop deze kameraden er zich doorheen weten te 
slaan.

In een aantal afdelingen is een andere moeilijkheid: het ge
brek aan geschoold kader, dat in staat is het organiserende 
werk te verrichten.

Zie, daar zijn we weer aan het uitgangspunt „het organi
seren”.

Zeker, het werk moet georganiseerd worden, goed ge
organiseerd worden. Maar dat wil helemaal niet zeggen, dat 
je gestudeerd moet hebben in allerlei wetenschappen.

Organiseren is zeker een kunst, maar dan toch ook een 
kunst, waarvan de ervaring heeft bewezen, dat juist de arbei
ders. wanneer ze van de ernstige wil zijn vervuld om de 
partijplichten goed na te komen, het er heel ver in kunnen 
brengen.

Het bezitten van een goede theoretische grondslag, het 
voeren van een juiste politiek en taktiek is voor ons natuur
lijk eerste eis maar daarnaast- mnpfon f—



nerende partij hebben, die met kracht onze gedachten onder 
de arbeiders kan brengen en die door haar werkzaamheid 
haar taai volhouden ondanks alle moeilijkheden, en door haar 
discipline vertrouwen wekt.

Ongetwijfeld is enthousiasme bij het werk onontbeerlijk en 
wordt deze door de bevestiging van de juistheid onzer begin
selen steeds weer opgewekt en versterkt. Maar een afdelings
bestuur dat leiding weet te geven, dat er zorg voor draagt dat 
de leden allen op de hoogte zijn van datgene wat moet gebeu
ren, een bestuur dat alle mogelijke maatregelen neemt om 
alles op rolletjes te laten lopen, een bestuur dat steeds zorgt 
voor werkzaamheid en iedere actie-mogelijkheid uitbuit en 
deze zodanig aanvat dat er climax inzit, d.w.z. dat de be
tekenis en de indruk ervan naar buiten steeds stijgt, zon 
afdelingsbestuur doet ontzaglijk goed werk.

Omdat ze organisatie brengt in het werk.
En die organisatie maakt indruk bij eigen kameraden en 

bij buitenstaanders en geeft betere kans van slagen.
Neen sterker, geeft alleen kans van slagen.
Is niet één van onze aanmerkingen op de C.P.H.. dat ze 

nimmer in staat bleek een sterke, goed gedisciplineerde partij 
te worden?

Is niet één van onze eerste opgaven de arbeiders en arbei
dersvrouwen te leren dat ze in de sterke politieke partij hun 
wapen vinden in de klassenstrijd?

En dus heeft ieder bestuur er zorg voor te dragen dat het 
inderdaad het centrum van het afdelingsleven is. Heeft het er 
voor te zorgen, dat de afdeling een geheel is, dat geleid en 
ook gestuwd wordt door haar organiserende werkzaamheid.

Eén van de dingen die daarvoor ’t meest nodig is. is be
hoorlijk en regelmatig contact tussen de bestuurders.

Een afdelingssecretaris kan een uitmuntende archivaris 
zijn als hij zijn ingekomen circulaires prachtig nummersgcwiis 
in de linnenkast opbergt, maar hoe kan de voorzitter goed 
leiding geven in de huishoudelijke vergadering, als hij zo maar 
even vluchtig of in ’t geheel niets van de inhoud van de circu
laires hoort. Hoe kan hij zonder deze dingen te lezen de alge
mene leiding in de partijafdeling dragen. En zoals hei met 
de voorzitter is, is het ook het geval met penningmeester en 
colportageleider. Nadat dus de secretaris de circulaires heeft 
gelezen, moeten ze vóór de bestuursvergadering minste as bij 
voorzitter en penningmeester komen. Op deze wijze wordt
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dan tevens overbodig, dat de voorzitter aan het P.B. schrijft 
„zendt mij ook de circulaires, want ik zie nooit iets”.

Afdelingsbestuurders, bespreek dit in je bestuursvergade
ring. Indien je dit goed uitvoert, werkt het ook de vlotte af
doening van de zaken in de vergadering in de hand. Natuur
lijk moet er daarbij in het bestuur het grootst mogelijk contact 
zijn. Contact tussen secretaris en penningmeester met be
trekking tot de ledenlijsten. Een secretaris die er 3 maanden 
over moet doen om het juiste ledental aan het P.B. op de 
kwartaalkaart op te geven, is toch eigenlijk een raar organi- 
satieman en een colportageleider die niet uit de circulaires 
weet dat er nieuwe brochures zijn uitgekomen, kan nooit z’n 
plicht doen.

Ook in de colportage met vlugschriften en brochures moet 
organisatie worden gebracht.

De aantallen die wij verkopen zijn niet slecht, maar wat 
moet men er van denken als grote afdelingen in ’t geheel niets 
bestelden van de brochures: „Van Honger en Wanhoop tot 
Klassenstrijd”, terwijl anderen ze met hondertallen bestelden?

De colportage is ons belangrijkste wapen. De colportage 
met de „Fakkel” is daarbij het voornaamste.

Daarover schreef Jan Bakker de vorige maal reeds. Maar 
ook de brochureverkoop is iets van groot belang.

Een brochure, een klein boekje, heeft wat langer levens
duur als ze eenmaal gekocht is. Ze behandelt een speciaal 
onderwerp meer volkomen af en is daarom voor scholing en 
propaganda uitstekend geschikt.

Iedere afdeling moet dus toch minstens een aantal kunnen 
afnemen in overeenstemming met het ledental.

Maar belangrijker wordt het nog wanneer het P.B., zoals 
nu vlugschriften uitgeeft voor bepaalde categorieën; zoals nu 

^één voor de vrouwen, één voor de werkverschaffingsarbei- 
ders en één voor de boeren, kwekers, tuinders en land
arbeiders.

Gaat het nu aan dat een grote stad zegt: „wij hebben geen 
boeren en dat is dus niets voor ons?”

Neen, want we willen ons juist wenden tot die groepen, 
die ontvankelijk voor ons woord moeten zijn, maar waaronder 
we nog weinig aanhang hebben. De steden moeten dus hel
pen dit speciale werk op het platteland te doen slagen en het 
mogelijk te maken, dat het systematischer kan gebeuren.

Is het ook niet te gek dat het nu weken moet duren vóór



sommige afdelingen in wier nabijheid werkverschaffingen zijn, 
of in wier plaats arbeiders wonen die in de werkverschaffing 
werken, het voor deze mensen speciaal geschreven vlugschrift 
bestellen. Straks valt de vorst in en worden de werkverschaf
fingen gesloten en is bestellen niet meer nodig.

Is het niet vreemd dat kleine afdelingen als Purmerend en 
Beemster al honderden van deze 3 vlugschriften verkochten, 
maar dat een aantal sterke afdelingen de eerste bestelling nog 
moet doen, waardoor ze er oorzaak van zijn, dat het P.B. 
in haar plan om op deze wijze voort te gaan wordt belem
merd.

Al deze dingen zijn mede oorzaak van te weinig contact 
tussen de bestuurders en daarin moet verbetering worden 
gebracht.

Het is voor de uitbouw van de partij van belang.
De uitbouw van de partij ook daarover is het goed nog 

iets te zeggen.
De jaren van politieke onderdrukking die we nu hebben 

doorgemaakt, brachten verscheidene zwakkelingen er toe het 
hazenpad te kiezen.

Dat is verklaarbaar en niet zo heel erg, al staan we veel 
een beetje gauw met de opmerking gereed: „Och, dat dachten 
we wel” of „Daar verliezen we niet veel aan”.

Laten we er toch van overtuigd zijn dat menigeen, die \ er- 
dwijnt, reeds een poosje tot de ontmoedigden en tcleurge- 
stelden heeft behoord en het inderdaad niet zo moeilijk is in 
dat geval al te voorspellen dat het betrokken lid vandaag ol 
morgen verdwijnen zal.

Belangrijker ondertussen is dat bij velen buiten onze rijen 
door onze propaganda en vaak ook de gebeurtenissen zelve, 
politieke opheldering is gekomen.

Wij willen voortdurend aan die politieke opheldering w er
ken. We willen een sterke partij vormen die in staat is op de 
duur haar taak te vervullen. Maar dan is het ook nodig dat 
wij ons op de hoogte houden van de wijzigingen die in de 
gedachten van de arbeiders komen. Worden ze vatbaar voor 
ons woord dan hebben we in de bedrijven en de wijken de 
beste elementen, de strijdbare figuren tot ons te trekken en 
hen zo mogelijk in onze rijen op te nemen.

Veel meer dan voorheen moeten de afdelingsbesturen zich 
ermee bezighouden, hoe wij dat in de toekomst bereiken

Fakkelactie, colportage, huisbezoek, actie; dat zijn punten
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die regelmatig in bestuurs- en ledenvergaderingen dienen 
besproken te worden.

En tenslotte, nu we het toch hebben over vergaderingen, er 
moet naar gestreefd worden, en dat is vooral de taak van de 
voorzitter, dat er in deze besprekingen spijkers met koppen 
worden geslagen. Een huishoudelijke vergadering moet steeds 
in de beste zin van het woord een „werkersvergadering” zijn. 
Als dan daarbij getracht wordt op iedere vergadering ook iets 
te doen aan de politieke scholing zonder ze te doen verwor
den tot een complete debatvergadering, dan kan het niet 
anders of deze bijeenkomsten bevorderen het inzicht, de 
saamhorigheid en de werklust in de partij.

Daarom is de samenstelling van de agenda iets dat met 
zorg dient te geschieden.

We hebben nu voornamelijk gesproken over de taak van de 
bestuurders. Maar we moeten eindigen met deze opmerking 
dat geen enkel bestuur al weet het 't werk nog zo goed te 
organiseren, resultaten van betekenis kan bereiken, indien 
niet de leden bereid zijn hun schouders onder het werk te 
zetten.



V.V. S. O.-Nieuws
DE V.V.S.O. HEEFT EEN PLAN.

Maar wie is de V.V.S.O.? Is dat het bestuur? De vijf 
mensen van het Centraal Bestuur? Neen, natuurlijk niet. De 
V.V.S.O. zijn de leden. En als de leden zich niet achter het 
plan scharen, dan wordt het plan niet uitgevoerd.

Maar het plan is te goed, om niet uitgevoerd te worden. 
Wij, leden van de V.V.S.O., wij zetten de schouders eronder.

Ziehier ons plan:
Wij geven uit een serie van 4 boekjes die nog lager in 

prijs zullen zijn dan Stemmen der Vrijheid, terwijl de uit
voering en inhoud minstens gelijk zullen zijn.

Dit is een gewaagde onderneming voor ons. armen aan 
geld. Maar wij zijn rijk aan vertrouwen. En daarom durven 
we het aan. En het wordt je niet moeilijk gemaakt, nee. het 
kan haast niet eenvoudiger. Luister.

Je tekent in voor de hele serie van vier en betaalt daarvoor 
ƒ 1.80, dat is slechts 45 cent per exemplaar. ,,Ja”. horen we al 
mompelen, ,,dat is weer iets voor de mensen, die nog werken. 
Bijna 2 gulden hebben we niet te missen.”

Dat weten we, wij tellen inderdaad veel werklozen in ons 
midden, en daarom innen wij dat geld in 12 maandelijkse ter
mijnen van 15 cent.

Dus: elke eerste week in de maand betaal je 15 cent, waar
voor je een behoorlijke kwijting ontvangt; na 3 maanden ver
schijnt het eerste boekje, dat je thuisbezorgd krijgt. Kan het 
eenvoudiger en billijker? Het woord is nu aan jou. kameraad'.

Wat je krijgt voor je ƒ 1.80!
De uitvoering en dikte kun je meten aan ..Stemmen der 

Vrijheid”, van onze afd. Amsterdam.
We hopen uit te geven:
1. een werkje over de toestanden, verhoudingen en toe

komstmogelijkheden in het verre oosten van de hand van 
A. van Dam.

2. een vervolgbundel ,.Stemmen der Vrijheid”.
3. een bloemlezing uit het politieke werk van ons lid 

Frank v. d. Goes.
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4. een socialistische roman of novellenreeks, waarover we 
nog in bespreking zijn.

En zal elk boekje niet afzonderlijk te koop zijn? Natuurlijk, 
maar dan betaal je minstens 60 cent per stuk, of ƒ 2.40 voor 
de vier. Dan heb je dus net precies een boekje strop op de 
vier.

En daarom dus, uit deze economische overweging, aarzelt 
niemand onzer leden een ogenblik, maar hij vult met spoed 
het biljet in, dat het bestuur van de V.V.S.O. hem liet bezor
gen. Als jullie opschiet — aan ons zal het niet liggen — dan 
begint het spaarfonds op 1 Jan. 1935.

VAN HET BESTUUR DER V.V.S.O.

Penningmeester. In plaats van mej. Barelds is als penning
meester van het Centraal Bestuur gekozen onze kameraad 
K. van den Haak, te Haarlem, Rijksstraatweg 445. Zijn giro
nummer is 48472.

Alle betalingen inzake contributie, maandblad, reglementen, 
zegels, het boekenfonds enz. richte men dus aan dat adres.

De bestelling en verrekening van de brochure-Gorter en 
van diplomakaarten blijven voorlopig bij den secretaris giro 
42512, Den Haag.

Diploma-kaarten. Eenheid van diplomakaarten, zodat de 
leden elkanders bijeenkomsten kunnen bijwonen, is verkregen 
met de afdelingen: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam. Slie- 
drecht, Arnhem, Deventer en Hengelo. Wie volgt?

De diploma’s kosten 1 ct. per stuk in elke hoeveelheid plus 
halve port. Opgeven of men per week of per maand de con
tributie int.

Zegels in vier verschillende kleuren, waarvan elke afdeling 
zelfstandig de waarde kan vaststellen vrage men bij den 
penningmeester.
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De economische en politieke toestand 
van de wereld sedert 1919

De periode na de oorlog wordt economisch daardoor ge
kenmerkt, dat het kapitalisme internationaal het stadium 
heeft bereikt van zijn ondergang. Natuurlijk is deze fase van 
het kapitalisme niet wiskundig na het eindigen van de oorlog 
ingetreden. De historicus, de man der wetenschap, kon reeds 
voor de tijd, die ligt tussen de aanvang der eeuw en de 
oorfog, symptonen aanwijzer?, die duiden op een neergang 
van het kapitalisme. In het bewustzijn der grote massa daar
entegen stond de verdere opgang van ’t kapitalisme nog als 
iets vanzelfprekends vast.

Een crisis van de tegenwoordige omvang had men niet 
beleefd. Bij de lonen was de opgaande lijn overheerschend. De 
werkloosheid was absoluut onbetekenend. Daardoor heerste 
in de hoogkapitalistische landen het reformisme bijna onbe
perkt. Toen de oorlog uitbrak, schaarde in deze landen de 
arbeidersklasse zich in overgrote meerderheid achter het 
nationale kapitalisme. In Frankrijk en Engeland werden de 
oorlogskredieten zonder meer toegestaan. Ook in Duitsland 
was de grote meerderheid van de soc. dem. fractie ia haar 
bijeenkomst voor het toestaan der oorlogscredieten. bij b? 
openbare stemming in de Rijksdag de gehele fractie.

De 20 jaren, die verliepen sedert het begin van de oorlog, 
hebben het geloof in de vanzelfprekendheid van de verdere 
bloei van het kapitalisme doen wankelen. Niet alleen bij de 
enkelen, die de voorhoede vormen, maar reeds bij de grote 
massa’s heeft het standpunt ingang gevonden, dat de tegen
woordige crisis een crisis is in de ondergangsperiodc van 
het kapitalistische systeem: dat de neergang zich ia veel 
sneller tempo doorzet dan vroeger de opgang: dat echter 
de ondergang van het kapitalisme niet eenvoudigweg op
gevat mag worden als ondergang zonder meer, maar dat men 
daaruit de consequentie moet trekken, dat het kapitalisme 
moet worden vervangen door de socialistisch geordende pro
ductiewijze.

In de opgang van het kapitalisme leverden de afzonderlijke 
kapitalistische staten een zeer verschillende aanblik op tijdens 
de afzonderlijke fases, waarin het verloop der conjunctuur 
plaats vindt.

De conjunctuur van de afzonderlijke kapitalistische staten 
bleven tot deze beperkt, breidden zich veelal niet interna
tionaal uit. en evenzo bleven de crisissen meestal gelocali- 
seerd. konden samenvallen met conjunctuuropleving in andere 
gebieden. Tijdens de ondergangsperiodc van het wereld- 
kapitalisme wordt de conjunctuurbeweging veel gelijkvor- 
miqer.



De eenheid der wereldhuishouding tekent zich af in de 
economische wereldcrisis.

Ze tast de overwinnaars uit de wereldoorlog aan, zowel 
als de overwonnenen, de staten van het Europese vasteland 
zowel als Engeland, de oude kapitalistische staten zowel als 
het jeugdige kapitalisme, dat nog tot voor kort zelf een kolo
niale srtuctuur had, de U.S.A. Ze schept een niet slechts 
voorbijgaande toestand, dat in de industrie tegenover de 
niet versleten machines en de reusachtige voorraden een ar
beidersklasse staat, die voor de helft geen werk meer vindt. 
Ze dwingt de kapitalisten, katoen, koffie, graan letterlijk te 
vernietigen, wanneer ze hun eigen kapitalistisch bestaan niet 
wfllen vernietigen. Deze crisis toont duidelijk aan. dat het 
privaatbezit van de productiemiddelen heden ten dage direct 
de ontwikkeling der productie in de weg staat, dat het kapi
talisme dus zijn stuwende kracht in de ontplooiing van de 
productiekrachten reeds heeft verloren.

Het kapitalisme is in de periode van zijn neergang een 
belemmering voor de productie geworden.

Wat betekent periode van neergang?
Wij moeten er ons volkomen van bewust zijn, dat niet 

alleen de tegenwoordige crisis in haar wezen verschilt van 
de crisissen, die tot nu toe het kapitalistische systeen' heb
ben geschokt, maar dat de z.g. hoogconjunctuur periode, in 
haar geheel die aan de wereldcrisis vooraf ging, dus d< jaren 
van 1919 — ’29 reeds duidelijk de tekenen van neergang droeg. 
Deze neergang, deze aftakeling is geen proces dat m een 
rechte lijn en in alle landen gelijkmatig verloopt.

Het kapitalisme heeft in verschillende landen ook in ver
schillende tijcjen een aanvang genomen en werd op verschil
lende tijden de heersende productiewijze. En zoals ook de 
periode van het imperialisme op verschillende tijden inzette, 
zo is ook de neergang in de afzonderlijke landen niet gelijk
tijdig en niet gelijkmatig. Ondanks deze verschillen kan men 
toch gelijkvormige, algemene tendenzen vaststellen. Wij 
krijgen een concrete voorstelling, in welke gedaanten de onder
gang zich voltrekt, wanneer wij de symptomen van de opgang 
tegenover die van de ondergang stellen.

Eerst onze stelling.
Wij zien een ontwikkeling 

van het wereldkapitalisme van 
het midden der vorige eeuw 
tot aan het einde, die overal 
ten duidelijkste de tekenen 
van de opgang vertoonde.

Wij zien een ontwikkeling, 
die wel niet pas begint met het 
einde van de oorlog echter in 
het na-oorlogse kapitalisme 
bijzonder duidelijk aan de dag 
treedt, die ten duiH-lijkste 
tekenen van neerga-- ver
toont.
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Tekenen van de opgang.
De productie nam in zeer 

sterke mate toe;

de productiviteit van de ar
beid steeg;

het koloniaal bezit groeide 
buitengewoon;

de economische betrekkin
gen in de wereldhuishouding 
werden voortdurend versterkt;

de wereld-uitvoerhandel 
vertoonde een steil opgaande 
lijn;

het aantal werkende indus- 
trie-arbeiders steeg met tien
tallen millioenen;

in de hoogconjunctuur was 
de werkloosheid minimaal, tij
dens een crisis bereikte ze in 
geen enkel land het cijfer van 
een millioen;

Tekenen van de neergang.
De productie neemt zelfs in 

de hoogconjunctuur niet in 
zo’n omvang toe als in de 
vooroorlogstijd;

de productiviteit van de 
arbeid stijgt bijzonder sterk;

het koloniaal bezit neemt 
niet meer toe, integendeel, in 
de oude koloniën laat zich de 
nationale beweging gelden;

de economische betrekkin
gen in de wereldhuishouding 
werden zelfs in de hoogcon
junctuur nauwelijks meer ver
sterkt; de tollen nemen tot in 
’t oneindige toe, ten gevolge 
van het Verdrag van Ver- 
sailles zijn een aantal nieuwe 
staten ontstaan. Sowjet-Rus- 
land bouwt op de grondslag 
van zijn uitvoerhandelsmono- 
polie een eigen industrie op;

de wereld-uitvoerhandel 
stijgt ook in de hoogcon
junctuur slechts zeer lang
zaam; in de huidige crisis is 
het volume van de wereld- 
uitvoerhandeld reeds tot be
neden het peil van zt 1900 
gedaald;

het aantal werkende arbei
ders stijgt in alle landen lang
zamer dan in de vooroorlogs
tijd, in vele landen daalt dit 
aantal zelfs gedurende de 
hoogconjunctuur;

de werkloosheid stijgt in de 
hoogconjunctuur ver boven 
het cijfer van een millioen. is 
tijdens een hoogconjunctuur 
groter dan in de vooroorlogs
tijd gedurende de crisis, en 
neemt tijdens de crisis afme
tingen aan. zoals men nooit 
tevoren kende:



de winsten stegen sterk;

de daling van de winstvoet 
werd vertraagd, tijdelijk zelfs 
overgecompenseerd.

de middenstandsgroepen 
tussen kapitaal en arbeid ble
ven grotendeels bestaan, res
pectievelijk vormden zich nieu
we of verbeterden ze hun 
levenspositie;

de arbeiders verkregen in 
de hoogkapitalistische centra 
hogere lonen.

Dit was het algemene beeld 
van het kapitalisme en de 
crises, die het kapitalisme ook 
in dit tijdvak teisterden, wij
zigden dit beeld niet in zijn 
grondtrekken, de hoogcon
junctuur leek het normale, de 
crisis een uitzonderingtoe- 
stand, die de ontwikkeling als 
geheel slechts in geringe mate 
beinvloedde.

de winsten nemen zelfs 
tijdens de hoogconjunctuur 
slechts heel langzaam toe;

de dalingstendens van de 
winstvoet laat zich veel ster
ker gelden, omdat de winst- 
reserves kleiner worden door 
vermindering van de totale 
imperialistische expansie.

de levenspositie der mid
denstandsgroepen wordt, ab
soluut gezien, slechter, ze 
worden geproletariseerd:

de absolute ..Verelen- 
dung’ der arbeidersklasse 
neemt een aanvang

Niet meer de hoogconjunc
tuur is ,.normaal , maar de 
crisis, de hoogconjunctuur 
duurde b.v. in Duitsland 
slechts zoveel maan Jen als 
vroeger jaren.

Het is hier niet de plaats een systematisch onderzoek tc 
doen naar de reeksen factoren, die tot de neergangsperiodc 
van het wereldkapitalisme leiden.

Voor ons zijn bepaalde conclusies van belang. Ten eerste: 
het tempo van de neergang van het kapitalisme is aanzienlijk 
sneller dan het tempo van de opgang. In de periode van op 
gang kwam de crisis eerst om de 10 jaren. toen na langere 
onregelmatige tijdruimten. Maar de lijn, die de neergang van 
het kapitalisme aangeeft wijst niet uit. dat de crisis eerst om 
de 10 jaren komt, dan om de vijf en daarna in nog vlugger 
tempo, neen, de lijn wijst zeer steil naar beneden Waar
door? Dat de hoogconjuncturen zich in de laatste decennia 
voor de oorlog zo sterk konden uitzetten, was slechts moge
lijk, doordat een reeks voorwaarden vervuld waren, een hele 
reeks factoren werkten. Het wegvallen van ieder dezer fac
toren afzonderlijk bemoeilijkt reeds het meester worden van 
de crisis, verscherpt de wetmatigheid van de crisi>. verkort 
de duur van de hoogconjuctuur tussen twee crisissen. De 
kapitalistische centra beschikten vroeger over kapitalistisch-



achterlijke gebieden om in door te dringen en wel in voort
durend groetend aantal. De verkapitalisering van deze ge
bieden vond plaats onder het maken van buitengewoon grote 
winstreserves. Deze overwinsten nu gingen niet gepaard 
met een grote toename van het reserveleger, maar met een 
toename van het aantal werkende arbeiders, met verhoging 
van de reële lonen der arbeiders in de hoogkapitalistische 
centra en daardoor met een sterke uitbreiding van de bin
nenlandse markten.

Wij zien daarentegen tegenwoordig een voortdurende uit
breiding van de kapitalistische centra, van de gebieden, 
waarin het kapitalisme bijna de alleenheersende productie
wijze iis geworden. Maar deze gestadige groei der hoog
kapitalistische centra staat niet in geometrische verhou
ding nieuwe kapitalistisch achterlijke landen ter beschikking, 
welke verkapitaliseerd kunnen worden. Bij een geringer toe
name van deze gebieden zouden reeds de moeilijkheden der 
hoogkapitalistische centra toenemen; wanneer niet eens een 
zekere toename der landen, welke verkapitaliseerd kunnen 
worden, aanwezig is, worden deze moeilijkheden nog groter, 
maar wanneer niet eens de verkapitalisering van kapitalis
tisch achterlijke landen in dezelfde omvang als tot nu toe 
mogelijk is, dan nemen de moeilijkheden geweldige afmetin
gen aan: het feit is nu, dat de verkapitalisering in veel ge
ringer mate als vroeger mogelijk is.

Steeds meer imperialistische honden aan de ene kant, 
voortdurend minder kluif, minder gebied om in op te richter 
aan de andere kant. En verder staan de hoogkapitalistische 
centra geen voortdurend groeiende binnenlandse markten ter 
beschikking — (dit zou slechts het geval zijn, wanneer de 
reële lonen verder omhoog gingen) — niet eens stabiele bin
nenlandse markten staan ter beschikking — (dit zou het ge
val zijn, wanneer de lonen stabiel bleven —. Maar er staat 
tegenover het toegenomen productievermogen van de hoog
kapitalistische centra een inkrimping van de binnenlandse 
markten, een vermindering van het consumptievermogen der 
arbeidersklasse, daar bij de geweldige werkloosheid natuur
lijk de reële lonen afnemen.

Zo bewerkt het wegvallen van alle factoren, die vroeger 
de ruimte voor het kapitalisme opleverden, tegenwoordig 
een zo grote versnelling van de neergang.

Het antwoord der bourgeoisie op dit zo verscherpte tempo 
van de neergang is aan de ene kant het sterker worden van 
het streven naar autarkie, aan de andere kant steeds nieuwe 
pogingen om nieuwe markten te veroveren (met toename 
van het oorlogsgevaar); daarbij worden de tendenzen in de 
richting van staats-inmenging sterker en de aanval op de 
levensstandaard der grote massa wordt permanent.

In het neergaande kapitalisme neemt de opstand der pro
ductiekrachten tegen de perken, die hun door de kanitalis-



tische eigendomsverhoudingen zowel als door de nationale 
grenzen gesteld worden, steeds grotere afmetingen aan. Het 
kapitalisme reageert voorlopig op de staatkundige beper
kingen. die de productiekrachten geboeid houden, door ze 
nog groter te maken. Ieder nationaal kapitalisme versterkt 
de afzonderjngstendenzen om door de algemene neergang 
zo weinig mogelijk getroffen te worden, om de gevolgen van 
de neergang af te wentelen op de concurrenten, op het buiten
landse kapitalisme. De omvang van de buitenlandse handel 
loopt in een mate terug, als geen vroegere crisis ooit kende.

De werelduitvoerhandel ligt in 1933 nog onder de getal
len van 1932 en ook in 1934 is er geen verbetering inge
treden.

De afzonderingsterdenzen der kapitalistische landen on
derling nemen nog toe. De export van kapitaal op lange 
termijn, waaraan vooral de Verenigde Staten. Groot Brit- 
tannië. Frankrijk en Nederland deelnamen, had voor de 
crisis jaarlijks ruim 2 mijliard gouddollars bedragen. In 1932 
was ze gedaald tot 1 7 van deze som, tot zz 300 mill. goud- 
dollar. In 1933 en ook in 34 is slechts een kleine stijging 
van deze som ingetreden en die berust in de eerste plaats 
daarop, dat het Engelse kapitalisme grotere bedragen in zijn 
koloniën en dominions belegde.

In verhouding tot de werelduitvoerhandel van het oger- 
blik is de kapitaaluitvoer heden een in ’t niet verdwgnde 
grootheid.

De pogingen, die in de richting gaan van zelfverzorc ng. 
van autarkie, nemen toe. Door de verscherpte deviezen- 
dwang, door de stagnatie in het kapitaalverkeer, worden de 
internationale credietverhoudingen steeds meer bemoeilijkt.

De valuta blijven niet stabiel, integendeel, de devaluatie 
van de munt wordt een beslissend strijdmiddel in de concur
rentie, een strijdmiddel, dat natuurlijk de ontreddering van 
de wereldmarkten buitengewoon moet verscherpen. De voor
bijgaande verlichting, die de afzonderings-manoeuvres aan 
de afzonderlijke kapitalistische staten kunnen geven, wordt 
betaald met een verslechtering van de toestand van het 
wereldkapitalisme in zijn geheel.

De nationale afzondering neemt toe. Maar: het is slechts 
de andere dialectische kant van het proces, waarbij de op
stand der productiekrachten tegen de staatsgrenzen naast een 
sterker autarkie-streven ook steeds weer pogingen doet ont
staan tot verovering van nieuwe markten.

Had zich de wereldcrisis vanaf de herfst van 1^29 tot 
midden 1932 voortdurend verscherpt, sedert midden 32 is 
wel de curve meer horizontaal gebleven, op menige plaats 
valt zelfs een zekere stijging te constateren, maar er moet 
de nadruk op gelegd worden, dat van een werkelijke hoog
conjunctuur niets te bespeuren is, dat eerder alle tekenen er



öp wijzen, dat in afzienbare tijd een belangrijke verdere ver
scherping van de crisis te verwachten is, want:

le. De z.g. opleving heeft, zoals reeds bleek, het totale 
gebied van de werelduitvoerhandel niet aangegrepen.

2e. De agrarische wereldcrisis is in volle zwaarte blijven 
bestaan.

3e. Voorzover er een opleving in de productie heeft plaats
gehad, beperkt ze zich tot het binnenland en binnen dit gebied 
slechts tot de industriële productie. Bij de toonaangevende 
kapitalistische staten, Amerika, Duitsland en ook Japan, is 
echter de opleving der binnenlandse productie slechts moge
lijk geweest door bewapening, werkverschaffing door over
heid en inflatie, resp. een combinatie van deze factorenreeksen, 
ze staat dus op zeer zwakke basis. Maar de ineenstorting van 
de duitse ,,opgang” kan dit hele kunstmatige oplevingsbouw- 
werk doen wankelen. De wereldcrisis van 1929. die men sedert 
’t midden van 1932 met kunstmiddelen enigszins probeerde te 
remmen( verkeert daarom in een stadium, waarin een verdere 
en langzamere opleving niet meer te verwachten is, veeleer in 
afzienbare tijd rekening gehouden moet worden met een aan
zienlijke verscherping.

Wat is het antwoord van de bourgeoisie geweest op deze 
verscherping der toestand, op deze ondermijning van de eko- 
nomische fundamenten, waarop haar heerschappij berust?

Wanneer de systematische analyse der economie het ons 
niet leerde, dan zou de politiek der bourgeoisie het ons duide
lijk maken, hoe foutief de opvattingen der steile reformisten 
zijn, die bij iedere opleving van de productie in een of ander 
land weer eens de zo vurig verlangde lichtstreep aan de 
horizon zien. Wanneer werkelijk een duurzame economische 
opleving nog eenmaal mogelijk was, rekende de bourgeoisie 
daarop, dan had ze geen aanleiding van haar kant de politieke 
spanningen tot het uiterste te verscherpen. De bourgeoisie 
heeft geen vertrouwen in een duurzame opleving van het kapi
talisme. Ze rekent er veeleer op, dat de neergang niet van 
voorbijgaande aard is, dat een opleving van enige duur niet 
meer mogelijk is.

Ze houdt er rekening mee en richt zich erop in. Daarom 
wordt volledig internationaal het offensief ingezet op de 
levensstandaard van de arbeidersklasse, tegen de politieke 
rechten, die de arbeidersklasse in een strijd van generaties heeft 
veroverd.

Daarom groeit het gevaar van een imperialistische oorlog 
steeds meer. Ieder afzonderlijk zoeken de imperialistische en 
fascistische staten hun machtsposities te versterken om tegen
over de concurrenten gewapend te zijn, om de gevolgen van 
de neergang van zich af en op andere imperialistische staten 
te wentelen.

De bourgeoisie weet, dat het alleen de arbeidersklasse is. 
die de krachten ontwikkelen kan. die een nieuw imperialis-



tisch bloedbad kan verhinderen. De bourgeoisie over de 
gehele wereld valt met voortdurend grotere kracht on het 
wereldproletariaat aan.

Hier vindt een dialectisch proces plaats. De bourgeoisie ziet 
zich gedwongen, in het neergaande kapitalisme het offensief 
tegen de arbeidersklasse te verdubbelen, de levensstandaard 
der arbeiders te verlagen, haar politieke rechten te beperken 
om de winst te behouden. Gelukt haar dit, dan verzwakt ze 
daarmee tegelijkertijd de actieve kracht van het proletariaat en 
ruimt daarmee de beslissende centra van tegenstand op tegen 
de nieuwe imperialistische oorlog. Omgekeerd: Gelukt het aan 
het proletariaat, de in kracht toenemende aanval der bour
geoisie af te weren, zijn kracht tot actie tijdens de verdediging 
terug te winnen om tot een nieuwe aanval over te gaan, dan 
schept het daardoor de mogelijkheid om met succes de eerst
volgende imperialistische oorlog te bestrijden.

De aanval op de lonen.
Meer dan drie jaar reeds woedde de crisis, toen de nazi s 

in Duitsland aan de macht kwamen. De wereldbourgeoisie 
heeft van de crisis gebruik gemaakt om een in de geschiedenis 
van het kapitalisme ongehoorde aanval op de levensstandaard 
van de arbeidersklasse te doen. Zoals de werkloosheid over 
de gehele wereld in deze crisis de omvang van vroegere cri
sissen verre overtreft, zo ook de aanval der bourgeoisie op 
de lonen.

Natuurlijk kan men in de afzonderlijke landen daarbij aan
zienlijke verschillen constateren. De wet van de ongelijkmatige 
ontwikkeling geldt niet alleen voor het opgaande kapitalisme, 
maar ook voor de neergang en de afzonderlijke kapitalistische 
staten bevinden zich in de periode van ondergang op ver
schillende trappen. De toename der sociale spanningen heeft 
een zeer verschillende stroomsterkte.

In de Verenigde Staten heeft de bourgeoisie een loonroof 
gevoerd, die de arbeiders niet eens in het bezit liet van de 
helft van het inkomen tijdens de hoogconjunctuur; in de west- 
europese landen is het loon veel minder verlaagd dan in de 
V.St. Overal echter heeft de bourgeoisie de absolute ..Ver- 
elendungs ’tendenzen versterkt. (Daar in de verdere brochures 
van deze reeks op de toestand der arbeidersklasse nog in 
bijzonderheden zal worden ingegaan, laten wij het bij deze 
korte opmerkingen.)

Verder: zoals in Duitsland heeft de bourgeoisie inter
nationaal in de crisis de lasten afgewenteld op dc midden- 
standsgroepen. De verarming van deze groepen heeft aan
zienlijke afmetingen aangenomen en gaat in steeds sterkere 
mate door.

Als we de verdeling der meerwaarde tussen monopolistisch 
kapitaal - en middenstandsgroepen vergelijken in dc opqangs- 
en in de ondergangsperiode, dan blijkt: dat in de tiid van het
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opgaande kapitalisme de winst van het grootkapitaal, dat meer 
en meer tot monopolistisch kapitaal werd, absoluut sterk is toe
genomen. Dit kapitaal heeft ook zijn relatief aandeel vergroot; 
tegelijkertijd vond een relatieve vermindering plaats van het 
aandeel van andere kapitalistische groepen en middenstands- 
groepen in de winst, in de meerwaarde, terwijl echter het 
absolute inkomen van deze groepen, de absolute hoeveelheid 
winst, meerwaarde, door deze groepen verkregen, toenam.

o 
ocn 

O

Hierboven wordt dit door een figuur aanschouwelijk ge
maakt (de getallen zijn volkomen willekeurig, de ontwikke
lingstendens alleen van belang.)

Wij nemen aan, dat in ’t jaar 1900 de totale meerwaarde 
100 bedroeg, het aandeel van het monopolistische kapitaal be
droeg 20%, dus 20. Van 1900 tot 13, laten we aannemen, is 
de totale meerwaarde tot 150 gestegen, het aandeel van het 
monopolistische kapitaal tot 30%. Dan bedroeg de winst van 
het monopolistische kapitaal 45 en de winst van het andere 
kapitaal en de middenstandsgroepen 105.

De theoretische mogelijkheid, dat in de tijd van het op
gaande kap. het inkomen der middenstandsgroepen absoluut 
gezien, steeg, is toentertijd werkelijkheid geweest. In alle 
hoogkap. centra kan men constateren, dat het de mid
denstandsgroepen tussen kap. en arbeid over ’t geheel niet 
slecht ging, integendeel, dat in totaal hun inkomen zich ver
hoogde, hun vermogen toenam, dat van een decimering en 
verproletarisering dezer groepen geen sprake was.

In de neergang daarentegen worden de totale winstsom- 
men, wordt de gehele koek kleiner bij zeer sterke rationalisatie, 
zeer sterke concentratie en centralisatie van het kapitalisme. 
Nu wordt daardoor niet alleen het aandeel van de midden
standsgroepen in de winst steeds kleiner, nu gaat het hen ook 
absoluut hoe langer hoe slechter.

Er treedt dan internationaal een aanzienlijk verarmings
proces in van de groepen, die tussen de bourgeoisie en het 
proletariaat staan, dat niet alleen geldt voor de stedelijke, 
maar op dezelfde wijze voor de landelijke middenstand. De 
hedendaagse crisis is vooral daardoor zo zwaar geworden, 
doordat ze gelijktijdig industrie- en agrarische crisis is. Het 
proces der rationalisatie heelt zich niet beperkt tot de industrie.

Verklaring van Je lekst in cliché.
Monnne»!n> < J ii !><■•».. t.. U .



het grijpt in voortdurend groter omvang in de landbouw om 
zich heen.

De graanproductie laat dit duidelijk zien.
..In alle overzeese landen valt in de akkerbouw een grote 

verhoging van de arbeidsproductiviteit te constateren. Die was 
zo beduidend, dat de door het uitvallen van de russische en 
indische export en de vermindering van de uitvoer uit de 
Donaulanden nodig geworden uitbreiding der productie in de 
overzeese gebieden kon plaats vinden onder gelijktijdige uit
werping van grote massa’s arbeidskrachten (cursivering van 
mij, F. St.). De grote economische en sociale betekenis van 
deze verandering kan men nauwelijks overschatten.” (16de 
Sonderheft, extra nummer van de duitse ..Vierteljahrshefte 
zur Konjunkturforschung, blz. 35).

Voor de industrie geldt het, dat tijdens de crisis de pro
ductie buitengewoon sterk terugloopt. In de landbouw daaren
tegen zijn de geproduceerde hoeveelheden niets afgenomen. ')

Er wordt tegenwoordig in de landbouw ongeveer dezelfde 
hoeveelheid voortgebracht als ten tijde der hoogconjunctuur 
voor de crisis.

De agrarische crisis bestaat daarom voor de boeren niet in 
een teruglopen van de productie, maar in een teruglopen van 
hun inkomen. De grote massa in de steden kan bij haar kolos
sale inkomstenvermindering niet de oude prijzen aan de boeren 
betalen. Als anarchistische klein-producenten zijn de boeren 
niet in staat, om (zoals het monopolistische kapitaal) iste

') Zoals tijdens de crisis de trek van het platteland naar de m. d tot 
stilstand is gekomen, tegenwoordig zelfs in de grote steden een ov< . schot 
van uit de stad wegtrekkenden geconstateerd kan worden, zo is oe.\ de 
verhouding tussen industriële en landbouwproductie veranderd. 1 c . aan 
de wereldcrisis ging de ontwikkeling uitsluitend in de richting van ver
groting van het aandeel der industrie in de totale productie. Iijdeus de 
crisis vindt het omgekeerde proces plaats. Het aandeel der landbouw
productie stijgt. Het stijgt niet, omdat deze landbouwproductie stijgt, maar 
omdat de industriële productie achteruitgaat. Er vindt dus, zonder dcit een 
enkel mens zich op het land vestigt, een ..koude” reagrarisatie plaats.

Wanneer men let op de ervaringen uit de crisis, dat voor de beslissende 
economische en politieke gebeurtenissen de arbeidskrachten, die nog in 
het productieproces betrokken zijn, van belangrijk grotere betekenis 
zijn dan de werklozen, dan kan dit proces van koude reagrarisatie nog 
zeer vergaande consequenties hebben.

Het is daarom verder belangrijk, dat bij het stabiel blijven der door 
de landbouw voortgebrachte productiehoeveelheden de werkloosheid op 
het land slechts ten gevolge der rationalisatie is toegenomen, niet ten 
gevolge van de achteruitgang van de productie. Daarom is internationaal 
het deel der werkenden, dat in de landbouw werkzaam is nog gegroeid.

Dit proces zou dan alleen van voorbijgaande aard zijn, als de industrie 
weer volledig haar productiecapaciteit gebruiken ging. Daar echter nog 
neergangs-conjuncturen mogelijk zijn, is een dergelijke opwaartse ont
wikkeling van de industriële productie uitgesloten; daarom geldt de ver
schuiving ter gunste van de landbouwproductie voor de gehele kapita
listische ondergangsperiode.

Daarom is het antwoord der bourgeoisie op de overqang van kapita
lisme: fascisme en oorlog. H



prijzen te dicteren. Hun belastingen, rentelasten blijven in de 
oude omvang bestaan, terwijl ze steeds minder voor hun pro
ducten krijgen. Zo is in de crisis de aantasting van ’t levens
peil der arbeiders zowel als van de middenstandsgroepen in 
stad en land internationaal.

Daardoor wordt echter in West-Europa zowel als in de 
Verenigde Staten het politieke bouwwerk van het democra
tische parlementarisme ondermijnd, dat zo karakteristiek was 
voor het opgaande kapitalisme. Want de parlementaire demo
cratie vooronderstelt naast de verbetering van de levens
standaard der arbeiders sterke middenstandsgroepen, die een 
garantie bezitten van een kalm middenstandsbestaan. Daarom 
had reeds voor de machtsgreep der nazi’s in D. internationaal 
over de gehele lijn de bourgeoisie niet alleen economisch de 
aanval geopend op het levenspeil der brede massa, maar daarbij 
de aanval in de richting van afbraak der democratie en be
perking der politieke rechten der arbeidersklasse. De bour
geoisie had overal van haar kant een begin gemaakt uit de 
veranderingen in de economische onderbouw haar conse
quenties te trekken voor de politieke bovenbouw. Natuurlijk 
is het tempo van dit proces in de afzonderlijke landen ver
schillend geweest. Maar de tendenzen, die in de richting 
wijzen van steeds verdere aantasting van het democratisch- 
parlementaire stelsel en van de politieke réchten der arbeiders
klasse zijn internationaal.

De overwinning van het nat. soc. in D. heeft dit proces 
versneld. Het heeft internationaal het overwicht der bour
geoisie vergroot. Het heeft haar begerigheid, in het verder 
uitplunderen van de arbeidersklasse, vergroot. Het heeft bijna 
overal de verschillende burgerlijke groepen dichter bijeen
gedreven, voornamelijk natuurlijk daar ,waar de arbeiders
klasse nog een politieke machtsfactor vertegenwoordigt. Het 
heeft weer een begin van een nieuwe ideologie aan de bour
geoisie gegeven, die als samenvattende accolade kan werken.

Het bloeiende kapitalisme had deze ideologie nog niet 
nodig. Het kon op daden wijzen. Het ging de massa in de 
hoogkapitalistische centra goed. In het neergaande kapitalisme, 
waarin de massa het al slechter krijgt, heeft de bourgeoisie in 
de werkelijkheid geen bondgenoot.

Dus heeft ze een ideologie nodig, want openlijk bekennen, 
dat ze alleen maar voor de handhaving van haar winst vecht, 
voor de handhaving van haar heerschappij, mag ze niet. De 
bourgeoisie heeft een ideologie nodig, die bewijst, dat haar 
belangen de belangen der hele natie zijn. Het fascisme levert 
deze.

Zo had de overwinning van het nat.'soc. in Duitsland niet 
alleen tot uitwerking, dat ze de hele arbeidersklasse door de 
aard van de nederlaaq deprimeerde, maar verder dat ze de 
afzonderlijke fracties der bourgeoisie in de verschillende 
landen nader tot elkaar brengt, haar een ideologie geeft en



tot versterkte aanvallen op het eigen proletariaat prikkelt. Zo 
groeit tegelijk het imperialistische oorlogsgevaar en de 
aanvalskracht der bourgeoisie op de arbeidersklasse.

De bourgeoisie is niet met de democratie getrouwd, wel met 
de winst; hoe meer die winst bedreigd wordt, des te meer 
wordt de democratische frasenballast overboord geworpen. 
De zege van het nat. soc. in D., de toespitsing van alle impe
riale en sociale spanningen onthult meer en meer het vulca- 
nische karakter van het maken van winst.

De fascistische tendenzen in de hele wereld hebben een 
sterke stimulans gekregen door de overwinning van het nat. 
soc. in D., dit moet ons duidelijk voor ogen staan. Niet alleen 
geldt dit voor de kleine nabuurlanden van D., maar ook voor 
de toonaangevende grote kapitalistische staten.

Dat de kapitalistische automaat in het ondergangstijdperk 
van het kapitalisme blijft stilstaan, daarvan is men zich in 
wijde kapitalistische kring steeds meer bewust geworden. De 
tegenstand tegen steeds sterker ingrijpen van de staat in het 
economisch leven wordt daarom zwakker. Dat geldt niet alleen 
voor de Ver. St., waar het ingrijpen van de staat het sterkst 
is, immers de crisis het diepst. Het geldt ook voor het franse 
kapitalisme. In Frankrijk vindt men reeds een sterke beweging, 
die het niet meer zoals vroeger aan het particulier initiatie! der 
kapitalisten zelf wil laten een uitweg uit de crisis te wnden 
oftewel de crisis te laten doodlopen, maar die de staat wil 
laten ingrijpen in het aflopen van de crisis met een groot over- 
heidsprogram voor werkverschaffing.

De Franse regering, die voor een ..actieve conjunct uur- 
politiek” tijdens de crisis opkomt, is dezelfde, die een grond
wetsherziening probeert in te voeren, die maar al te zeer aan 
Brünings noodverordeningen herinnert.

Door de diepte der crisis aan de ene, de zege van het duitse 
fascisme aan de andere zijde, zijn dus de fascistische ten
denzen ook in de demokratisch-kapitalistische landen aanzien
lijk versterkt; ze zullen in de eerstkomende tijd geen ver
zwakking, doch een toespitsing ondergaan, zo zeker als de 
tendenz van het wereldkapitalisme naar beneden wijst.

Het fascisme dankt zijn ontstaan ook in Duitsland niet in 
de eerste plaats aan het Vredesverdrag van Versailles. herstel- 
bepalingen enz. Het fascisme ontstaat veeleer geheel inter
nationaal, wanneer aan 2 voorwaarden voldaan is: wanneer

le. de crisis een zekere grens overschreden heeft, de neer
gang niet alleen tot een sterke verarming der arbeidersklasse 
leidt, doch ook de middenstandsgroepen in stad en land in 
de knel geraken, omdat ze steeds sterker verproletariseerd 
worden en,

2e. wanneer de arbeidersklasse geen daadkracht ont
wikkelt, die beantwoordt aan haar werkelijke sterkte.

Dit binnenlandse politieke en economische antwoord der 
bourgeoisie op de verscherping der crisis, door de o\erqang
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naar het fascisme, resp. de verscherping van alle reactionaire, 
contrarevolutionaire maatregelen tegen de arbeidersklasse is 
echter niet voldoende. Zeker, wanneer het fascisme heeft ge
zegevierd, de arbeidersorganisaties vernietigd zijn, kan de uit
buiting nog hoger opgevoerd worden, kunnen de hongerlonen 
nog meer verlaagd worden, kunnen dus voorlopig weer de 
ondernemers hogere winsten maken, omdat de productiekosten 
door de nieuwe loonroof ,,gedaald” zijn.

Maar dat is geen oplossing op de duur.
Het kapitaal moet immers niet alleen de meer-arbeid der 

arbeidersklasse opslorpen — het moet ook de waren, die door 
deze meerarbeid zijn geproduceerd, kunnen afzetten. De ver
hoogde uitbuiting der arbeidersklasse brengt geen nut aan, 
wanneer de op basis der verhoogde uitbuiting voortgebrachte 
waren onverkoopbaar blijven. Daardoor kunnen ondanks de 
toegenomen uitbuiting de winsten dalen. Hoe echter kan men 
de afzet organiseren, als de binnenlandse markten tengevolge 
van de loonroof niet groter worden?

Alleen door versterking der buitenlandse markten. Hoe kan 
men de buitenlandse markten vergroten, wanneer geen nieuwe 
koloniën, geen nieuwe markten meer te ..verdelen" zijn? Alleen 
door oorlog, die de wereld opnieuw verdeelt.

Daarom is het antwoord der bourgeoisie op de overgang 
het kapitalisme: fascisme en oorlog.

Het gaat thans niet meer om ontwapening, maar om 
tempo der bewapening. En de vraag, die wij hebben te 
antwoorden is niet, hoe komt het tot een oorlog, maar 
komt het, dat de oorlog nog niet is uitgebroken? Vergeleken 
met 1914 zijn de imperialistische explosiehaarden in de 20 
jaren van kapitalistische neergang veel sterker ontwikkeld.

Een reeks van tegenstellingen begint zich reeds in de 
wereld af te tekenen: de japans-russische, de duits-franse, de 
duits-russische, de engels-amerikaanse. de japans-amerikaanse. 
Tot dusver echter hebben deze tegenstellingen zich nog niet 
tot één grote tegenstelling geconcentreerd, zoals karakteristiek 
was voor de tijd, die de laatste wereldoorlog voorafging.

Beslissende reeksen van oorzaken hebben tot nu toe het 
ontstaan van één gemeenschappelijke tegenstelling verhinderd, 
evenals de totstandkoming van vaste constellaties van bond
genootschappen.

Ie. Het engelse imperialisme heeft zich nog niet op een 
der mogelijke machtscombinaties vastgelegd. De vlootonder- 
handelingen. die kort geleden hebben plaats gevonden tussen 
Japan, Amerika en Engeland, lieten dit duidelijk zien. De 
amerikaans-japanse tegenstelling wordt hoe langer hoe 
scherper. De Engelsen echter hebben zich tot nu toe op geen 
der zijden vastgelegd. Op zichzelf zijn de sympathieën in grote 
Engelse kringen voor Amerika zeker groter dan voor Japan. 
Maar de Engels-Russische tegenstelling is buitengewoon 
scherp en bij deze stand van zaken is Engeland de bondgenoot
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van iedere macht, die anti-russisch is ingesteld, dus ook van 
Japan.

Aan de andere kant is de samenhang van het engelse kolo
niale rijk reeds veel losser geworden. Een japanse overheersing 
in de Grote Oceaan zou een bedreiging van Australië en Indië 
betekenen. En dus is de engelse politiek hier evenals bij de 
europese kwesties erop gericht om zichzelf zo lang mogelijk 
van iedere verbintenis te onthouden.

De 2e reeks factoren, die het uitbreken van een nieuwe 
wereldoorlog tot nu toe heeft vertraagd, is het bestaan van 
Sowjet-Rusland. Sowjet-Rusland maakt een oorlog tussen de 
imperialistische staten onderling bij eigen neutraliteit haast 
onmogelijk; al te licht zou dan de wereldrevolutie zich nieuw 
terrein veroveren. Het werkt ook overigens verlangzamend op 
het uitbreken van de oorlog. De tegenstellingen tussen de 
imperalistische staten onderling zijn te groot dan dat een 
gemeenschappelijke oorlog van allen tegen Sowjet-Rusland 
reeds in de eerstvolgende tijd te verwachten zou zijn.

3e. Vindt er echter geen gezamenlijke imperialistische 
oorlog tegen Sovjet-Rusland plaats, dan betekent dir. dat 
Sovjet-Rusland in een komende wereldoorlog in bondgenoot
schap met bepaalde imperialistische staten tegen andere 
strijdt. Aan de ene kant b.v. Japan, Duitsland. Italië e’ tra
wanten, aan de andere Frankrijk, de Verenigde State met 
trawanten en Sovjet-Rusland.

Zeker is. dat in de oorlog tegen Japan de Verenigd» Sta
ten in Sovjet-Rusland een bondgenootschap vinden, di het 
Japanse imperialisme aanzienlijk schade kan toebrengen. 
Zeker is. dat in de strijd tegen het Duitse fascisme Su\ jet- 
Rusland een bondgenootschap is. die het Franse imperialisme 
belangrijke diensten kan bewijzen. Maar het Franse noch 
Amerikaanse imperialisme voelt zich erg veilig bij dit bond
genootschap. Ruslands overwinning op het Japanse impe
rialisme zou niet alleen een overwinning op het Japanse im
perialisme zijn; Sovjet-China zou een buitengewoon grote 
opleving ervaren, de expansie mogelijkheden van het Ameri
kaanse imperialisme zouden belangrijk geringer worden.

De overwinning van Sovjet-Rusland op het Duitse fas
cisme zou zich niet tot deze overwinning beperken; alle landen 
tussen Sovjet-Rusland en D zouden in beroering komen 
Hoe ver de souvereiniteit van Polen gehandhaafd zou kunnen 
blijven, zou te bezien staan.

Maar verder: Ruslands overwinning zou na de zware 
depressie, die de arbeidersklasse over de gehele w ereld on
derging na de machtsgreep van de nazi’s, tot een nieuwe op
leving der gehele arbeidersbeweging leider». De nederlaag 
van het Duitse fascisme zou gemakkelijk de aanleiding tot 
een nieuwe socialistische revolutionaire vloedgolf runnen 
worden. En het Franse noch het Amerikaanse impet ilismc 
hebben belang bij een sovjetmacht, die van China tm m dc



Rijn reikt en natuurlijk een aantrekkingskracht voor de ar
beidersklasse van de hele wereld zou vormen.

Voor de kapitalistische staten is dus Sovjet-Rusland een 
zeer bedenkelijke, lastige bondgenoot. Een bondgenoot, die 
in elk geval alleen dan in aanmerking komt, wanneer iedere 
andere groepering nog ongunstiger is. Men moet zich door 
de laatste volkenbondszittinger, door de handdruk, die Bar- 
thou aan Litvinof gaf voor zijn laatste grote rede, niet 
laten verleiden, dit over het hoofd te zien. In invloedrijke 
kringen der Franse bourgeoisie bestaat een sterke antipathie 
tegen ieder soort verbond met Sovjet-Rusland.

De onzekerheid, omtrent de machtsgroepering aan de ene 
zijde, het bestaan van Sovjet-Rusland aan de andere zijde 
hebben tot nu toe’ dus het uitbreken van de oorlog verscho
ven, en verder werkt in die richting de vrees bij de heersende 
klasse, dat de nieuwe oorlog weer eens tot locomotief in de 
wereldgeschiedenis zou kunnen worden, daar de tekenen 
van verval van het kapitalisme zo duidelijk gedemonstreerd 
zouden worden, dat de arbeidersklasse in het verloop van 
de oorlog of ten tijde van zijn beëindiging tot een nieuwe 
aanval overgaat. Daartegenover staat echter — dit behoeft 
eigenlijk niet meer onderstreept te worden — dat er zoveel 
explosiehaarden zijn, die naar een oorlog dringen, dat het 
oorlogsgevaar ondanks de door ons aangegeven vertragende 
factoren reeds ten huldigen dage onmiddellijk dreigend is.

Het antwoord der bourgeoisie op de neergang is het fas
cisme, contra-revolutie, oorlog en in hun gevolg barbarisme. 
De 20ste eeuw is de tijd van de socialistische revolutie tegen 
het imperialisme, fascisme en barbarisme.

Alleen de arbeidersklasse kan een blok tegen dit imperia
lisme organiseren en de rij van oorlogen verhinderen, die 
uit de noodzakelijkheid van de imperialistische expansie moe
ten volgen. De heersende klasse zou het alleen kunnen, wan
neer ze afstand doet van de meerwaarde. Er is nog geen 
heersende klasse in de geschiedenis geweest, die de meer
waarde heeft afgestaan, er is er geen geweest. — en het 
kapitalisme heeft ze zeker niet voortgebracht.

Er was en is geen herenklasse, die van de herenrente heeft 
afstand gedaan.

Er is de ondergang van staten en beschaving geweest.
Er was ondergang en het is de vraag, of het weer onder

gang zal worden.
Aan de ene zijde staat het imperialisme met zijn bundel: 

oorlogen, fascisme, barbarisme. Aan de andere zijde, al is 
het onder de moeilijkste voorwaarden, de revolutionaire strijd 
om de socialistische herschepping der wereld.

Aan de ene kant staat de hel. aan de andere kant de hoop 
op een nieuw tijdvak in de geschiedenis der mensheid, na 
een volbrachte socialistische revolutie. De keuze voor den 
denkenden arbeider, voor het gehele werkende volk mag 
niet moeilijk ziin.



Voor en over de Kamerclubs
(J. B.) Het eerste nummer van ,,Rood Kader” binnen 

twee weken uitverkocht! Het tweede binnen een week! Het 
derde reeds met een vergrote oplaag. Welke optimist had dat 
voor enkele maanden durven hopen?

En toch.......Kunnen we tevreden zijn? Wordt er met Rood
Kader gewerkt zoals het nodig is? Is R.K. de basis van het 
scholingswerk? Wordt er in iedere afdeling voldoende moeite 
gedaan om de Kamerclubs, die zich rondom Rood Kader 
moeten groeperen en waarvoor het werd uitgegeven, zo goed 
mogelijk te doen functionneren? Bovenal: voldoen de Kamer- 
bijeenkomsten? Wij weten het niet. Wel weten we dat er in 
verschillende afdelingen nog moeilijkheden zijn om voldoende 
geschikte inleiders te vinden en dat de opkomst, ook daardoor, 
wel eens beneden de verwachting blijft. Ook andere moeilijk
heden doen zich voor. En daarom is het noodzakelijk hier nog 
iets te zeggen over de wijze, waarop het scholingswerk. met 
Rood Kader als basis, o.i. georganiseerd dient te worden.

Eerst iets over de inleiders. Juist omdat het slagen van de 
Kamerclubs voor een belangrijk deel afhangt van hun kennen 
en kunnen, van de wijze, waarop zij de onderwerpen behan
delen. moet hier gewezen worden op de noodzakelijkheid van 
geregeld contact en overleg tusschen de inleiders. Het ge
rust geen verloren tijd, wanneer in alle afdelingen, waar meer 
dan één Kamerclub bestaat, de inleiders geregeld met Jkaar 
overleggen hoe zij de stof het beste en het smakelijkste naar 
voren kunnen brengen, en op welke wijze zij er in kunnen 
slagen de belangstelling gaande te houden; ook het verloop 
van de discussies, zo goed als de deelname daaraan, hangt 
voor een groot deel van hen tcch ?f. En vooral voor degenen, 
die voor het eerst aan dit soort werk deelnemen, is het een 
ruggesteun te weten, dat zij met meer geroutineerde kamera
den eventuele moeilijkheden of noodzakelijk geachte aanvul
lingen vooraf kunnen bespreken. De federatie Amsterdam b.v. 
organiseert daarvoor maandelijks een bijeenkomst, waar alle 
clubleiders uit de federatie samenkomen, en waar de in Rood 
Kader aangesneden onderwerpen uitvoerig worden behan
deld, zodat de clubleiders niet onvoorbereid in de Kamer- 
bijeenkomsten. die ook daar twee maal per maand worden 
belegd, verschijnen. En hoewel wij direct willen toegeven, 
dat niet alle afdelingen daartoe in de gelegenheid zijn, vooraf
gaand overleg moet tussen de inleiders geregeld plaats 
vinden!

Toevallig hoorden wij van een paar p.g. dat zij de Kamer
clubs min of meer overbodig vonden, omdat zij zelfstandig 
wel in staat waren het in Rood Kader behandelde te ' rwer- 
ken. Laten wij nu eens aannemen, dat het laatste inderdaad 
zo is. Is dat dan een reden om maar weg te blijven7 N. i uurlijk
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niet! Het is zo, dat niet alle onderwerpen, die in Rood Kader 
aan de orde komen, even geschikt zijn om als ,discussie-mate- 
riaal voor twee avonden te dienen, niettegenstaande zoveel 
mogelijk juist in die richting wordt gewerkt. Dat daardoor de 
taak van de inleiders wordt verzwaard ligt voor de hand.

Juist de onderlinge discussies moeten er toe bijdragen, dat 
de kennis van allen wordt vergroot en dat de Kamerclubs de 
twee wekelijkse samenkomsten in het afdelingsleven worden.

Wanneer nu bovendien in dergelijke gevallen de inleiders 
niet veel nieuws aan het onderwerp hebben toe te voegen, 
zodat zij vrijwel alleen het in Rood Kader gegevene herhalen, 
is het begrijpelijk, dat er p.g. zijn die menen, dat zo ’n avond 
weinig zin heeft. Wegblijven heeft echter helemaal geen zin! 
De Kamerclubs maken het trouwens gemakkelijk genoeg om 
de zaak zo te regelen dat iedereen daardoor bevredigd wordt. 
En wanneer dus verschillende leden van mening zijn, dat het 
voldoende is om aan een bepaald, in Rood Kader behandeld, 
onderwerp één inplaats van twee avonden te besteden, kan 
er altijd met het afdelingsbestuur overwogen worden om op 
de tweede avond een ander onderwerp te behandelen. Het 
voornaamste is dat de Kamerclubs twee keer in de maand 
samenkomen en dat ze een zodanig karakter bezitten, dat de 
deelnemers daarmede kunnen instemmen.

Ook vanuit een ander oogpunt moeten wij de Kamerclubs 
eens bekijken. Eén van de eerste voorwaarden voor het goed 
functionneren van een revolutionnaire organisatie is geregeld 
contact tussen de leden. Voortdurend contact en kameraad
schappelijke verhoudingen zijn onmisbaar om de activiteit zo 
groot mogelijk te doen zijn. Daardoor alleen zijn vaak kleine 
afdelingen relatief veel beter dan grotere. Hoe staat het nu 
in ’t algemeen met dit contact? De meeste afdelingen verga
deren eens per maand. Dat betekent dat p.g., die door ver
schillende omstandigheden niet altijd aan de regelmatig terug
kerende werkzaamheden kunnen deelnemen, in een vrij los 
verband tegenover de partij komen te staan. En juist dat losse 
verband leidt er weer toe, dat zij ook op momenten, dat zij 
wel voor de partij beschikbaar kunnen zijn, in gebreke blijven.

Natuurlijk willen wij hiermede zo n houding niet goedpra
ten; de feiten zijn echter vaak zo! Hieruit blijkt, dat het nood
zakelijk is ook op andere wijze het contact te versterken. In 
de meeste afdelingen gebeurt dit practisch dan ook. maar 
voornamelijk door en tussen de werkers. Het algemene ver
band wordt echter versterkt, wanneer de Kamerclubs goed 
functionneren. Vooral omdat op deze bijeenkomsten ook de 
partij- en afdelingswerkzaamheden besproken kunnen wor
den. Veel tijd behoeft daaraan niet te worden besteed, omdat 
de meeste punten toch in de H.H. vergaderingen aan de orde 
komen. Het heeft dan ook alleen zin dergelijke punten in de 
Kamerclubs te bespreken, wanneer daardoor de uitvoering 
van verschillende werkzaamheden verbeterd wordt, of wan-



neer op die bijeenkomsten p.g. aanwezig zijn, die niet tot de 
meest trouwe bezoekers van de H.H. vergaderingen behoren, 
en die dan misschien in de uitvoering kunnen worden betrok
ken. Wij denken hierbij b.v. aan afspraken om te colporteren, 
op huisbezoek te gaan etc.

Het spreekt vanzelf dat de verschillen tussen de Kamer- 
clubs en tussen de inleiders, maar ook tussen de mogelijk
heden die de afdelingen op dit gebied bezitten, zo groot zijn 
dat het onmogelijk is meer dan algemene opmerkingen te 
maken. Reeds eerder werd erop gewezen, dat zeer veel af
hangt van de activiteit van de afdelingsbesturen. Hier willen 
wij nog eens nadrukkelijk de aandacht vestigen op de ver
antwoordelijkheid van alle partijgenoten voor het slagen van 
deze bijeenkomsten. Alleen wanneer van alle kanten, door de 
besturen, door de inleiders, maar ook door de deelnemers, 
meegewerkt wordt om eventuele moeilijkheden te overwinnen, 
zal het mogelijk zijn te slagen. En alleen dan kunnen en zullen 
de kamerbijeenkomsten uitgroeien tot werkgemeenschappen 
in en voor de partij!

Boekbespreking
Naar aanleiding van Dr. /. P. Kruyt Het 
Nederlandse volkskarakter en het socialisme. 
Van Loghum Slaterus. Arnhem 1934 I 0.85 

(J. H.) Sinds enige tijd hebben we geleerd dat wc ..de 
landarbeiders in onze strijd moeten betrekken . Wisten we 
dat dan vroeger niet? Natuurlijk wel; de ,.oude beweging 
was zelfs voor een groot deel landarbeidersbeweging. Maar 
in de latere tijd hebben we ons in de methoden en het karak
ter der propaganda zozeer ingesteld op het fabrieks-proleta- 
riaat, dat we het landbouw-proletariaat pas weer ontdekten 
toen het in massa naar het fascisme begon over te lopen. 
Precies hetzelfde proces, maar nog katastrofaler, óverkwam 
ons zelfs nog voor de tweede maal: het kantoor-proletariaat 
werd de kerntroep van het fascisme.

Wanneer we thans de leus aanheffen: propaganda onder 
de landarbeiders, onder het kantoor-proletariaat. dan is 
reeds stilzwijgend verondersteld, dat we ons de moeite wil
len geven ons op de hoogte te stellen van hun noden en van 
hun speciale manier om de dingen te bekijken: doen we dat 
niet, dan zullen we nooit doordriingen tot hun hart. En het
zelfde geldt voor de propaganda onder de intellectuelen, 
onder de arbeiders van andere volken, onder her koloniale 
proletariaat.



Maar als deze groepen van het proletariaat zo in denk
wijze verschillen, is het dan niet waar, dat de economische 
omstandigheden het bewustzijn bepalen? Stellig! Maar dat 
gaat allemaal niet zo eenvoudig! \Vel bezetten ale proleta
riërs, of ze machine-, kantoor-, landbouw-, of denkarbeiders 
zijn, dezelfde plaats in het productieproces, maar behalve 

* deze gemeenschappelijke verhouding tegenover den kapita
list, hebben ze ook nog verhoudingen tegenover elkaar en 
tegenover hun verleden.

Bezien we b.v. eens nader de ideologie van een fabrieks
arbeider in Calcutta (India). In de eerste plaats is zijn den
ken bepaald door de economische verhoudingen waaronder 
hij leeft, maar ook door de economische verhoudingen waar
onder hij in zijn jeugd geleefd heeft, want die hebben toen 
een gro-te vormende kracht voor hem cyehad. Zelfs de econo
mische omstandigheden waaronder zijn ouders geleefd heb
ben zijn door de opvoeding deels op hem overgegaan. Zo 
ingewikkeld is het gesteld met die vorming van het bewust
zijn. Maar we zijn er nog niet. Wanneer onze arbeider uit 
Calcutta een krant in handen zal krijgen, dan zal hij lezen 
over de beweging van Gandhi, en onbewust zal hij iets over
nemen van de ideologie der Gandhi-beweging, die ontstaan is 
uit feodaal-agrarische toestanden. En tenslotte zal hij op de 
grote massavergaderingen horen spreken over een ver en 
wonderlijk land, dat een zesde der aarde omvat en waar men 
begonnen is de productie te organiseren ten bate der wer
kende mensen. En ook hiervan zal hij iets in zijn denken 
opnemen.

Als we nu beseffen dat deze langdradige opsomming nog 
zeer onvolledig is en bijvoorbeeld nog helemaal niet bespro
ken heeft welk aandeel de erfelijke aanleg van volk en indi
vidu speelt, dan beginnen we langzamerhand een idee te 
krijgen van de ontzaglijke moeilijkheden en het ontzaglijke 
werkterrein waarmee de sociologie (maatschappijleer) en de 
sociografie (beschrijving der volksgroepen) te maken heb
ben. En tegelijk zal men inzien van hoe groot belang deze 
wetenschappen voor ons zijn bij het bepalen van onze tac
tiek en propagandamethoden t.o.v. allerlei groepen der be
volking.

Kijken we nog eens naar Duitsland. Hoe komt het dat 
daar de Nationaal-socialistische beweging zo sterk kon wor
den? Omdat de Duitsers zo nationaal en zo militairistisch 
zijn, antwoordt men dan meestal oppervlakkig. Maar de vraag 
is natuurlijk: waar komen dat nationalisme en dat militai- 
risme vandaan? Een onderzoek zal ons dan Ieren, dat in 
Duitsland de middenstand steeds een abnormaal grote rol 
heeft gespeeld (Zie reeds Marx Comm. man. over het ..ware 
socialisme"), de psychologie zal ons de samenhang leren tus
sen middenstand en nationalisme (Zie o.a. het kritisch te lezen 
boekje van W. Reich: Massenpsvchologie des Faschismus).



verder zulten we de vraag hebben te beantwoorden: hoe komt 
de middenstand in Duitsland zo belangrijk te zijn? Vinden 
we de oorzaak in de zwakke en versplinterde feodaliteit en 
het particularisme, dan komt weer de vraag op: waar komen 
deze eigenschappen vandaan? Ook aan dit voorbeeld zien 
we: le. hoe moeilijk het probleem der sociologie is, en 2e. 
hoe belangrijk, want niemand zal wel willen ontkernen van 
hoeveel belang het geweest zou zijn indien de beweging 
bijtijds de aard en het karakter der Nazi-beweging had door
zién en er zijn tactiek naar had kunnen inrichten.

In dit verband moge dan tenslotte even gewezen worden 
op het boekje dat aan het begin dezer bespreking genoemd 
staat. Het wil een inleiding zijn in de problemen die hier
boven deels al zijn aangestipt. En inderdaad: als inleiding 
is het wel interessant* Men kan er allerlei opvattingen, me
thoden en inzichten uit leren kennen, waar de sociografie 
mee werkt. Wie er nog niet mee op de hoogte was, kan zich 
zo althans een voorlopig inzicht verwerven. We moeten 
echter erbij zeggen, dat het boekje tamelijk oppervlakkig is. 
Over het Nederlandse volkskarakter vernemen we niet zo
veel meer dan iedereen zo bij ervaring al weet. Wel leren we 
ditzelfde nu langs wetenschappelijke weg analyseren, al zou 
ook over de methode nog te praten zijn. De oppervlakkigheid 
wordt trouwens hinderlijk waar zulke principiële zaken als 
volkskarakter en economische omstandigheden, collectivisme 
en vrijheid, individu en gemeenschap, demokratie en dikta- 
tuur ter sprake komen.

Alles bij elkaar dus een boekje dat een gemengde indruk 
achterlaat, dat zeker in veel opzichten belangrijk is. maar 
stellig ook niet zonder kritiek gelezen moet worden. Maar 
voor ons komt dit steeds meer vast te staan: deze hele weten
schap is van groeiend belang voor onze beweging. Aan ons 
de taak aan de verdere ontwikkeling ervan naar beste krach
ten mee te werken.



Drie uitspraken van Lenin
,,Wat betreft de in de Entente zelf tot uiting komende on

verzoenlijke tegenstellingen zal de Volkenbond — ook wan
neer hij op papier tot stand mccht komen — slechts de rol van 
een heilig verbond van de kapitalisten tot onderdrukking van 
de arbeidersrevolutie spelen. De propagering van de Volken
bond is het beste middel om het revolutionaire bewustzijn der 
aibeidersklasse te verwarren. In de plaats van de leus van een 
Internationale van revolutionaire arbeiders-republieken, wordt 
de leus van een internationale vereniging van schijnbare demo
cratieën, die door een koalitie van het proletariaat met de bur
gelijke klassen bereikt moet worden, gesteld.

De ,,Volkenbond” is een bedriegelijke leus, door middel 
waarvan de sociaal-verraders. in opdracht van het internatio
naal proletariaat, de krachten der revolutie tot verdeeldheid 
brengen en de imperialistische kontrarevolutie bevorderen.

De revolutionaire proletariërs van alle landen der wereld 
moeten tegen de gedachte van Wilsons Volkerenbond een 
onverzoenlijke strijd voeren, en tegen de aansluiting bij deze 
bond van roof, uitbuiting en imperialistische kontra-revolutie 
hun protest doen klinken.”

Uit de verslagen van het lste kongres 
der derde Internationale, Moskou 19).

..Kameraden, we zijn nu gekomen aan de vraag van de revo
lutionaire krisis als basis voor onze revolutionaire daad; en 
hier moeten voor alles twee zeer verspreide fouten vastgesteld 
worden. Aan de ene kant stellen de burgerlijke ekonomen 
deze krisis als een simpele ..tijdelijke verstoring van de nor
male gang van zaken voor. Aan de andere kant trachten de 
revolutionairen vaak aan te tonen, dat deze krisis er een is die 
absoluut zonder uitweg zijn zou. Dat is een fout. Absoluut uit
zichtloze situaties bestaan niet. De bourgeoisie gedraagt zich 
als een brutale rover, die zijn hoofd kwijt is. begaat de ene 
stommiteit na de andere, verscherpt de toestand en verhaast 
de eigen ondergang. Dat is alles juist. Maar men kan niet 
..bewijzen” dat er (voor de bourgeoisie) absoluut geen moge
lijkheden meer zouden zijn, dat het haar niet zou kunnen ge
lukken, een zeker aantal uitgebuitenen door kcncessies weer 
tot rust te brengen, of dat het haar niet mogelijk zijn zou. een 
beweging of een opstand van een bepaald deel van de onder
drukten en uitgebuitenen in de kiem te verstikken. Willen 
..bewijzen” dat er voor de bourgeoisie ..absoluut geen uitweg 
meer zijn zou. ware lege pedanterie of een spel met woorden 
en begrippen. Het werkelijke ..bewijs voor deze en derge
lijke vragen kan alleen de praktijk leveren. De burgerlijke 
maatschappij van de gehele wereld maakt op het ogenblik een



revolutionaire krisis door. Nu moet de praktijk van de revo
lutionaire partijen ..bewezen" worden, dat ze klassebewust. 
gedisciplineerd, vastbesloten genoeg zijn, dat zij nauw genoeg 
met de uitgebuite massaas in verbinding staan, om deze krisis 
voor een succesvolle en zegevierende revolutie te gebruiken.

(Uit de rede van Lenm op het 2de 
kongres van de 3de Internationale.)

..Juist wij. wij moeten nu, zonder te aarzelen een nieuwe, 
revolutionaire, proletarische internationale stichten, of liever 
wij mogen niet vrezen openlijk te bekennen, dat zij al gesticht 
is en al funktioneert.

Dat is de Internationale van die internationalisten van de 
daad wier namen ik hierboven genoemd heb. Zij alleen zijn de 
vertegenwoordigers van de revolutionair-internationalistische 
massaas.

Wanneer het aantal van zulke socialisten klein schijnt, dan 
meet zich iedere Russische boer afvragen, of er dan in Rusland 
veel bewuste revolutionairen aan de vooravond van de Fe- 
bruari-revolutie van '19 geweest zijn?

Belangrijk is niet het aantal, maar de juiste formulering ^an 
de ideeën en van de politiek van het werkelijk revolutie.'cire 
proletariaat. De kern ligt niet in de ..verkondiging van het in
ternationalisme". maar daarin dat men het verstaat zelfs n de 
moeilijkste tijden internationalist van de daad te blijven

(Uit: De taak var: het proletariaat in onze revolul'.c.)

V.V. S. O.-Nieuws
Zonder revolutionnaire theorie
geen revolutionnaire practijk.

Dat zijn de woorden van den man. die in de practijk ge
tracht heeft het socialisme te vestigen, dat zijn de woorden 
van Len;n, wien het geluk beschoren was een begin te maken 
met de opbouw van een socialistische staat. En hij had eer 
revolutionnaire theorie. Geen theorie in de zin van: zo móèi 
alles verlopen en, als het anders gebeurt, dan is mijn theorie 
wel goed, maar deuger de gebeurtenissen niet. Of in de z»:' 
van: zó heb ik ’t — voortbouwende op ’t werk van andcrer 
— uitgedacht en al ’t andere is van nul en gener waarde 1 W 
niet in de zin van: het socialisme zal zeker komen en d.i .. oj 
baseer ik mijn theorie en dus mijn practijk.



Neer, hij had een revolutionnaire theorie, waarvan de lei
dende gedachte was: het verloop van de maatschappelijke 
ontwikkeling zal langs bepaalde — te vóórspellen — wegen 
gaan, en het zal van tal van omstandigheden in binnen- en 
buitenland afhangen, het zal van mijn mensen en in ’t alge
meen van de mensen afhangen of op een bepaald moment 
kan en moet worden ingegreper.

Maar wij. revolutionnairen in Nederland, hoe komen wij 
aan de kennis omtrent het verloop der maatschappelijke ont
wikkeling, hoe onderkennen wij de waarde en betekenis van 
allerlei gebeurtenissen in binnen- en buitenland, wat weten 
wij van onze mensen in ’t bijzonder en van de mensen in ’t 
algemeen. En bovenal: welke zijn de methoden waardoor we 
onze kennis verzamelen moeten, ons inzicht verdiepen zullen.

Het is goed te colporteren, te verspreiden, vergaderingen 
te bezoeken, in een woord deel te nemen aan al dat gewone 
werk, dat een organisatie tot een levend geheel maakt. Het 
is onvergeeflijk fout, te meren, dat al dit ..gewone” werk wel 
gedaan zal worden door anderen.

Maar even onvergeeflijk fout is het, te menen, dat met 
dit ,,gewone” werk onze taak ook is afgelopen. Neen, na dit 
werk begint onze taak pas goed. Neen, al dit werk is slechts 
een deel, weliswaar een belangrijk en allernoodzakelijkst deel, 
van onze taak, doch in ieder geval maar een deel.

Het andere deel, dat even belangrijk is. dat is het werk, 
dat de V.V.S.O. te verzorgen heeft; dat is de ontwikkeling 
van het revolutionnaire proletariaat.

Wie dit werk verzuimt, wie dit werk verwaarloost, w’e 
dit werk minacht misschien, die heeft zich nog geen heldere 
voorstelling gevormd van wat we te doen hebben.

Het is natuurlijk doodeenvoudig om te menen: wat maal ik 
om de theoretische kant van de strijd; daarvoor hebben we 
onze politieke leiders, en die zullen het wel goed doen. Be
denkt echter: de kijk die de leiders hebben op een bepaalde 
gebeurtenis of op een reeks gebeurtenissen of op toekomst
mogelijkheden. dat is hun kijk en ook die leiders zijn mersen. 
die mede geleid — mogelijk weleens misleid — worden door 
persoonlijke karakter-eigenaardigheden. door sympathieën of 
antipathieën; in een woord: hun kijk behoeft niet bij voorbaat 
de juiste te zijn.

Tegenover hun kijk zou kunnen'staan jouw kijk, mijn kijk, 
onze kijk en dan is het noodzakelijk, dan is het onontkoom
baar. dat wij onze kijk motiveren, niet door te zeggen: ..Ik 
voel 't anders”, of ..Ik vind ’t zó”, maar door onze gedachten 
met inzicht te vormen, te ordenen en te uiten.

Bovendien: wij zijn niet revolutionnair-socialisten op de 
wijze waarop vele schijnvromen godsdienstig zijn, dat wil 
zeggen: alleen op Zondag in de kerk. Wij zijn revolution- 
nairen in hart en nieren, met elke vezel van ons lijf, met elke 
gedachte onzer hersenen, er dit brengt met zich mee. dat we



overal en altijd ons socialisme propageren. Niet, zeggen we. 
van ons socialisme getuigen, zoals een dominee van zijn God 
getuigt, omdat hij onmogelijk wetenschappelijk kan aantonen, 
dat zijn God er is. maar ons socialisme propageren, dat be
tekent dus: onze omgeving in engere zin. maar ook in de 
ruimste zin van het woord, duidelijk maken, wat het socia
lisme is. wanneer het kan komen en hoe het kan komen. En 
dat op n manier, die door de verschillende mensen-typen be
grepen en verstaan wordt; op een manier waardoor het elk 
afzonderlijk en allen gezamenlijk duidelijk wordt, dat en waar
om ze zich hebben te voegen in het kamp van de strijdbare 
revolutionnairen.

Daardoor hebben we nodig: socialistische ontwikkeling er 
deze ontwikkeling biedt u de V.V.S.O. door woord en door 
geschrift.

Door ’t woord: in uw afdeling worden geregeld cursussen 
georganiseerd en bijeenkomsten gehouden, die het hierboven 
omschreven doel bevorderen. Cursussen, waar u zelf aan het 
woord kunt komen als u dat wenst, door u aan te melden als 
inleider voor door u op te geven onderwerpen: waar u aan 
’t woord kunt komen door een bepaalden inleider vragen te 
stellen, of ook door middel van ’t debat blijk kunt gever \an 
uw afwijkende mening op zeker onderdeel.

Door t woord ook: aan de hand van de inhoud van R od 
Kader organiseren de plaatselijke afdelingen kamercursir en. 
waar dieper op ’t behandelde onderwerp kan worden •ge
gaan, dan op grotere vergaderingen mogelijk is. en waarover 
J. B. in dit nummer nader schrijft.

Door ’t geschrift: tezamen met de O.S.P. geven we R^-od 
Kader uit, welke brochures tot nog toe successen blijken re 
zijn geweest.

Door ’t geschrift ook: als gij. leder ons steunt, geven we 
van ’t jaar een serie boekjes uit tegen kostprijs, prachtig \ an 
uiterlijk, socialistisch van inhoud, over welke serie u in t 
voorgaande nummer van Rood Kader nadere mededelingen 
vindt, waarover elke secretaris u ook preciese inlichtingen 
kan verschaffen, en die tezamen een deel van de schriftelijke 
socialistische opvoeding beogen te volbrengen. Voor welke 
serie zich echter nog bij lange na niet alle lezers van Rood 
Kader en in ’t algemeen alle daarvoor in aanmerking komen
den zich hebben opgegeven, en door deze nalatigheid wordt 
de gehele uitgave in gevaar gebracht.

Geeft u dus nu onmiddellijk op voor de serie, door invul
ling en opzending van de op de omslag voorkomende strook.

En verder: sluit u aan bij en steunt het zo bij uitstek belang
rijke werk van de V.V.S.O.
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Imperialisme
Rosa Luxemburg is voor de socialistische beweging niet 

alleen geweest de heroische leidersfiguur, het lichtend sym
bool van revolutionaire moed en doorzettingsvermogen, ook 
in theoretisch opzicht is zij voor de beweging, voor alles 
voor de revolutionaire vleugel van het marxisme, van grote 
betekenis geweest. Zeer vele van de gedachtengangen waar
op wij als revolutionaire socialisten onze opvattingen om
trent de ontwikkeling van het kapitalisme in deze tijd baseren, 
werden door Rosa Luxemburg voor het eerst geformuleerd. 
En daarom zullen wij in dit artikel trachten een samenvatting 
te geven van haar theoretisch werk. 1)

1) Rosa Luxemburg: Die Accumulation des Kapitals.
2) Fritz Sternberg: Der Imperialismus.

..Der Imperialismus” und seine Kritiker. 
Der Niederoana des Deutschen Kani-

Dat werk houdt zich in het bizonder bezig met die ont
wikkelingsfase van het kapitalisme d;e we gewoon zijn als 
,.Imperialisme” aan te duiden. Hier, op dit terrein, ligt Rosa’s 
grote betekenis voor de marxistische wetenschap. En wan
neer wij over haar theoretisch werk gaan spreken, kunnen wij 
dat het beste doen door een uiteenzetting te gever van de 
theorie van het imperialisme in het algemeer, zoals die. be
halve door haar, ook door Fritz Sternberg vooral is ontwik
keld. 2)

L DE EKONOMISCHE OORZAKEN VAN HET 
IMPERIALISME.

1. Produktie en realisering van de meerwaarde.

Het imperialisme als maatschappelijk verschijnsel is na
tuurlijk niet iets op zichzelf staands: het komt uit het wezen 
van het kapitalisme met noodwendigheid voort, er is ook 
daaruit alleen maar te begrijpen. Hoe dit gebeurde, welke 
faktoren in het kapitalisme leidden tot de ontwikkeling van 
het imperialisme, zullen we nu eerst zeer in het kort bezien.

We weten dat de gehele kapitalistische produktie berust 
op de produktie van de meerwaarde. Het is natuurlijk niet 
de plaats om verder op die meerwaarde in te gaan: we weten 
dat de zaak in beginsel hierop neerkomt. Stelt de kapitalist 
in zijn bedrijf arbeiders te werk, laat hij hen b.v. van katoen 
kousen maken, of van hout meubels, dan zijn aan het eind 
van dit produktieproces de kousen er de meubels meer waard



dan de ruwe materialen waarmee hij begonnen is: de waarde 
van deze ruwe materialen is n.1. vermeerderd met de arbeid 
die de arbeiders in het produkt’eproces er aan toegevoegd 
hebben. Een gedeelte van deze toegevoegde waarde wordt in 
de vorm van arbeidsloon aan de arbeider uitbetaald. Even 
wel niet alles; het overblijver de gedeelte, de z.g. meerwaarde, 
behoudt de kapitalist voor zich.

Maar daarmee is de kapitalist er nog niet. Webswaar be 
staat nu de meerwaarde in de vorm van waren, maar air 
die waren op zichzelf heeft hij niets; zijn e’gerdijk doel is o’ 
die waren te verkopen: de meerwaarde moet nog gcreal 
seerd. d.w.z. in geld omgezet worden. Om het nog c-*ns n- 
de woorden van Marx zelf te herhalen; ..Zodra de algepers 
meerwaarde in de vorm van waren gegeven is. is de mee
waarde geproduceerd; echter met deze produktie van de met 
waarde is slechts de eerste etappe van het kap’taho 
produktieproces ten einde De tweede etappe s. ae. \ 
kopen van de totale warenhoeveelheid; gebeurt du v 
slechts teger prijzen die onder de produktieprijs 1 ggei 
is de arbeid weliswaar uitgebuit, maar de uitbuiting vee. 
zich niet voor de kapitalist.

Bij het verkopen van die waren doen zich au cch'. 
paalde moeilijkheden voor Immers; w’C moeten dn- 
kopen? Dat zijn weer in de allereerste plaatc de aer 
zelf. De totale, aan deze arbeidersklasse uitbetaalde H 
vertegenwoordigt, als we afzien van de koopkracht va1' 
denstand en kapitalisten, de koopkrachtige vraag, d 
sumptiekracht van de maatschappij.

Deze aanwezige koopkracht blijkt nu echter i.tet ’s 
te zijn, de gehele hoeveelheid geproduceerde waren 
nemen. De redenen hiervan zijn in het kort de vod 
Enerzijds zien we zich de produktie ontwikkelen bovc 
grenzen uit; de produktiekracht wordt voortdurend 
Verbeteringen van techniek, rationalisatie, mechanisev 
grondige uitbuiting van de arbeidskracht zijn de me 
waardoor de produktie in het kapitalistisch systeem 
durend sneller stijgt. Er komen dus steeds meer ware* 
aan zou dus ook een in hetzelfde snelle tempo toch 
koopkracht moeten beantwoorden. Door de ratio1 
echter en de groei van de productiviteit van de arbem 
een relatief steeds kleiner gedeelte van het totale 
in arbeidslonen uitbetaald. In bepaalde tijden kan J 
tieve daling zelfs plaats maken voor een absolute d>' 
de totale koopkracht van de arbeidersklasse. In de ' 
tische maatschappij bestaan dus twee duidelijk tcg. ’ 
tendenzen: '

1. een produktie die voortdurend sterk groen
2. een konsumptiekracht die lang niet in het-d' 

groeit, en zelfs in bepaalde perioden een dalende hp1



2» Crisis en imperialisme»
Deze, uit het kapitalisme noodzakelijk voortvloeiende ont

wikkeling, vormt de grondoorzaak van de crisisverschijnselen 
en van de imperialistische expansiepolitiek. De groeiende 
overmaat aan verkoopbare waren en het voortdurende tekort 
aan koopkrachtige vraag, zijn de oorzaak van een snelle prijs
verlaging, van faillissementen, beurskrachs, enz. Door de 
prijsverlaging is het mogelijk, dat de koopkrachtige vraag 
langzaam de grote hoeveelheid producten opneemt. Zou ech
ter niets anders gebeuren, dan zou bij het in gang zetten van 
de productie zo weer een geweldig teveel aan producten ont
staan, wat dan weer tot crisis zou leiden. Hier grijpt de impe
rialistische politiek in. Zij poogt een gedeelte van de overmaat 
van geproduceerde producten af te zetten in nog niet kapita
listische gebieden en bovendien de overmaat van te beleggen 
kapitalen in nieuwe industrieën, van niet kapitalistische lan
den te steken. De crisis wordt door de bourgeoisie dus over
wonnen door:

le. Massale prijsverlaging van de geproduceerde waren, 
ten einde ze verkoopbaar te maken.

2e. Door oude afzetgebieden intensiever te bewerken en 
nieuwe afzetgebieden te verwerven.

Marx en Engels schreven in het Kommunistisch manifest: 
,,In de crisissen breekt een maatschappelijke epidemie 

uit, die in alle vroegere tijden iets onzinnigs zou hebben 
geleken — de epidemie der overproductie........ ..De bur
gerlijke verhoudingen zijn te beperkt geworden, om de 
door hen voortgebrachte rijkdom te bevatten. — En 
waardoor overwint de bourgeoisie de crisissen? Gedeel
telijk door de gedwongen vernietiging van een massa 
productiekrachten, voor een ander, deel door de ver
overing van nieuwe markten of de sterkere exploitatie 
van oude markten. Waarvoor dus? Door middelen die 
nog algemenere en ergere crisissen voorbereiden en de 
middelen verminderen om crisissen te voorkomen.

Hiermee zien we dus. dat de crisissen en het imperialisme 
gevolgen zijn van dezelfde oorzaak, de chronische ..over
productie” en dus in diepste oorzaak, van het kapitalistische 
productiesysteem, dat gebaseerd is op klassentegenstellingen.

3. De noodzaak van het imperialisme.
Het zijn nu R. Luxemburg en Fr. Sterberg geweest, die tot 

een nadere bestudering van het imperialisme gekomen zijn, 
als voortzetting van de onafgemaakte hoofdstukken van Marx 
in het tweede deel van ..Das Kapital .

Sternberg heeft in zijn grote werk ..Der Imperialismus” de 
economische noodzakelijkheid van het imperialisme betoogd. 
Wp i 1 1 ‘ 1



zakelijk is, en welke zin we aan het woord ,,noodzakelijk” 
moeten hechten. Indien het imperialisme niet als uitweg uit de 
crisis optrad, betoogt S., zou het kapitalisme zich niet onge
stoord kunnen ontwikkelen. De productie neemt over alle 
grenzen toe, de koopkracht van de arbeidersklasse wordt wei
nig vergroot, of zelfs absoluut verkleind.

Gevolg hiervan is, het intreden van de crisis. Ontbreekt de 
mogelijkheid van het zoeken van nieuwe markten, dan blijft 
als enige uitkomst het verlagen van de prijzen, waardoor het 
op de duur mogelijk is, de voorraden te verkopen. Na de 
crisis, die op deze manier ,,overwonnen" is, zijn de toestan
den gelijk, zo mogelijk nog slechter als voor de crisis. De 
koopkracht van de arbeidersklasse is niet groter geworden, 
waarschijnlijk zelfs kleiner, door allerlei loonsverlagingen. 
Komt het productieapparaat dus weer op gang, dan treedt 
binnen zeer korte tijd weer een crisistoestand in, die — zo 
mogelijk — nog heviger is dan de vorige. Eer definitieve 
uitweg is hieruit voor het kapitalisme onmogelijk, de voort
durende crisistoestand zou revolutionerend werken op de 
arbeidersklasse en zou tenslotte tot de val van het systeem 
leiden: De crisis zou worden de crisis van het kapitalistisch 
stelsel zelf.

Een voorlopige uitweg uit deze impasse vindt het kapi
talisme, door het zoeken van nieuwe afzetmarkten, waardoor 
na de crisis een veel grotere productie toch niet direct tot 
een nieuwe crisis voert, daar dan een groot gedeelte op d:e 
nieuwe gebieden kon worden afgezet. Bestaat dus de mogelijk
heid van imperialistische expansie, dan is in tegenstelling 
met het vorige geval een productie-uitbreiding op groter 
schaal mogelijk. De crisiswerking wordt dus door het imperia
lisme afgezwakt, een voortdurend opgaande ontwikkeling 
van het kapitalisme^ voortdurende vergroting van de pro
ductie, winsten, enz. is mogelijk.

De kapitalistische expansiepolitiek is dus voor het kapi
talisme noodzakelijk voor het behoud van het stelsel, even
als het meedoen aan de concurrentie noodzakelijk is voor 
den particulieren kapitalist. De imperialistische politiek be
tekent de levensstrijd van het kapitalisme, om de permanente 
crisistoestand en daarmee zijn ondergang, als stelsel te ont
lopen.

Duidelijk is hier het verschil met de expansiepolitiek van 
de Antieken, (het Griekse rijk, de Perzen, en het Romeinse 
wereldrijk onder de Cesars) en van Holland en Engeland ;n 
de tijd van de Oost-Indische Compagnie. Hier ging het alleen 
maar om het opbrengen van schattingen in de vorm van 
waren of van belastingen. Al deze schattingen vloeiden naar 
het moederland en werden, vooral bij de Romeinen, in w eelde 
verteerd. Denk aan de protserige en decadente weelde van 
het Romeinse Keizerrijk, dat geheel en al leefde van de schat
tingen, opgebracht door de Provinciën. Denk aan de grote

86



hoeveelheden koloniale waren, door de Hollanders uit Indië 
gehaald. Weliswaar, werden de kapitalen in Holland en 
Engeland niet verteerd, maar grotendeels geaccumuleerd en 
dit was dan ook een van de bronnen, waaruit het kapitalisme 
ontstond, maar van een expansienoodwendigheid was hier 
nergens sprake, wel van expansiezucht. In het kapitalisme 
is dit wel het geval, daar zonder expansie het kapitalisme 
als stelsel ten onder zou gaan.

Hiermee legde Sternberg dus het verband tussen de impe
rialistische expansiemogelijkheid en de meer of mindere bloei 
van het kapitalisme van het moederland. In tijden van grote 
expansiemogelijkheden, zoals in de periode vóór de wereld
oorlog, bloeit het kapitalisme, met al zijn gevolgen voor de 
ideologie van de arbeidersklasse, waar we hier niet verder 
op ingaan. Wordt, zoals in de tegenwoordige tijd, de ex
pansie allerlei moeilijkheden in de weg gelegd, dan heeft dit 
tot gevolg, een slechte toestand van het kapitalisme in het 
moederland en op de duur zelfs zijn ondergang.

IL IMPERIALISME IN DE KOLONIËN.
1. Vernietiging van de natuurhuishouding. (Algerië.)

Gaan we nu na, wat de werking en de doeleinden van het 
Imperialisme in de koloniën zijn:

Het kapitalisme heeft dus een niet-kapitalistisch milieu 
nodig, om zich te kunnen ontwikkeler, te kunnen accumu
leren en — het belangrijkste — om de permanente crisis in 
het eigen land te kunnen ontlopen. Het kapitalisme heeft 
de niet-kapitalistische landen nu nodig voor twee dingen:

a. Afzetgebied voor zijn waren.
b. Afzetgebied voor geaccumuleerd kapitaal.
a. Ten einde de koloniën tot afzetgebied voor waren te 

maken, is het noodzakelijk de oude productievorm, die berust 
op de natuurhuishouding te vernietigen. Het kenmerk van 
de natuurhuishouding is de productie voor eigen behoefte. 
Hebben we dorpsgemeenschappen, patriarchale boeren
families, vroonhoeven, latifundia, altijd is de voorziening in 
eigen behoefte de hoofdzaak.

Aan producten van een vreemd kapitalistisch land is geen 
behoefte en wil dit land die behoefte maken, dan zal het 
noodzakelijk zijn, die natuurhuishouding te vernietigen.

b. Opdat een gebied afzetgebied kan zijn voor kapitaal is 
het nodig, dat de twee factoren, die voor de kapitalistische 
productie nodig zijn, hier aanwezig zijn n.1. productiemiddelen, 
(o.a. grondstoffen) en arbeidskracht. Bij beide staat echter 
de natuurhuishouding in de weg. Grondstoffen, wouden, 
mijnen, ertsen, grond, alles is in bepaalde bezitsvcrhoudingen 
met het inheemse productiestelsel verbonden. Soms is er 
sprake van gemeenschappelijk bezit in bepaalde communis
tische gemeenschappen of van particulier bezit bij grote 
boerenfamilies. Ook de arbeidskracht is niet beschikbaar: geen
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inlander denkt eraan zijn arbeid te verkopen aan een blanke. 
Hij kan immers ruimschoots in zijn eigen behoefte voorzien! 
Ten einde deze arbeidskrachten „vrij” te maken, d.w.z. be
schikbaar voor loonarbeid, is het noodzakelijk, de primitieve 
productievormen te vernietigen, en de landerijen, wouden, 
enz. de productiemiddelen te onteigenen. Pas dan is het 
mogelijk, het economisch doel van het imperialisme te ver
wezenlijken, n.1. afzetgebied voor zijn waren en beleggings- 
mogelijkheden voor nieuwe geaccumuleerde kapitalen.

Als voorbeeld voor de vernietiging van de natuurhuis- 
houdingen, door een Westerse imperialistische mogendheid, 
kiezen we een voorbeeld, dat uitvoerig door Rosa Luxemburg 
behandeld is, n.1. het optreden van de Fransen in Algiers. 3) 

Toen de Fransen in Algiers kwamen, waren hier nog zeer 
oude productievormen; weliswaar waren privaateigendom, 
handenarbeid en handel al binnengedrongen in de steden, 
en waren ongeveer 6 millioen h.a. in privaat- en staatsbezit 
van de Turken overgegaan, een groot deel van het land 
behoorde echter aan de Arabische stammen, die daar hun 
nomadenleven leidden of hun akkers bebouwden.

De organisatie was die van het geslacht, het lanu was 
gemeenschappelijk eigendom van een geslacht. Dit was ver
deeld in grote patriarchale families, die de grond van het ge
slacht gemeenschappelijk bezaten. Aan het hoofd van iedere 
familie stond de patriarch.

In vele opzichten was het leven nog Communistisch: ge
meenschappelijk eten, geen privaateigendom, enz. Deze ge
slachten en patriarchale families waren dus afgesloten ge
helen, die in hun eigen behoefte voorzagen en het was dui
delijk, dat het doel van de Franse koloniale politiek moest 
zijn: vernietiging van die geslachten. Dit werd dan ook dui
delijk uitgesproken in de Nationale Vergadering van 1851: 
„We moeten ons haasten de geslachtsverbanden te ontbinden, 
want zij zijn de oorzaak van iedere oppositie tegen onze 
heerschappij” (geciteerd door Rosa Luxemburg).

De eerste periode in deze strijd van de Franse kapitalisten 
tegen de Arabische geslachten werd ingeluid door de Juli
monarchie en de Roy-Citoyen Louis Philippe. Een reeks van 
wetten verklaarde het bestaan van gemeenschappelijk eigen
dom tot een ,,onmogelijkheid” en alle onbebouwde lande
rijen, wouden en weiden werden tot staatseigendom ver
klaard. Kleine kolonies van Franse kolonisten (cantonne- 
ments) zouden zich daar vestigen. Dit systeem leidde echter 
tot de grootste woeker- en grondspeculatie, daar de Ara
bieren hun grond terugkochten met tegen woekerrente ge
leend geld. Vaak werd dezelfde grond dan weer aan ver
schillende Fransen verkocht, wat aanleiding gaf tot specu
latie en de grootste verwarring.

„Die Accumulation des Kapitals.” blz. 292. c.v
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Dit kolonisatieplan mislukte dps grondig, resultaat: Grond- 
speculatie, woeker, ruïne. De tweede aanval begon tijdens 
het tweede keizerrijk van Lodewijk Napoleon in de wet van 
1863. Hierbij verklaarde generaal Allard: „De regering ver
liest niet uit het oog, dat het algemeen doel van haar politiek 
is, de invloed van de geslachtshoofden te verzwakken en de 
geslachten te ontbinden.”

Bij de wet werden commissies o.l.v. een brigade-generaal 
ingesteld, die de grond van de geslachten zouden afpalen 
en op zouden delen onder de patriarchale families. Daarna 
moest de grond weer onder de leden van zo’n familie ver
kaveld worden.

In 1873 was men er in geslaagd 400 van de 700 grote ge- 
slachtsgebieden onder families op te delen. Tot opdeling 
onder de familieleden was men niet in staat, dank zij de Ara
bische weerstand. De tweede poging was mislukt.

Resultaat: woeker, speculatie, armoede, ellende en grote 
hongersnood.

De derde republiek, de overwinnaars van de Parijse com
mune, de onbeheerste uitdrukking van de macht van de Bour
geoisie zou hier als redder van Algiers optreden: Een com
missie werd in 1873 benoemd om te onderzoeken, wat de 
oorzaken van de hongersnood waren. Als maatregel tot ver
betering van de toestand, concludeerde de commissie tot........
privaatbezit.

Hiervoor had ze twee argumenten: 1. Als de grond opge
deeld werd onder de Arabieren, zouden deze die weer kun
nen verkopen en op die manier tegen de nood beschermd 
worden. Het tweede „wetenschappelijke” argument was ont
leend aan de nationaal-economische opvattingen: Eer Ara
bier kon nooit met plezier werken op zijn land, als hij niet 
wist, dat het zijn eigendom was. Deze eigendomsidee was dus 
in staat hem de stimulans tot hard werken op zijn land te zijn! 
(Dit n.b. waar, voordat Fransen er kwamen, eigendom 
niet bestond en van hongersnood en ellerde geen sprake 
was). Dit idee viel in goede aarde bij het parlement en met 
algemene stemmen besloot het tot invoering van het privaat
eigendom in Algerië. Ook dit plan mislukte door de sterkte 
van de grote boerenfamilies.

„Wat was echter het resultaat van die 80-jarige vivi
sectie?” (R. L.) Wat was het resultaat van het beschavings
werk van de Westerse natie? W^aren de zeeroversnesten in 
Algiers uitgeroeid? Was den inlanders de hoge geestelijke 
waarde van het Christendom nu bijgebracht? Was men er 
in geslaagd allerlei „onzedelijke en immorele gewoonten” met 
de hoge moraal van het Wasten te keren? Welnee, het 
doel, de ontbinding van de patriarchale families was groten
deels mislukt, wel was het resultaat de economische ruïnering 
van de Arabieren en welig tierende grondspeculatie en 
woeker.



2. De invoering van de warenhandel en ‘-economie. (China)

Is de eerste voorwaarde voor de invoering van de waren
handel, vernietiging van de natuurhuishouding, vervuld; zijn 
dus de primitieve productievormen ontbonden, zijn de ge
slachtsgemeenschappen, de grote patriarchale families in Al
giers, de kommunistische dorpsgemeenschappen in India ver
woest, dan gaat de beschaafde Westerse natie over tot de 
tweede stap. Zij komt met haar producten, die de inlander 
moet kopen en met haar kapitalen, waarvoor de inboorbng 
de rente op moet brengen. Overal waar dat aan de orde komt, 
moeten spoorwegen aangelegd worden, forten, versterkingen 
gebouwd en onderhouden, soldaten moeten worden ge
stuurd. Dit alles moet de Inlandse bevolking betalen.

Een voortdurend groeiende rentelast drukt op al die kolo
niën. Al die werken worden immers ,,in het belang van de 
koloniën aangelegd.” We hebben het in het voorbeeld van 
Egypte gezien. De groei van de spoorwegen in de koloniën 
wordt gegeven door de volgende cijfers: (R. L. blz. 3 37'.

Lengte der spoorwegen in k.m.
Europa Amerika Azië Afrika Atisualië

1840 2.925 4.754 —- — —
1860 51.682 53.935 1.393 455 367
1880 168.983 174.666 16.287 4.646 7 S47
1900 283.878 402.171 60.301 20.114 24 014
1910 333.848 526.382 101.916 36.854 1! 014

Zoals we zien was de groei en de opkomst der spoorw egen 
het eerst in Europa en Amerika, daarna in Azië, daarna in 
Afrika en Australië. Van het gedeelte in Azië valt op Bv.r^- 
Indië:

1860 1350
1880 14977

In Afrika was het aantal spoorwegen voor de verschdlendc 
imperialistische landen als volgt verdeeld:

1913 1920 1922
Duitse koloniën 4.175 .— —
Engelse koloniën 3.790 7.332 8.067
Franse koloniën 2.998 3.906 4.259
Portugese koloniën 1.624 2.048 2.094
Italiaanse koloniën 155 155 155
Belgische koloniën 1.390 1.759 2.047
Zuid Afrika 17.628 16.172 16.183
Egypte 5.946 7.022 7.876
Abessinië 220 672 707
Algiers, Tunis, Marokko 6.382 8.041 S 178

Totaal 44.309 47.087 -p) 521

90



Dat bij de opening van de verschillende gebieden als 
afzetgebied dezelfde methoden gebruikt worden, als bij de 
geboorte van het kapitalisme en bij het ,,geschikt” maken 
van de koloniën voor het imperialisme, blijkt wel bijzonder 
duidelijk uit de opening van China als afzetgebied voor de 
uit Indië geëxporteerde opium. 4) De invoer verliep als volgt:

4) ,,Die Accumulation des Kapitals. blz. 306. e.v.

1821 4628 kisten per stuk 1325 $
1825 9621 kisten
1830 26670 kisten
1854 77379 kisten

De invoer geschiedde door Engeland en in 1828 traden de 
Chinese autoriteiten hier door een verbod tegen op, gevolgd 
door strafmaatregelen tegen de opiumschuivers. „Nu begon 
de glorierijke opensluiting van China voor de Europese kui
tuur”. In 1839 en latier in 1841 haalden de Engelsen met 
moderne oorlogschepen en geschut ,,grote overwinningen” 
op de Chinese jonken.

Al de bloeddorstigheid en de schanddaden, die hierbij naar 
voren kwamen, zijn bekend genoeg: Schieten met een zeer 
moderne oorlogsuitrusting op ouderwetse Chinese fortjes. In 
enkele minuten werden de meeste steden onder de bloedigste 
geweldplegingen genomen. Het eind van de zoveelste zwarte 
bladzijde in de geschiedenis van het kapitalisme was de vrede 
in 1842, Engeland kreeg Hongkong.

De handel mocht geschieden in Kanton, Amoy enz. De 
tweede oorlog was in 1857, de derde in 1859. In de Tschifu- 
conventie van 1876 werd de opiuminvoer aan de grote 
mogendheden verzekerd en bovendien werd het land voor de 
zendelingen geopend om tegelijk met Christelijke opium, de 
Christelijke godsdienst te verbreiden. Eer merkwaardige 
samenhang met het beroemde woord van Marx: ..Godsdienst 
is opium voor het volk.”

Bovendien werd de Europeanen toegestaan de Chinese 
grond in bezit te nemen. Duidelijker dan in dit voorbeeld 
kunnen de methoden van het imperialisme niet worden ge
demonstreerd: landroof, geweld, provocatie, met gebruik van 
moderne oorlogstechniek en dit alles gedrenkt in opium. Dit 
zijn imperialistische methoden, die overigens in de moderne 
tijd in het geheel niet verlaten zijn. Denk aan het bloeddorstig 
optreden van de Engelsen in China, van de Fransen in Indo- 
China en last not least van de Hollanders in Indonesië.

Gaan we na dit uitstapje van de Imperialistische methoden- 
leer over tot de economische: de afzet en kapitaalbelegging in 
de koloniën, een bijzonderheid, die een schel licht werpt op 
het vraagstuk van de realisering van de meerwaarde, van het 
hele imperialisme.



3. De verhouding van warenafzet en kapitaalbelegging.

Wij gaan hierbij uit van het volgende feit. (R. L.) •>).
De opening van de Zuid Amerikaanse markten deed de 

Britse uitvoer van. hoofdzakelijk, katoen toenemen van:
1821 2.9 mill. £
1825 6.4 mill. £

De Engelse katoenproducten namen in dezelfde tijd toe van
1821 129 mill. £
1825 167 mill. £

Tugan Baranowsky wierp de vraag op: ..Waar hebben 
die Zuid-Amerikaanse landen de middelen vandaan gehaald, 
om in 1825 twee maal zoveel waren te kopen als in 1821?

De cijfers geven het antwoord. In 1824-25 hadden de 
staten van Zuid Amerika meer als 20 mill. opgenomen als 
staatslening. ,,De middelen zijn door de Engelsen zelf gele
verd, de middelen opgenomen op de Londense beurs, dienden 
als betaling van de ingevoerde waren. De Engelse fabrikanten 
werden door de, door hen zelf gemaakte vraag, verblind en 
moesten door de ervaring overtuigd worden, hoe ongegrond 
hun overdreven hoop was!”

Deze verhouding blijkt echter niet iets bijzonders of inci
denteels te zijn, maar is de gewone methode waarop de accu
mulatie plaats vindt. Spoorwegen in Amerika worden gele
verd door Europese landen en betaald met Europees kapitaal. 
Evenzo in Rusland, Brits-Indië, Azië. Afrika. Het is een nor
male verhouding, dat landen koloniën gebruiken om hun 
warenafzet (machines, fabrieken, spoorrails, schepen, ploe
gen, enz.) en tegelijk aan die koloniën het geld te leveren 
om de waren te kopen. De renten hiervan worden weer ge
dekt door andere kapitalen, maar de uiteindelijke schepper 
van de winst is de boer, de inboorling, neger. Fella. of wie 
ook: de arbeidskracht. Deze inboorlingen worden dus door 
het kapitaal uitgeperst en uitgezogen, ten einde met zware 
belastingen en gratis leveren van de arbeidskracht en oogst
opbrengst, het kapitaal te „verwerten” d.i. de rente op te 
brengen.

Als voorbeeld van het samengaan van de afzet van waren 
en het lenen van geld, dus beleggen van kapitaal, om de 
waren te kopen, geven we het volgende voorbeeld (R. L.) (i). 
Egypte.

Nog tot in de 19e eeuw heerste in Egypte het stelsel van 
vroonarbeid. Een voortdurende geweldpolitiek van de zijde 
van de heersers (khedive) en van het groot grondbezit dwong 
de boeren (fellahs) voortdurende vroondienster te verrich
ten, gedeelten van hun oogsten af te staan, kortom tol alles 
wal bij het vroonstelsel behoort. Reeds Mehmed Al: kocht”

5) „Die Accumulation des Kapitals.” blz. 339.
c) „Die Accumulation des Kapitals.” blz. 345 e.\ .



van de boeren de oogst op en liet ze daarna het hoogstnodige 
bestaansminimuni en de hoeveelheid voor de uitzaai weer 
terugkopen tegen verhoogde prijzen.

Onder Saïd Pascha en zijn opvolger Ismaël Pascha kwa
men o.a. de volgende grote werken tot stand:
1. Be wat erings werken. B.v. de dam bij Kaliub, hieraan 

werkten 9 jaren (1845-54) vele Fellah’s zonder er iets 
voor te krijgen, dus als vroondiensten, bovendien werden 
er nog 50 mill. Mk. extra aan onkosten bij uitgegeven.

2. Verkeerswegen. B.v. bij de aanleg van het Suezkanaal, 
waarbij 20.000 fellah’s vroondiensten verrichtten en 
Egypte zich verplichtte om nog 40% van het totale kapi
taal d.w.z. 70 mill. Mk. aan aandelen te kopen.

3. Katoenfabrieken. Als gevolg v. d. Engelse katoenhonger 
en de Amerikaanse successieoorlog was de katoenprijs 
verachtvoudigd. Het gevolg was, dat Egypte er ook toe 
overging, katoen te verbouwen.

Hiervoor moest echter de gehele, op korenbouw inge
stelde, landbouw op een andere basis gesteld worden. 
Bewateringswerken moesten worden aangelegd, veran
derd of vernieuwd. De ouderwetse ploeg moest plaats 
maken voor sterke stoomploegen. Wegen moesten wor
den aangelegd, verder moesten machines voor het be
werken van de katoen gekocht worden, fabrieken inge
richt. Vele landerijen werden in eens tot eigendom van 
den vice-koning Ismaël Pascha en deze nam 20.000 man 
van de Suezwerken vandaan (1864) waarvoor hij echter 
een schadevergoeding van 67 mill. Mk. moest betalen. 
Hij liet de Fellah’s, als vroondiensten, op de gestolen lan
derijen katoen verbouwen. Een katastrofe bracht het eind 
van deze katoenkoorts in 1865. De katoenprijs daalde 
op 20% van haar waarde en deze zeepbel spatte uiteen, 
schulden, verarmde en uitgebuite boeren en vernielde 
landerijen achterlatend.

4. Suiker. Was deze katoengeschiedenis grondig mislukt, 
de ..vindingrijkheid’’ en het ,.particulier initiatief ’ waren 
niet verwoest. Een nieuw lichtpunt was: Zuid Amerika, 
het suikerland moest de slavenarbeid stop zetten, mis
schien was het nu mogelijk met de Fellah s uit Egypte 
erg goedkoop suiker te maken. De suikerindustrie moest 
in Egypte opgericht worden. In het jaar 1868 werden 18 
nieuwe suikerfabrieken gebouwd. Iedere 10 km. moest er 
aan de Nijl een suikerfabriek komen. Om echter de ge
weldige kapaciteit aan te voeren (200.000 kg. per dag) 
waren nodig spoorwegen, lokomotieven. materiaal, enz. 
Toen de fabrieken er stonden. 1872. (alle machines, enz. 
waren natuurlijk in Engeland besteld) bleek het niet 
mogelijk de nieuwe fabrieken van grondstoffen te voor
zien, door verkeers- en transportmoeilijkheden. In 1873



volgde de ineenstorting. We vragen ons nu werkelijk af, 
waar de gelden vandaan kwamen, om al deze machines, 
fabrieken, spoorwegen, lokomotieven, stoomploegen, 
waterwerken enz., die in Engeland besteld waren te be
talen?

De Fellah s werden wel, zoveel als mogelijk was, uitge
buit. Onder Mehmed Ali was de totale ,.opbrengst” uit de 
Fellah s, 50 mill. Mk. onder Saïd 100 mill. en onder Ismaël 
163 mill. maar daarvan konden «toch niet de milliarden be
taald worden, die voor al die bestellingen nodig waren?

Dit geld om de, hoofdzakelijk, Engelse machines, fabrieken, 
spoorrails enz, te betalen, werd geleverd door Europese ban
ken. Gaan we eens na het lijstje van door Egypte geleende 
sommen:

Pascha liet in 1864 aan Ismaël een schuld na van
390 mill. Mk. Achtereenvolgens werden daarna geleend:
1864 97 mill. Mk. tegen 8%%
1865 50..................... 12%. (lste Daïre lening.)
1866 52 „
1867 34 „
1868 142..................... 13*4% . (ter afbetaling van
1870 100.................... 13%. oude schulden.)
1872 80.................... 14%.
1873 640 ..................... 8%. (hiermee oude schulden 

betaald.)
1874 68.................... 9%. (gepoogd 1000 mill te 

krijgen!)
In de laatste 10 jaren van het bewind van Ismaël Pacha. 

was de schuld van 3.293.000 £ op 94.110.000 $ (zL 2000 mill. 
mark) gestegen. De verontwaardiging steeg in Europa over 
dit ,,slecht beleid” van Ismaël Pacha.

In 1875 begon een Engelse commissie ter ordening van de 
financiën van Egypte zijn werk. Geadviseerd werd een lening 
van zt 2000 mill. marken ter afdoening van de schulden. Dit 
mislukte echter. In 1878 kwam een Europese commissie in 
Alexandrië. Een half-Europees ministerie werd gemaakt en 
in 1879 kwam de duurzame controle van de ..Commission de 
la Dette Publique Egyptienne” (commissie voor de publieke 
schuld in Egypte). Ongeveer 900.000 Acres aan landerijen 
werden verpand en een geprovoceerde opstand in Alexandrië 
gaf in 1882 aan het Engelse leger de gewenste aanleiding 
om binnen te rukken.......

We zien door dit voorbeeld duidelijk, hoe de zaak gaat: 
De Europese industrie stuurt machines en allerlei andere 
waren. Het Europese kapitaal levert het geld, om die waren 
te betalen. Ze levert ook het geld, om de renten opnieuw te 
dekken. De rente van al dit kapitaal wordt uiteindelijk opgc- 
bracht door de Egyptische boeren, de Fellah's, die tor dit 
doel door het Europese kapitaal uitgemergeld worden luist
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Egypte met zijn vroonverhoudingen was de geschikte plaats 
voor de werking van het kapitaal. Overigens is deze manier 
niets bijzonders, overal in alle koloniën, wordt op deze manier 
door het kapitaal geaccumuleerd.

Hebben we dus in dit hoofdstuk meer in het bijzonder de 
mehoden van het imperialisme, in de verschillende koloniale 
gebieden nagegaan, in het volgende hoofdstuk zullen we 
meer algemeen, de economische ontwikkeling nagaan, van 
de voorheen niet kapitalistische gebieden.

III. DE INDUSTRIËLE ONTWIKKELING VAN NIET 
KAPITALISTISCHE GEBIEDEN.

Welke verschillende vormen van kapitalistische ontwik
keling komen nu voor? We hebben in China gezien dat dit 
territorium eigenlijk alleen als afzetgebied dient, zonder in 
de eigenlijke zin van het woord kolonie te zijn. Verder heb
ben we de voorbeelden van Egypte en India als koloniën, 
waar de ontwikkeling eigenlijk onder de rechtstreekse voogdij 
van Engeland verliep. Verder zijn er gebieden, zoals Japan 
^n de Verenigde Staten, die weer bij geen van beide in te 
delen zijn. Geven we daarom de volgende samenvatting van 
de verschillende mogelijkheden.

1. Doorkapitalisering van gebieden onder invloed van 
eigen bourgeoisie.

Bij de landen in Europa was dit het geval. Die landen ont
wikkelden zich alle tot nationale staten, die ook alle op 
hun beurt tot imperialistische mogendheden werden. Ook 
Japan is hiervan een voorbeeld. Dat Japan zich ontwikkelt 
tot zelfstandige imperialistische mogendheid, daarvan weten 
de Sowjet-Russen, de Chinezen en de met zoveel zorg voor 
hun afzet in Indonesië bezielde Twentse Textiel baronnen 
mee te praten.

2. Doorkapitalisering van gebieden onder de beslissende 
invloed van een kapitalistisch moederland.

Dit is de weg van India. Indonesië en Egypte. De ont
wikkeling tot imperialistische mogendheid wordt hier door 
het moederland tegengegaan, voor zover dat mogelijk is. maar 
ook hier toont de ontwikkeling van India en Indonesië, dat 
hieraan niet te ontkomen is.

3. Doorkapitalisering van landen niet onder de sterke in
vloed van een moederland, maar ook niet onder invloed van 
een inheemse bourgeoisie.

Noord Amerika b.v. heeft geen Indiaanse bourgeoisie, zo
als Japan een Japanse bourgeoisie heeft, maar een bourgeoisie, 
afstammend van Europese kolonisten. (Engelsen. Duitsers. 
Hollanders, enz.)

Op deze drie manieren vindt dus het voortdringen van het 
kapitalisme in niet-kapitalistische gebieden plaats, wat is



echter het gemeenschappelijk resultaat van al deze drie me
thoden?: Industrialisatie van voorheen niet-kapitalistische ge
bieden. Gaat de ontwikkeling onder leiding van een eigen of 
gekoloniseerde bourgeoisie, dus als onder 1 of 3, dan gaat 
de industrialisatie het snelst. Gaat het onder de invloed van 
het moederland, als onder 2, dan wil dit moederland trachten 
de industrialisatie zoveel mogelijk te belemmeren: ze wil 
trachten de kolonie als warenexportgebied te behouden. Tege
lijkertijd met de warenexport gaat echter de kapitaalexport 
als noodzakelijk begeleidend verschijnsel. Dit leidt echter tot 
het ontstaan van industrieën in de koloniale gebieden: het 
koloniale gebied wordt doorgekapitaliseerd, en kan hiermee 
als exportgebied voor het moederland verloren gaan.

Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van de katoen
industrie in India en Indonesië, die een bedreiging vormen 
voor de respectievelijke industrieën in Lancashire en Twente.

Onder welke vorm het kapitalisme dus ook voortschrijdt, 
steeds is het noodwendig gevolg: doorkapitalisering van niet- 
kapitalistische gebieden, het groeien van het aantal zelfstan
dige imperialistische mededingers* Het kapitalisme kan niet 
tevreden zijn met het halen van grote schattingen uit de kolo
niën, maar voert noodwendig tot de industrialisatie daarvan. 
Niet alleen dus, dat voor het doordringen in niet-kapitalis
tische gebieden steeds minder plaats is, maar dit doordringen 
verhoogt tegelijkertijd het aantal imperialistische mededin
gers. Het imperialisme schept zich in de koloniën haar eigen 
concurrent, die iedere verdere expansie bemoeilijkt. Hier wordt 
het dialectisch karakter blootgelegd: het imperialisme schept 
zich zelf de machten om zijn ondergang te bespoedigen.

De politieke uitdrukkingen van deze ontwikkeling is het 
groeiende nationalisme in de koloniale gebieden. Weliswaar, 
is niet in alle koloniale gebieden dit streven naar onafhanke
lijkheid even sterk, het bestaat echter overal.
Amerika—Engeland.

Geven we nu nog enkele cijfers over de industrialisatie 
van Amerika als voorbeeld van groep 3:

Amerika heeft zich zeer sterk door Engels kapitaal ont
wikkeld: van de totale belegging van 3192 mill. £ van Enge
land in 1911, waren 1700 mill. £ in Amerika en hiervan 
688 mill. £ in de Ver. Staten en 373 mill. £ in Canada. De 
in- en uitvoer steeg als volgt: (Der Imperialismus. blz. 355.)

1890 invoer 789 uitvoer 858
1895 „ 732 808
1900 „ 850 1394
1905 „ 1080 1470
1910 „ 1510 1695
1913 1760 2385

De verdeling van de in- en uitvoer voor de verschillende 
waren, fabrikaten, halffabrikaten, ruwe materialen geeft de 
volgende tabel. (Der Imp. blz. 556.)
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In % van de totale
in- en uitvoer 1821

%
1870

%
1890

%
1910

%
1914

%
1919

%
1924

%
Ruwe mat. inv. 3.6 12.8 21.6 36.3‘ 33.4 42.9 34.2

uitv. 60.4 56.6 36.0 33.0 34.03 20.8 8.8
Halffabr. inv. 7.4 12.5 14.8 18.3 16.9 15.6 18.2

ufltv. 9.4. 3.6 5.5 15.6 16.1 11.9 13.6
Eindfabr. inv. 56.8 39.6 29.2 23.6 23.7 12.6 20.8

uitv. 5.6 14.9 15.6 29.1 29.1 33.1 35.3
Hieruit blijkt dat de invoer van halffabrikaten in de laatste 

25 jaar verdubbeld is, terwijl de uitvoer van ruwe materialen 
plaats heeft gemaakt, voor een sterke invoer. Beide tekenen 
dus xle groeiende industrialisatie van de Verenigde Staten. 
Tegelijk verdringt Amerika Engeland uit Zuid Amerika. 
China en zelfs uit de eigen dominions. De cijfers hierover 
zijn genoeg bekend, we kunnen hier met de volgende tabel 
volstaan: Deze geeft het Engelse en Amerikaanse aandeel 
in de invoerhandel van 5 Britse dominions. 7).

7) „D ie Krise des Kapitalismus”, le bock van de ..Rotc 
Bücher". blz. 38.

Engels aandeel Amerik.
1913

aandeel
19271913 1927

Australië 51.8 43.4 13.7 24.6
Canada 21.3 16.8 60.0 64.9
Nieuw Zeeland 59.7 47.9 9.5 18.0
Zuid Afrika 50.1 42.8 8.8 15.3
India 64.2 47.8 2.6 7.9

Zoals we zien dus vooral voor Engeland een belangrijke 
achteruitgang en voor Amerika een heel belangrijke vooruit
gang. Duidelijker is de betekenis van de industrialisatie van 
niet kapitalistische gebieden (in dit geval dan Amerika) niet 
te illustreren.
India.

Geven we nog enige cijfers voor een land behorende tot 
de 2e groep: n.1. India.

Het streven van de Engelsen in India is er altijd op ge
richt geweest het opkomen van een eigen industrie tegen 
te gaan. Zo schrijft M. N. Roy (gecit. door F. St.).

,.Terwijl tegen het eind van de 18e eeuw de in de 
handwerksindustrie werkende bevolking 25G van de 
totale bevolking bedroeg, was dit cijfer rz 1900 nog 
slechts 15G. Ten tijde van de verovering van het land 
door Engeland, waren alleen in de provincie Bengalen 
enkele millioenen mensen in de spin- en weefindustrie 
aan het werk. Tegenwoordig is de grootte van deze 
handwerkersgroep nog minder dan een half millioen. Dit 
was natuurlijk het resultaat van de invoering van hogere 
productievormen in de textielindustrie........ De verwoes-
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ting van dit handwerk beroofde ettelijke millioenen van 
hun bestaansmogelijkheid; maar de ontwikkeling van 
een moderne industrie in dit land werd niet toegelaten. 
Het was zo dus onmogelijk de door de machine uit het 
handwerk verdreven arbeiders aan diezelfde machine 
als loonslaaf te verbinden. De Indische handwerkers 
werden, na het verlies van hun positie van onafhanke
lijk bezitter van productiemiddelen, door de industrie
centra maar naar het land verdreven”.

Geheel anders als in Europa, waar de ontwortelde hand
werkers direct als leger van ,.vrije” loonarbeiders de fabriek 
konden binnentrekken en waar de trek bestond van het platte
land naar de steden. In India vond het grote leger van ont
wortelde handwerkers geen plaats in de industrie, maar ver
meerderde de grote massa landarbeiders en arme boeren. 
Het opkomen van een nieuwe industrie werd verhinderd 
door zware belastingen en een tolpolitiek op de invoering 
van machines. Toch was de industrialisatie niet tegen te 
houden op de duur. De lengte van de spoorwegen bedroeg 
in 1890: 27.000 k.m. en vermeerderde zich tot 1911 nog 
tot 52.838 k.m., dus met 95rr. Dit uitgebreide verkeersnet 
kreeg alleen rendabiliteit bij vergroting van de industriali
satie. Bovendien drong de productiemiddelen-industric naar 
vergroting van zijn export, een drang die groter werd naar 
gelang de binnenlandse niet kapitalistische ruimte en du> de 
verkoopmogelijkheid in Engealnd zelf verminderde De 
laatste stoot tot het openen van de mogelijkheid van indu
strialisatie, gaf de nationale beweging, waarin de Engelse 
regering een wig wist te drijven door aan de eisen van de 
Indische heersende klasse n.1. industrialisatie tegemoet te 
komen.

Bestonden in 1880 nog maar 58 katoen- en 22 jutefabrie- 
ken, in 1905 was het totale aantal fabrieken gegroeid tot 
2688. De uitvoer van ruwe stoffen, ruwe katoen en ruwe 
jute daalde van 1914 tot 1920 resp. met 19r< . 22'< en 2 39. 
De invoer van garens en weefstoffen daalde met 60r< en 
36.5%. Daarentegen steeg de invoer van machines en de uit
voer van katoenstoffen, de laatste zelfs met 120r<. Als 
illustratie van de groei van katoenindustrie ia India gever 
we een vergelijkende tabel over het aantal katoenspindels in 
verschillende jaren in verschillende landen:
(Die Krise des Kapitalismus, blz. 36.)

1913 1927 1928 1929
Engeland 55.652 57.325 57.136 55.917
India 6.084 6.714 8.703 8.704
Japan 2.300 5.952 6.272 6.5 30
China 1.009 3.568 3.504 3.602
Brazilië 1.200 2.593 2.610 2.750
Canada 855 1.153 1.154 1 240
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We zien dus duidelijk hoe de industrie in Engeland nog op 
het niveau van 1913 staat, terwijl die van India voortdurend 
stijgende is. Belangrijker is echter de stijging van Japan en 
China. Dienovereenkomstig verliep ook de uitvoer van de 
Engelse katoen naar de verschillende landen als volgt:

1913 1924
naar India 3.057 1.641

Japan 717 233
China 305 136
Indonesië 50 20
Midden en Zuid Amerika 674 387

De invoer van Britse katoen verminderde haast met 50% 
in India. Ook hier is een duidelijke illustratie van de opkomst 
van het kapitalisme in de koloniën en de funeste invloed op 
het kapitalisme van het moederland niet te geven.

Een voorbeeld van een land uit de eerste groep is Japan. 
Over de invloed van de Japanse export in Indonesië, over de 
groei van de export in Cina, Zuid Amerika, trouwens geheel 
Europa, is echter al zo veel geschreven, dat we hier niet 
op in zullen gaan. Japan vertoont alle kenmerken van een 
snel groeiende imperialistische mogendheid: sterke expansie
politiek, (Azië voor de Aziaten), stijgende vraag naar grond
stoffen, grote uitvoer van eindfabrikaten. snel groeiende be
volking, enz..

Welke echter ook de vorm van de doorkapitalisering is. 
steeds is het resultaat: nieuwe concurrenten, nieuwe imperia
listische machten, het aantal honden wordt steeds groter, 
het aantal benen voortdurend kleiner. De bestaansstrijd voor 
het kapitalisme wordt dus steeds moeilijker. daar de ruimte 
voor expansie voortdurend kleiner wordt. De periode na 
de wereldoorlog wordt dan ook door Sternberg de onder- 
gangsperiode van het kapitalisme genoemd. Het is niet moge
lijk. alle consequenties hiervan voor de arbeidersbeweging 
te bespreken, hiervoor verwijzen wij naar andere artikelen 
en de oorspronkelijke literatuur.

Samenvattend kunnen we dus vaststellen, dat de periode 
voor de wereldoorlog, met zijn bloeiend kapitalisme gevolgd 
wordt door een periode van het ondergaand kapitalisme, 
waaruit als enige uitweg overblijft een socialistische samen
leving.



Rosa Luxemburgs levensgang
(H. v. W.) Misschien zal eenmaal een geslacht van socia

listen sine ira et studio, zonder toorn of voorliefde denken 
en schrijven over Rosa Luxemburg s leven en arbeid. Heden 
is een ..neutrale” houding tegenover haar zowel onmogelijk 
als ongeoorloofd. Haar leven en de faktoren die het bepaalden 
zijn nog zo zeer heden ten dage een tastbare werkelikheid of 
zij worden dat opnieuw, dat zij een neutraliteit, als van een 
belangeloze toeschouwer niet veroorloven. Het gaat eenvou
dig niet. Elk der ogenblikken, waaruit haar levensgang is 
opgebouwd, gaat ons aan, en veelal onmiddellik. Zo kunnen 
wij over Rosa Luxemburg alleen spreken als wij partij kiezen. 
Hetzij voor of tegen, maar kleur bekennen moeten wij. On- 
voorwaardelik.

Henriette Roland Holst heeft een boek geschreven over 
Rosa Luxemburg, haar leven en werken, naar aanleiding 
waarvan ik hier een paar dingen zal zeggen. Dat boek is 
gelukkig allerminst neutraal. Het kiest partij, warm, heftig 
en overtuigd. Het kiest partij vóór Rosa Luxemburg s per- 
soonlikheid, vóór haar revolutionnaire houding, vóór haar 
socialistiese levenswerk. Het is tevens een verantwoording 
van Rosa’s theoretiese beginselen.

Mevrouw Holst gaat het waarheidsgehalte van die begin
selen na, en toetst ze aan de maatschappelike ontwikkeling en 
aan haar eigen denkbeelden. Maar deze verantwoording 
treffen we, behalve in het besluit, alleen maar min of meer 
terloops en als een bijzaak aan. De ondertitel van het boek 
„haar leven en werken” klopt dan ook niet met de inhoud 
Rosa’s werken worden wel behandeld, maar zeer onvol
doende. Een inleiding in haar ekonomiese theorieën zal de 
lezer niet vinden. Hij zal die theorieën vrijwel alleen ont
moeten inzoverre zij Rosa’s persoonlikheid hielpen vormen 
of medebeslisten over haar politiek optreden.

Waar een ander Rosa Luxemburg’s ekonomiese theorieën 
zal behandelen, zal ik het weinige, dat over de theoretiese 
vragen gezegd moet worden, invlechten in de beschrijving 
van haar levensgang.

• Voorbereiding.
Rosa is geboren 5 Maart 1870, in een klein pools stadje Za- 

mosh, als kind van burgerlike ouders. Vader is een vrijz’nnig 
denkend koopman, moeder is zeer ontwikkeld, heeft literaire 
belangstelling. Het gezin verhuist in 1875 naar Warschau, en 
hier woont Rosa tot haar zeventiende jaar.

Ze is klein en mank, maar vrolik en naar de beschrijving 
een uiterst aantrekkelik kind. Ze is hoogst begaafd op \ clerlei 
gebied, ze zit, zo als Mevrouw Holst zegt, altijd ..vol muziek”.

Op haar achtste jaar gaat ze naar het gymnasium, dat ze 
negen jaar later verlaat. Ze is altijd de beste van de klas.



Haar komt daarvoor de gouden medaille toe, maar die wordt 
haar geweigerd, omdat ze socialist is.

Socialist zijn is voor de poolse jongeren van die tijd een 
riskant genoegen. Geheime klubs en genootschappen komen 
bijeen en verspreiden cirkulaires. Op socialisme staat ge
vangenisstraf of Siberië. Maar het gevaar trekt de moe- 
digsten aan. Een keurbende vormt zich. Tot die keur behoort 
Rosa, die juist altijd het gevaar opzocht, omdat ze van aanleg 
ontembaar dapper was. Haar huiselik milieu werkte mee: 
de tsaristiese censuur werd daar ontweken, doordat haar 
vader buitenlandse kranten las.

Klaar voor de universiteit wordt zij niet toegelaten, omdat 
ze ten eerste Jodin en ten tweede socialist is. Zo is er maar 
één weg: naar het buitenland. Daarom gaat ze naar Zürich. 
Daar is een kolonie van russiese en poolse studenten. Ze 
vindt er vrijheid en vooral: werk, en vrienden voor haar 
leven. Leo Jogisches (van huis uit heet hij Tyshka, maar ge
lijk alle russiese revolutionnairen leeft hij onder een schuil
naam) wordt er haar leermeester in samenzweringspolitiek. 
die het tsarisme voor de socialisten meebrengt; hij leidt haar 
in in de marxistiese theorie. Tevens komt ze er in aanraking 
met de arbeidersbeweging, en leert zodoende de west-europese 
vormen van socialisties werken kennen, die zich ontwikkelen 
binnen het kader der burgerlike demokratie. Zo zal ze levens
lang werken in twee werelden: het oosten met zijn illegaliteit 
en samenzweringen, het westen met zijn demokraties georiën
teerde beweging.

Uit deze ja ren dateert haar eerste politieke optreden 
tegen de nationalistiese socialisten van Polen. De toenmalige 
leiding der poolse sociaaldemokratie streeft naar een natio
nale revolutie. Rosa bestrijdt hun theorie als reaktionair. De 
theorie was verklaarbaar door de poolse ontwikkeling. Polen 
werd door het tsarisme onderdrukt. Onder leiding van de 
nationale adel — het grondbezit — was vele malen voor de 
poolse vrijheid gevochten. In deze sfeer leefden de sociaal- 
demokraten voort. Hun idee van vrijheid sloot hierbij aan. 
Rosa echter zag, dat de adel zienderoog onttroond werd door 
de industriële bourgeoisie. Deze was het. die de arbeiders
klasse van Polen nieuwe wegen wees: niet de natie, maar het 
internationale socialisme zou het doel worden van zijn strijd. 
Niet bevrijding van Polen, maar internationale klassestrijd, 
propageerde zij in de Tweede Internationale.

Aan het eind van haar studie woont Rosa enige tijd in 
Frankrijk, om daar toestanden en mensen te leren kennen. Maar 
omstreeks 1900 trekt haar hart naar het land, waar het Marx
isme zich schijnt te zullen verwerkeliken. — Daar is een 
bloeiende marxistiese theorie. Daar zijn groeiende marxis
tiese organisaties. Daar is naar alle waarschijnlikheid een 
bijkans zekere toekomst te bevechten: Duitsland! Om in Duits
land met althans niet meer risiko dan de gemiddelde socialist
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te kunnen werken, huwt zij (voor de vorm) met een duitse 
arbeider, ten einde als Frau Lübeck deel te nemen aan de 
strijd der duitse arbeiders.

Het rijke leven 
is de titel van het hoofdstuk in Henriette Roland Holst's 
boek, dat deze eerste tien jaren van hartstochtelike arbeid 
in de duitse sociaaldemokratie beschrijft. Het is de tijd, dat 
Rosa met vaardigheid en scherpte de strijd opneemt tegen 
het dan opkomende revisionisme, en tegen de reformistiese 
praktijk. Zoals zij, is er echter in Duitsland geen tweede. Karl 
Kautsky, met wie ze in die jaren zeer hecht bevriend raakt, 
is geen vechtersnatuur.

In een brief aan Mevrouw Holst heet het ,,de Bernsteinerij 
heeft me vóór mijn tijd oud en moe gemaakt”. Rosa Luxem
burg werd van de Bernsteinerij enkel jong en fris. Zij moest 
vechten om te leven. Zij leefde om te vechten, En er was aan
leiding om te vechten! Zij, als oprecht socialiste. moet wel 
met afschuw de verstarring zien groeien in de duitse sociaal
demokratie.

De Socialistenwetten hadden nu eenmaal de gehele aan
dacht der beweging gericht op het parlement. De beweging 
zou al meer in die richting verstarren. De partij werd ver- 
kiezingspartij. De partij werd nog meer: verkiezingsmachi- 
nerie. De vrijer denkenden, waaronder Gustav Landauer, 
waren zo juist uit de partij uitgesloten. De machinerie kreeg 
haar beambten. De beweging verburokratiseerde. Zo mogelik 
nog sterker voltrok zich een vervakbonding der arbeiders
klasse, en een verburokratisering der vakbonden. De buro- 
sleur beklom de troon van de arbeidersbeweging. Alleen in 
de theorie bleef de duitse sociaaldemokratie in hoge mate 
radikaal, revolutionair en marxisties. Maar zodra het op da
den aankwam, schoot de theorie te pletter tegen de werke- 
likheid en zweeg stil. Dat bleek met de russiese revolutie 
van 1905.

Rosa en Kautsky beiden voelden zich door die revolutie 
verjongd en versterkt. Rosa zelf liet het niet bij woorden, 
maar ging naar Warschau. We vinden in deze levensbeschrij
ving een prachtig hoofdstuk, aan deze reis en haar illegale 
aktiviteit in Polen gewijd. Maar de russiese revolutie van 
1905 wordt verloren. Rosa moet maandenlang gevangen zit
ten in Warschau. Als ze vrij komt, stoot ze in Duitsland op 
een volkomen gemis aan begrip voor de grote en interna
tionale waarde van deze ,.generale repetitie van 1917 . met 
zijn petersburger Sovjet en zijn schitterende algemene sta
king. Als zij over de waarde van de staking begint. vindt zij 
ook Kautsky tegenover zich. Tegenover haar geloof in bewe
ging, in aktie, in doelbewuste aktiviteit, blijf; Kautsky de 
goedgelovige vulgair-marxist, knap en geleerd, maar, als een 
goed duits sociaaldemokraat beneden het peil van een hande
lend revolutionair.
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Rosa’s geestelike en wetenschappelike vermogens komen 
tenvolle tot ontplooiing in haar arbeid op de partijschool te 
Berlijn, waar zij, op aanbeveling van Kautsky, als docente 
is benoemd. In het werk voor haar kolleges aldaar verza
melt zij het geweldige materiaal, dat zij later in haar ,,Akku- 
mulation des Kapitals’’ heeft samengevat. Hierin worden door 
haar op grootse wijze de grondtrekken van het klassieke 
Marxisme opnieuw verenigd: een logies-opgetrokken gebouw 
aan de ene zijde: de innerlik noodzakelike beweging van het 
kapitalisme, naar zijn grenzen, en het psychologiese antwoord: 
de mensen, dit alles ziende, zullen zich bewust worden van 
hun plaats, hun taak, en dan volgens hun inzicht handelend 
optreden in de geschiedenis.

Intussen neemt het werk aan de partij-hogeschool niet al 
haar tijd in beslag. Zij agiteert bij voortduring in de bewe
ging, en eist bij voortduring een aktief en agressief, een aan
vallend optreden der partij. Als de kamerverkiezingen van 
1912 een ongelooflike overwinning voor de S.P.D. meebren
gen, eist zij het helemaal: Naar het offensief! Maar dan valt 
vrijwel de gehele partij van haar af. Al deze verpruiste Duit
sers hebben geen gevoel voor aktiviteit. Zij gehoorzamen! 
Zij gehoorzamen de overheid, die hun is opgelegd. Zij ge
hoorzamen de overheid, die ze zichzelf opleggen. Deze 
laatste overheid heet behalve partijbestuur, ook ..marxisme . 
Dat betekent hier: met noodzaak groeien wij naar het socia
lisme. Wij hebben alleen méé te gaan. Vooraan te gaan, 
zou zonde en schande en overmoed zijn. En zo tekent zich 
al dieper de kloof af tussen Rosa’s merselik en menswaardig, 
aktivisties en handelend socialisme, en de illusie der ver- 
sleurde sociaaldemokratie. Maar de ergste, de bitterste ont- 
gocheling brengt het verraad der rijksdagfraktie op 4 Augus
tus 1914.

De oorlog 
brengt de onherstelbare breuk. Als in de eerste oorlogsdagen 
in een kleine kamer die vier mensen. Franz Mehring. 
Klara Zetkin, Karl Liebknecht en Rosa Luxemburg bijeen 
komen, hebben zij de gehele wereld tegen zich. Dank zij haar 
kwade geweten, de sociaaldemokratie voorop. Zij hebben 
bovendien alle omstandigheden tegen zich; — zij worden op 
alle mogelike manieren in hun vrijheid belemmerd. Ze zitten 
in de komende jaren vrijwel regelmatig gevangen. Maar 
deze vier, en de anderen rondom hen. kennen geen beletsels. 
Dwars door de gevangenismuren heen, dringt hun woord 
door tot de verraden massaas. Rosa Luxemburgs Junius- 
brochure. het stralendste getuigenis van een revolutionair 
Marxist, komt uit de gevangenis naar het proletairaat.

De Spartakusbrieven komen door de gevangenismuren heen 
naar de massa. De moed kent geen grenzen. En moed heb
ben zij, deze socialisten van beginsel! Vooral Rosa Luxem
burg is van een onvernietigbare taaiheid, van een onuitroei-
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te kunnen werken, huwt zij (voor de vorm) met een duitse 
arbeider, ten einde als Frau Lübeck deel te nemen aan de 
strijd der duitse arbeiders.

Het rijke leven 
is de titel van, het hoofdstuk in Henriette Roland Holst's 
boek, dat deze eerste tien jaren van hartstochtelike arbeid 
in de duitse sociaaldemokratie beschrijft. Het is de tijd, dat 
Rosa met vaardigheid en scherpte de strijd opneemt tegen 
het dan opkomende revisionisme, en tegen de reformistiese 
praktijk. Zoals zij, is er echter in Duitsland geen tweede. Karl 
Kautsky, met wie ze in die jaren zeer hecht bevriend raakt, 
is geen vechtersnatuur.

In een brief aan Mevrouw Holst heet het ,,de Bernsteinerij 
heeft me voor mijn tijd oud en moe gemaakt . Rosa Luxem
burg werd van de Bernsteinerij enkel jong en fris. Zij moest 
vechten om te leven. Zij leefde om te vechten, En er was aan- 
eiding om te vechten! Zij, als oprecht socialiste, moet wel 
met afschuw de verstarring zien groeien in de duitse sociaal- 
demokratie.

, Socialistenwetten hadden nu eenmaal de gehele aan- 
ac t er beweging gericht op het parlement. De beweging 
ou a meer in die richting verstarren. De partij werd ver- 
n.r'9^artije partii werd nog meer: verkiezingsmachi- 
warpn 6 ,vriier denkenden, waaronder Gustav Landauer, 
haar k?St Ur> d5 Partij uitgesloten. De machinerie kreeg 
noa sterV* Cnbeweging verburokratiseerde. Zo mogelik 
Ha’sse en Zith ee" ^akbondtng der arbeiders-
sleur bekln^^Ver°Ur°^ra,tiserin9 ^er vakbonden. De buro- 
de theorie bleel de arbeidersbeweging. Alleen in
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Rosa’s geestelike en wetenschappelike vermogens komen 
tenvolle tot ontplooiing in haar arbeid op de partijschool te 
Berlijn, waar zij, op aanbeveling van Kautsky, als docente 
is benoemd. In het werk voor haar kolleges aldaar verza
melt zij het geweldige materiaal, dat zij later in haar ,,Akku- 
mulation des Kapitals” heeft samengevat. Hierin worden door 
haar op grootse wijze de grondtrekken van het klassieke 
Marxisme opnieuw verenigd: een logies-opgetrokken gebouw 
aan de ene zijde: de innerlik noodzakelike beweging van het 
kapitalisme, naar zijn grenzen, en het psychologiese antwoord: 
de mensen, dit alles ziende, zullen zich bewust worden van 
hun plaats, hun taak, en dan volgens hun inzicht handelend 
optreden in de geschiedenis.

Intussen neemt het werk aan de partij-hogeschool niet al 
haar tijd in beslag. Zij agiteert bij voortduring in de bewe
ging, en eist bij voortduring een aktief en agressief, een aan
vallend optreden der partij. Als de kamerverkiezingen van 
1912 een ongelooflike overwinning voor de S.P.D. meebren
gen, eist zij het helemaal: Naar het offensief! Maar dan valt 
vrijwel de gehele partij van haar af. Al deze verpruiste Duit
sers hebben geen gevoel voor aktiviteit. Zij gehoorzamen! 
Zij gehoorzamen de overheid, die hun is opgelegd. Zij ge
hoorzamen de overheid, die ze zichzelf opleggen. Deze 
laatste overheid heet behalve partijbestuur, ook ..marxisme . 
Dat betekent hier: met noodzaak groeien wij naar het socia
lisme. Wij hebben alleen méé te gaan. Vooraan te gaan, 
zou zonde en schande en overmoed zijn. En zo tekent zich 
al dieper de kloof af tussen Rosa s menselik en menswaardig, 
aktivisties en handelend socialisme, en de illusie der ver- 
sleurde sociaaldemokratie. Maar de ergste, de bitterste ont- 
gocheling brengt het verraad der rijksdagfraktie op 4 Augus
tus 1914.

De oorlog 
brengt de onherstelbare breuk. Als in de eerste oorlogsdagen 
in een kleine kamer die vier mensen. Franz Mehring. 
Klara Zetkin, Karl Liebknecht en Rosa Luxemburg bijeen 
komen, hebben zij de gehele wereld tegen zich. Dank zij haar 
kwade geweten, de sociaaldemokratie voorop. Zij hebben 
bovendien alle omstandigheden tegen zich; — zij worden op 
alle mogelike manieren in hun vrijheid belemmerd. Ze zitten 
in de komende jaren vrijwel regelmatig gevangen. Maar 
deze vier, en de anderen rondom hen. kennen geen beletsels. 
Dwars door de gevangenismuren heen, dringt hun woord 
door tot de verraden massaas. Rosa Luxemburg s Junius- 
brochure, het stralendste getuigenis van een revolutionair 
Marxist, komt uit de gevangenis naar het proletairaat.

De Spartakusbrieven komen door de gevangenismuren heen 
naar de massa. De moed kent geen grenzen. En moed heb
ben zij, deze socialisten van beginsel! Vooral Rosa Luxem
burg is van een onvernietigbare taaiheid, van een onuitroei-
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bare kracht. Overal, in de ongunstigste situaties vindt zij 
zichzelf terug, komt zij tot arbeid en vindt wegen om van die 
arbeid te doen blijken. Zij is voortdurend op de hoogte van 
de politiek, en zij vindt tegelijk tijd, om zich ook persoonlike 
moeilikheden aan te trekken, en mensen die haar hulp nodig 
hebben, die hulp te geven.

In 1916 is zij enige maanden vrij, en eigenlik, mag men 
zeggen, buiten haar schuld.

Op 1 Mei demonstreert Spartakus in Berlijn, tienduizend 
mensen met Liebknecht en Luxemburg voorop, tegen de rege
ring, tegen de oorlog. ,,Partij en vakbeweging” demonstreer
den natuurlik niet: de regering had het verboden. Heeft men 
in de laatste twintig jaar partij en vakbeweging wel ooit 
anders zien demonstreren dan met politie voorop? Lieb
knecht wordt gearresteerd. Zijn jonge vrouw is dood-onge- 
lukkig. Als Rosa opnieuw is gevangengezet, in Breslau, ont
staat een korrespondentie tussen die twee, welke wij, ten 
dele, — Rosa’s brieven — bezitten, en die een kostbare bij
drage is tot de kennis van Rosa Luxemburg’s persoonlikheid. 
De ,,vrije” is er de gevangene van haar eigen geestelike on
macht, de gevangene is de volkomen vrije, die sterk staat en 
troosten kan. Wonderlike, prachtige brieven zijn het, teer 
en niet-óm-te-stoten sterk.

Terwijl Rosa gevangen zit, komt in Rusland revolutie. Zij 
en Karl hunkeren naar de dag hunner bevrijding; maar die 
bevrijding blijft uit, want de oorlog duurt eindeloos voort. 
In het dui'tse proletariaat komt nog steeds geen beweging. 
Het is verslaafd en vermilitariseerd. Het mist elke zweem van 
revolutionaire traditie. Het deed nog nimmer een zelfstandige 
daad. — Hoe zou het die daad doen in de gevaarlikste. de 
mueilikste omstandigheden?

Rosa volgt de russiese revolutie met gespannen aandacht. 
Zij is natuurlik verheugd over het slagen. Zij heeft echter 
diepgaande kritiek op belangrijke verschijnselen. Het zoge
naamde demokratiese centralisme van Lenin, dat ze al in 
1903 fel had bestreden als een verouderde en verderfelikc 
wijze van organisatie, toont tans zijn diepgaande gebreken. 
De landbouwpolitiek heeft haar simpatie geenszins. De zin
loze gewelddadigheden tegen klassetegenstanders veraf
schuwt zij. De toenemende terreur acht zij een teken van ver
wildering. Lenin's nationaliteitenpolitiek wijst zij af. gelijk ze 
twintig jaar tevoren Jaurès’ idealen van de franse natie had 
afgewezen.

(Ankersmit, in Het Volk over dit boek schrijvend, heeft de 
onbeschaamdheid gehad, uit deze mededelingen een eer
herstel der sociaaldemokratie te willen afleiden. Deze toch 
zou, zegt hij, zo tegen terreur zijn. Hij vergeet te zeggen: al
leen tegen terreur tégen zichzelf, nooit en nergens tegen ter
reur tegen anderen. Een weinig kennis van de duitse toe
standen na de oorlog kan hem te dien aanzien belangrijk veel
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leren. Pardon, kón, — want dit soort Volk ligt geestelik te 
zeer voor anker, om door kennis te worden bewogen.)

Het tragies einde 
komt spoedig. Oktober 1918 komt Rosa vrij. Dan is ze vrijwel 
geen minuut meer alleen. De ontwikkeling stormt op haar 
aan. Zij moet haar plaats innemen in Spartakus. Liebknecht 
spreekt. Zij schrijft. De arbeidersbeweging is volkomen ver
deeld: de sociaalpatriotten zitten in de regering, de O.S.P. is 
innerlik verdeeld: radikale pacifisten rechts, kommunisten 
links. Zij valt uiteen, als Spartakus zich konstitueert als Kom- 
munistiese partij, begin 1919. Even verward als de beweging, 
is de arbeidersklasse.

De duitse revolutie kwam zonder slag of stoot. Zij was eer 
revolutie tegen schimmen. Geen druppel bloed vloeide, om 
haar te winnen. Maar zij kwam tegen wil en dank. De sociaal- 
demokratie had haar noch verwacht noch gewild. Zij liet de 
verdere afwikkeling dan ook ten spoedigste over aan de 
kontrarevolutie, van welke zij voorlopig de le’ding nam. Toer 
de revolutionaire matrozen uit Berlijn weigerden te vertrekken 
op bevel van de stadskommandant Otto Wels. provoceerde 
deze een opstand, en liet de reaktionaire regeringstroepen 
aanrukken om de matrozen neer te schieten.

Zeven-en-vijftig doden als sociaaldemokratiese kerstgroet. 
Als antwoord van proletaries-socialisties rechtsgevoel werd 
het gebouw van de Vorwarts. het partijblad der S P D., be
zet door Spartakus. Een week lang beheerste Spartakus de 
straat. De regering oefende —. natuurlik door de Vorwarts 
gesteund met laster en hetze, alleen een terreur u;t tegen de 
revolutionaire arbeiders, maar liet de rechtse kontra-revolu - 
tionairen vrij rondlopen. Of — zoals Wels eerst, en Noske 
daarna deed — organiseerde ze studenten, militairen, offi
cieren, enz. tegen de proletariese revolutie d»e dreigde, vóél
de handhaving van wat zij rust en orde geliefden te noemen

Het is de grote tragedie, dat Rosa Luxemburg haar ter- 
reurwerk heeft moeten doen voor een revolut’e die geen revo
lutie was, en temidden van een volk. dat. meer wellicht dan 
enig ander in Europa, altijd de karikatuur of de erbarmel’ke 
bespotting is van hetgeen het pretendeert te zijn. Reeds 
Marx zei, dat de Duitsers altijd alleen maar in hun theorie 
op de hoogte van hun tijd waren. Verder noemde hij hun 
praktijk even geesteloos als hun geest onprakties. Een en 
ander bewees deze revolutie dubbel en dwars. Het duitse 
proletariaat was op geen stukken na rijp voor een machts
greep. Zijn slaafse traditie, zijn even slaafse organisatie
vormen, zijn al niet minder slaafse ..bismarxisme . maakten, 
dat het leiders aanvaardde en handhaafde, die de stijl en het 
formaat bezaten van de miezerigste kleinburger. — Het sprak 
zichzelf in zijn radenkongres openlik uit tegen de socialistiese 
revolutie, vóór de burgerlike ..demokratiese republiek. Ver-
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der dan deze reikte zijn gezichtsveld niet. Met deze waarheid 
als hoofdzaak, en alle verdere geborneerde en walgelike 
bijverschijnselen als bijbehorend ornament, is wel aangegeven 
waarom Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht. en al die andere 
revolutionaire socialisten, in Beieren, in Saksen, aan de Rijn, 
met al hun energie en aktiviteit moésten doodlopen op het 
starre, dode en dodelike passivisme van de duitse arbeiders, 
die toch allen eerst Duitsers en dan arbeiders bleken.

Helaas maken deze bijomstandigheden alles nog eens zo 
triest. Het duitse proletariaat heeft immers al zijn revolu- 
tionnaire leiders laten vermoorden. Karl Liebknecht. Rosa 
Luxemburg, Leo Jogisches. Kurt Eisner, Gustav Landauer. 
Hans Paasche. en later Rathenau, — het is één troosteloze 
reeks van slachtoffers der rechtse terreur. Maar niemand 
verhinderde die terreur. In Duitsland was en is brutale macht 
recht: rechtsmacht heeft men daar nog zelden gezien.

Emil Gumbel heeft de feiten verzameld in zijn Vier Jahre 
politisches Mord: Ik voeg ze hier in! Deze stomme cijfers 
spreken het hardste oordeel over de door sociaaldemokrater 
(godbetert) geleide duitse demokratiese republiek.

Eerst de cijfers over de — in Duitsland altijd mode ge
bleven — politieke oorlog: zonder guerilla geen partijwaardig
heid: — en de straffen van 1919 tot en met 1922.
Totaal 354 moorden van rechts.
Totale straf: 90 jaar, 2 maanden gevangenis. 730 Mark noete 

1 levenslange tuchthuis.
Totaal 22 moorden door links begaan.
Totale straf: 248 jaar, 9 maanden gevangenis. 10 mcr.sen 

doorgeschoten, 3 levenslang tuchthuis.
En hier de cijfers over de twee ..revoluties : vóór de socia- 

listiese republiek in Munchen, tégen de duitse repubb'ek: 
Kapp in Berlijn.

totale straffen
Beierse Radenregering ....................... 135 jaar. 2 maanden
Kapp-regering ....................................... 5 jaar
Militairen v. d. Radenregering ........... 276 jaar, 6 maanden

2 man gefusilleerd
Militairen v. d. Kapp-regering ........... 0 jaar
Voorstanders Radenrepubliek

in de provincie ........... 204 jaar. 2 maander
Kappisten in de provincie ................... 0 jaar

Dat is het land van Luxemburg en Liebknecht klier moest 
deze grandioze vrouw wel een zó barbaarse dood vinden als 
zij vond. Maar zij blijft onvergetelik voor ons allen. Wij voe
len grote dankbaarheid jegens mevrouw Holst, die ia een tijd 
van grote lichamelike zwakte dit wonderlik sterke meesle
pende en bezielende boek ons heeft gegeven, ter n.gedach
tenis aan Rosa Luxemburg, de heilige van het revolutionair 
socialisme!
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Boekbespreking
Naar aanleiding van en over: Mr. H. Giltay: Sociaal-cultu- 

rele vernieuwing en psycho
analyse, Uitg. v. Loghum 
Slaterus’ Uitg. Mij. N.V. 
Arnhem. 1933.

(H. v. U.) Een vriend van me, materialist uit de school 
van Feuerbach en dus nog op het standpunt staande, dat ,,der 
Mensch ist, was er isst” (de mens is, wat hij eet), had eens 
een debat met me over het begrip ziel. We werden het niet 
eens, wonden ons — (erg onmaterialistisch en erg onweten
schappelijk) — nogal op, tot mijn vriend, ontkenner van al 
het geestelijke, uitriep: „Als ik je te pakken krijg, sla ik je 
op je ziel”.

Bewust van hun kracht zeiden de nationaal-socialisten in 
Duitsland vóór zij de greep naar de macht volbracht hadden, 
doelende op hun bruutheid jegens alle anderen: ..God zij hun 
zielen genadig, als wij de macht krijgen.”

De fijnbesnaarde Vlaamse dichter Gu’do Gezellc zong 
eens: „Als de ziele luistert, spreekt het al een taal, dat leeft.”

De Amerikaanse philosoof William James kwam eens wat 
laat in een gezelschap, waar de ernst en de luim reeds had
den plaats gemaakt voor de verveling, en waar men zich on
ledig hield met de poging het volgende probleem op te lossen:

Tegen de stam van een boom zit een eekhoorntje. Eer 
man, die aan de andere kant van de boom staat, wil het 
eekhoorntje zien en draait daartoe om de boom. Het 
eekhoorntje, dat den man wil zien, draait ook om de boom 
en wel precies zo snel als de man. Ze krijger elkaar dus n’et 
te zien. De vraag is nu: draait de man om het eekhoorntje, 
ja of neen, ’t Is duidelijk, dat de man om de boom draait en 
’t beestje ook. Maar draait de man ook om het eekhoorntje? 
De gesprekker waren doodgelopen, want ieders argumenter 
waren erige malen langs die der anderer heen geplaatst, 
toen James binnenkwam en hem onder gejuich verzocht werd 
het probleem op te lossen.

U zult eerst hebben te zeggen, antwoordde James, wat 
u onder ,.draaien om" verstaat. Bedoelt u ermee, dat de man 
zich eerst ten Oosten, dan ten Noorder. daarna ter Westen 
en tenslotte ten Zuiden van het eekhoorntje bevindt, dan 
is het duidelijk, dat hij om het diertje draait, want hij neemt 
achtereenvolgens deze vier posities in. Bedoelt u er echter 
mee, dat de man zich eerst vóór, dan lin ks-terzijde. daarn i 
achter en ten slotte rechts-terziide van het diertje bevindt
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dan draait de man niet om het eekhoorntje, want hij is steeds 
van aangezicht tot aangezicht met het beest, behalve dan de 
tussenkomst van de boom.

Het komt me voor, dat mijn meterialistische vriend met 
het woord ..ziel’ iets anders bedoelt dan de nationaal-socialist 
en deze weer iets anders dan Guido Gezelle. Misschien be
doelt mijn vriend er niets mee. en de nat. soc. derkt misschien 
aan de Arische hemel, waar de ..zielen” der helfhaftige man 
nen bier drinken en vrouwen begeren, terwijl Gezelle mis
schien bedoelt: als je je geheel en al overgeeft aan de natuu;

En hier komen we aan het eekhoorntje van Wdliam James, 
en zeggen, dat als we over zielkunde, (psychologie) spreker, 
we eerst moeten weten wat we onder „ziel” verstaan. En 
hier beginnen meteen al de verschillen, want hierover zijn 
de geleerden het niet eens. Is het zó. dat de mens een ziel 
en een lichaam heeft, of dat de mens een lichaam is en daar
enboven een ziel bezit, of dat de mens een ziel is en ook nog 
een lichaam bezit? Bestaat de mens eigenlijk wel. of verbeeldt 
hij zich slechts te bestaan?

En over de methode waarop men die ziel moet gaan be
studeren zijn de geleerden het ook niet eens. Moet men door 
zijn eigen bewustzijnsprocessen na te gaan — de methode 
der introspectie — komen tot een begin van ziels-wetersi hap? 
Is het überhaupt wel mogelijk het bewustzijn tot voorwerp 
van wetenschappelijk onderzoek te maken? Is het niet heter 
de introspectie uit te schakelen en alleen maar conclusies 
te trekken uit de bestuderingen der menselijke gedragingen? 
Behavioristen noemt men hen, die de laatste methode toe
passen. Kan men het zieleleven meten met dezelfde maat 
waarmee men het overige gebeuren meet; ik bedoel, dat elke 
gebeurtenis een gevolg heeft, dat dus ook elke gebeurtenis 
een gevolg is van een voorgaande en dus op zijn beurt weer 
een oorzaak gehad heeft? Om een voorbeeld te nemen: een 
man pleegt zelfmoord. De moord is — alles nu materialistisch 
bezien — gevolg van het afgaan van het pistool. Dit afgaan 
is dus oorzaak. De dood van den zelfmoordenaar op zijn 
beurt is weer oorzaak van een begrafenis.

Heeft nu elk zielkundig gebeuren ook een oorzaak en een 
gevolg? „Natuurlijk” zeggen de deterministen. ..Natuurlijk 
niet”, zeggen de indeterministen.

U ziet het, geduldige lezer, die deze onsamenhangende be
schouwing tot hier toe hebt willen volgen, u z’et het: zoveel 
vragen zoveel vraagtekens.

En ondanks deze wankele basis, waarop de psychologie 
steunt, en waarvan we nu nog maar enkele plekjes hebben 
laten zien, heeft deze wetenschap zich in de laatste decennia 
ontwikkeld tot een grote hoogte, of beter gezegd: tot een 
grote diepte. En de arbeidersbeweging kan zich niet afzijdig 
houden van de psychologie, eenvoudig al met. omdat de 
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psychologie zich daadwerkelijk inlaat met de problemen der 
arbeidersbeweging en met die arbeidersbeweging zelf.

Mr. H. Giltay heeft een boek het licht doen zien: ,.Sociaal- 
culturele vernieuwing en psycho-analyse”. Dr. Fritz Künkel 
publiceerde: „Grundzüge der politischen Charakterkunde” (in 
het Hollands vertaald onder de titel: ..Individu en gemeen
schap”.), en ,,Mensen in de crisis.” Gustave le Bon. Mc. 
Dougal, Freud e.a. publiceerden studies over de massa van 
psychologisch standpunt bezien, allemaal bewijzen van de 
opmerking, dat de psychologie zich daadwerkelijk met de 
arbeidersbeweging en haar problemen inlaat.

Prof. Dr. Sigmund Freud te Wenen wordt geacht te zijn 
de grondlegger van een methode van zielsonderzoek, welke 
voor een deel uitgaat van de beschouwing en ontleding 
(= analyse) van menselijke gedragingen (vergissingen, ver
sprekingen, vergeten, verliezen, onbewuste handelingen e.d.), 
voor een deel het onderzoek van het bewustzijn en van het 
voor- en onderbewuste ter hand neemt. Ongeacht echter of 
Freud uitgaat van handelingen of bewustzijnsonderzoek, hij 
ontleedt (analyseert) alles zover als langs de weg van waar
neming of (en) redenering mogelijk is. De naam psycho
analyse is dan ook een verantwoorde naam. Niet alleen op 
het engere gebied van de merselijke psychologie wordt sedert 
Freud de psycho-analyse toegepast, ook op allerlei andere 
terreinen zijn pogingen gewaagd om door middel van de 
psycho-analytische methode te komen tot de samenhang van 
menselijk zieleleven en allerlei gebieden van maatschappij 
kunst en cultuur, (mythologie, folklore, dichterlijke schep
pingen, ontstaan van sprookjes, dweperij op godsdienstig ge
bied, godsdienst, paedagogie, ethnologie. dialectisch7materia- 
lisme etc.)

Het boek van Mr. Giltay, aan welks bespreking we na 
deze inlichtende inleiding beginnen, geeft ons in n viertal ver
zamelde opstellen in de allereerste plaats een m.i. uitstekende 
beschrijving van wezen en methode der Freudse psycho
analyse. Een beschrijving, waartegen we — hoe goed die 
ook is — enige bedenkingen moeten uiten. Ten eerste heeft 
het ons onaangenaam getroffen, dat er in het boek zoveel 
voor den leek onbegrijpelijke vaktermen voorkomen. Moge 
dit euvel te wijten zijn aan het feit, dat de hoofdstukken 
van het boek oorspronkelijk in vaktijdschriften als artikelen 
verschenen zijn, de schrijver had. toen hij zijn artikelen tot 
boek omwerkte en dus de bedoeling had een groter publiek 
te bereiken, wat minder kwistig met vaktermen en vreemde 
woorden moeten zijn. Ten tweede is de psycho-analyse uit de 
aard der zaak slechts beknopt, zij het dan ook duidelijk, uit
eengezet, maar deze beknoptheid kan bij niet-ingewijden in 
psycho-analyse leiden tot onvoorwaardelijke afwijzing dezer



wetenschap. Indien men zonder inleiding zo maar plomp
verloren gezet wordt voor de anaal-sadistische tendenzen 
onzer samenleving, of voor de identificering van menselijke 
uitwerpselen met goud, dan kan ik mij voorstellen, dat menig
een zonder meer het boek terzijde legt. Terwijl dezelfde, 
als hij geleidelijk zou zijn ingewijd in deze dingen, zijn spon
tane afkeer niet zou voelen opkomen, en dus zonder deze 
tegenzin de waarde der psycho-analytische onderzoekingen 
en conclusies zou kunnen beoordelen.

Waar het boek zich begeeft op maatschappelijk terrein, 
zijn mijn aanmerkingen van ernstiger aard. Het gaat niet 
aan, dal we in het korte bestek, dat ons ten dienste staat, 
al onze aanmerkingen weergeven, we zullen volstaan met 
enkele belangrijke.

In het 2e hoofdstuk, getiteld „Het sociale vraagstuk en de 
psycho-analyse” begint de schrijver mee te delen, dat men 
(wie is dat?) meer en meer begint in te zien, dat het zwaarte
punt van het sociale vraagstuk niet ligt buiten den mers. 
maar in den mens. ,.Tegengehouden is dit inzicht door het 
Marxisme, dat het probleem trachtte te herleiden tot een uit- 
wendig-economisch, tot een kwestie van onpersoonlijke, 
objectieve krachten en verhoudingen, waarbij de psyche 
(= ziel) der mensen slechts een secundaire reflexrol zou 
spelen”, (blz. 68). ,, ....... de marxistische theorie, die alle
persoonlijke zedelijke verantwoordelijkheid loochent (vet
gedrukte van mij v. U.) en alle handelen terug voert op de 
objectieve, noodwendige immanente ontwikkelingstendenzen 
der kapitalistische maatschappij”, (blz. 99).

Nu is het in de eerste plaats net zo verkeerd om te zeggen, 
wat de schrijver in het eerst-aangehaalde citaat zegt, als het 
verkeerd is om te zeggen dat de psycho-analyse alles terug
voert tot het sexuele, of dat het Darwinisme den mens van 
de aap laat afstammen.

Immers als Marx al zegt: „Niet het bewustzijn van den 
mens bepaalt zijn maatschappelijk zijn, maar zijn maatschap
pelijk zijn bepaalt zijn bewustzijn”. (Vorwort zur Kritik der 
politischen Ökonomie), Marx zegt evenzeer: ..De materia
listische leer, dat de mens een product der omstandigheden 
en van de opvoeding is, dat dus veranderde mensen produc
ten van andere omstandigheden en veranderde opvoeding 
zijn, vergeet, dat de omstandigheden juist door de mensen 
veranderd worden en dat de opvoeder zelf moet worden 
opgevoed”. (Elf Thesen über Feuerbach.)

Het getuigt van een zich weinig inwerken in de marxis
tische theorie, wanneer mr. v. G. den mens als medebepalende 
— dat is dus zedelijk toerekenbare en verantwoordelijke — 
factor uitschakelt. Met marxisme is niet een noodlottig mecha
nisme, zoals mr. v. G. suggereert, het erkent de waarde van 
den mens, maar verzuimt niet met grote nadruk ie wijzen op
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de enórme, overheersende invloed van het maatschappelijk 
zijn op het bewustzijn.

Als de schrijver op blz. 72 van zijn boek concludeert: „Hoe 
een sociale groep, een klasse b.v. op een bepaalde uitwendige 
situatie reageert, hoe hij zich daarop instelt, wordt niet door 
deze situatie, maar door haar ganse psychologische verleden 
gedetermineerd”, dan zou ik deze conclusie op grond van het 
voorgaande aldus willen wijzigen: „Hoe een sociale groep, 
een klasse b.v., op een bepaalde uitwendige situatie reageert, 
hoe hij zich daarop psychisch instelt wordt èn door deze 
situatie èn door haar ganse psychologische verleden gedeter
mineerd”. (Dat dit ganse psychologische verleden voor een 
groot deel weer bepaald is door de economische omstandig
heden van het verleden, merk ik maar even terloops op.)

Volmaakt onbegrijpelijk is het ons, waarom de schrijver 
een mensengroep als de communisten anders beoordeelt dan 
een mensengroep als een volk.

,.Wanneer wij idealisten zien, (de schr. heeft het in deze 
passage over communisten v. U.), die er slechts met de 
uiterste moeite en onder gestadige pijn in slagen, de stem 
van hun normaal menselijke geweten te smoren, of, zoals 
zij het dan uitdrukken; hun persoonlijke sentimentaliteiten 
te overwinnen, — dan bewijst dit, dat zij de krampachtigste 
pogingen doen om hun hopeloze liefde — haat ambivalentie 
(= gespletenheid) op sociaal terrein uit te leven in plaats 
van haar persoonlijk te o verwinnen”.

Over een ten oorlog trekkend volk:
„Het komt, doordat de volken en de hen representerende 

staatslieden, wanneer de toestanden gespannen worden, niet 
nuchter meer denken, zich geen rekenschap meer geven van 
de werkelijke volksbelangen, maar vervuld worden van sterk - 
affectieve voorstellingen, zoals: Vrijheid, het Recht, de Cul
tuur, enz. Dat dit gebeurt, pleit in zekere zin voor het morele 
peil der mensen”, (blz. 105). (Dat dit „niet meer nuchter den
ken” enz. als feit gegeven wordt, niet verder geanalyseerd, 
merk ik alweer terloops even op.)

Hét onbegrijpelijke is nu. waarom bij een ten strijde trek
kend volk niet de liefde — haat ambivalentie als oorzaak 
van de moordlust genoemd wordt, doch integendeel hoge, 
edele motieven. Terwijl bij de communisten de goede trouw 
niet in twijfel wordt getrokken, zelfs uitdrukkelijk vooronder
steld, edoch motieven als Vrijheid, Recht. Cultuur niet als 
drijfveren worden genoemd. Weliswaar wordt in ander ver
band (blz. 74) over de oorlog ook iets gezegd, dat minder 
vriendelijk is („doorbraak der menselijke driftnatuur”). maar 
in het hoofdstuk over de oorlog vindt men dat niet meer, ter
wijl de betere motieven der communisten niet genoemd 
worden.

„De marxistische leer veroordeelt zichzelf, doordat zij zich



openlijk als klassetheorie aandient.” (blz. 101). Echter: de 
marxistische theorie, die zich inderdaad en terecht aandient 
als klassetheorie, strijdt niet ,.tegen een klasse van personen, 
de kapitalisten”, zoals de schrijver veronderstelt, maar tast 
de ..eigenlijke oorzaak der sociale ziekte aan”, n.1. het privaat
bezit der productiemiddelen. Het openlijke of bedekte naam
kaartje van de marxistische theorie bepaalt niet, of ze ver
oordeeld is. doch haar doel bepaalt dit. En het doel: ..op
heffing van ’t privaat bezit” kan slechts bereikt worden door 
hen die lichamelijk en geestelijk het meest oncler het kapi
talisme lijden, en die de oorzaak der kwaal herkend hebben. 
En die met het privaat-bezit stellig niet alle psychologische 
problemen zullen hebben uit de weg geruimd, maar dan toch 
wel de economische oorzaken van sociale ellende, fascisme, 
oorlog enz.

Veel meer is er te zeggen over het boekje van Mr. Giltav 
Over wat hij zegt omtrent staats, gemeenschappelijk grond
bezit, complexen- vrije karakters, leiders e.d. was nog mak
kelijk deze ruimte bij te vullen. Onze plaatsruimte staat het 
niet toe en dus: ophouden.

Eindconclusie: zij die zich willen oriënteren op het gcb’ed 
van psycho-analyse zullen in dit boekje te veel vaktermen 
ontmoeten; hen die al een en ander van de psycho-analvsc 
weten, raden we ernstig aan het boekje critisch te lezen

RECTIFICATIE.

Den lezers wordt verzocht in Rood Kader nummer 3 de 
volgende verbeteringen aan te brengen:

Op blz. 61, op de 13e regel van boven staat:
„Maar deze gestadige groei der hoogkapitab’stische centra 

staat niet......  enz.”
Men leze hiervoor:
„Maar aan deze gestadige groei der hoogkap^alistische 

centra staan niet......  enz.”
Even verder staat:
„Bij een geringer toename van deze gebieden.......
Men leze hier achter: „dan vroeger”.
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EEN OPROEP TOT DE BOEREN EN TUINDERS, 
KWEKERS EN LANDARBEIDERS EN ALLE 
UITGEBU1TENEN VAN HET PLATTELAND.

Ziehier de vraag, die dagelijks door duizenden, door tiendui
zenden wordt gesteld,

De boeren, de tuinders, de arbeiders, zij spreken er met elkaar 
over, en al sinds jaren is het besluit van hun gesprek: „Zo kan 
het niet langer”.

Maar ondanks dit feit, dat bijna een ieder beweert, dat het 
zó niet langer gaat, volgen de crisisjaren elkaar op en is deze 
crisis van storm tot orkaan, ja tot een cycloon geworden, die de 
landen teistert en haar verwoestend werk verricht.

En alle beweringen ten spijt, dat het diepste punt bereikt zou 
zijn, dat de opleving hier of daar zou zijn begonnen, dat de zon 
achter de wolken schijnt enz., stapelen de wolken zich opeen, 
dreigender en zwarter dan ooit.



In plaats dat er ontspanning en verlichting komt, worden de 
moeilijkheden steeds groter, dreigen handel en export vast te lo
pen, wordt de werkloosheid nog groter en schrompelt de koop
kracht steeds meer in.

Naast zorg en ontbering, klopt zelfs de honger aan bij honder
den arbeiders en boeren op het platteland. „Honger” lang slechts 
een bange herinnering uit het duister verleden, wordt thans weer 
bittere harde werkelijkheid, die zich toegang verschaft, en aanzit 
bij hen, die met vrouw en kinderen zwoegen van de vroege mor
gen tot de late avond aan de voortbrenging van vele en overvloe
dige producten.

De toekomst.
Nóóit was hef leven op hef platteland gemakkelijk. Steeds was 

de arbeidsdag lang en de beloning voor deze lange en harde ar
beid, heel vaak met het gehele gezin, bracht nooit iets anders dan 
een sober bestaan. Doch de hoop om het bedrijf van hypotheek 
vrij te maken, de hoop om „vooruit te komen”, om eenmaal 
een werkelijk „eigen bedrijf* te bezitten, deed de harde strijd 
volhouden, en daarvoor werden vele ontberingen gedragen.

En tussen zorg en moeite door, werden reeds de plannen ge
smeed voor de toekomst Het van schulden bevrijde bedrijf zou 
een bescheiden oude dag verzekeren, en de kinderen of andere 
opvolgers zouden hun plaatsen innemen.

Maar de crisis kwam, de in het kapitalistische stelsel steeds 
terugkerende crisis, en sloeg met één slag alle toekomstplannen 
de bodem in, en inplaats van aflossing der oude schulden, werden 
nieuwe gemaakt De bedrijfs-ontvangsten waren vaak niet eens 
toereikend om de gewone onkosten van hef allernoodzakelijkste 
te dekken. Ja, in vele gevallen werden nieuwe hypotheken ge
nomen, om het bedrijf maar gaande te kunnen houden en om 
hef allernoodzakelijkste voor het gezin te kunnen verschaffen.

Wat het bedrijf oplevert.
De veiling omzetten over alle veilingen in Nederland, liepen 

terug van ruim 100 miljoen in 1928 tot ruim 56 miljoen in 1933.
In Noord-Holland was dit nog erger en liepen zij in dezelfde 

jaren van ruim 25 miljoen op ruim 8 miljoen terug. 1934, waarin 
naar van zekere zijde beweerd werd, het dieptepunt der crisis 
voorbij zou zijn, zal zeker nog aanmerkelijk lagere cijfers laten 
zien. De vraag „waar gaan wij heen?” is dan ook wel geen overbo
dige.

Deze rauwe harde cijfers spreken een duidelijke taal, en wijzen 
naar ondergang, naar honger en verpauperisering.

Maar ook, hoeveel leed, hoeveel martelend leed, ligt er in 
deze cijfers besloten. Hoevele duizenden zuchten en tranen, 
hoeveel slapeloze nachten, zullen deze cijfers hebben gebracht 
bij die honderden en honderden, welke altijd trouw de vcrplich- 
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tingen, die zij eens hadden aanvaard van huur, rente en lasten, na
kwamen en blij met een gevoel van voldaanheid op de vervaldag 
verschenen, om heel vaak een derde van de totale ontvangsten te 
brengen aan de eigenlijke bezitters van hun grond, van hun bedrijf 

Een tergende onmacht martelt thans honderden en honderden 
waarvan alleen de stille hoeve’s getuigen zijn. Een onmacht, die 
meerderen tot wanhoop bracht, die de hand aan zich zelf sloegen, 
of verdwenen naar de krankzinnigeninrichtingen.

Hoe vaak ook wordt nog het onmogelijke gedaan. Kruidenier 
en bakker moeten vaak wachten. Ouders, verwanten of kennissen 
brengen van hun armoe waf bijéén om mèt de spaarcenten der 
kinderen, de hypotheek of fiscus tevreden te stellen en om toch 
nog voor deze maal de dreigende executie uit te stellen.

De Roofridder „Executie".
Executie is hef zwaard, dat aan een zijden draad boven de hoof

den hangt van duizenden boeren, tuinders, van arbeiders, die 
zwoegen en ploeteren om dat eene, „Het eigen dak”.

En bij hef stijgen der nood, wordt meer en meer dit dak be
dreigd.

Hef hypotheek-kapitaal ziet zich bedreigd, en menige onvrij
willige verkoping vond reeds plaats met steeds dezelfde trooste
loze uitkomst; alle moeite, alle zorgen van jaren ontbering: weg! 
Oud en berooid staat men met minder dan toen men met zoveel 
goede moed begon. De hypotheek kwam vaak ongeschonden te 
voorschijn.

Ja, eens gestoken in een bedrijfje, dat een flinke overwaarde 
bezat, brengt ze thans meermalen de gehele hoeve in het bezit van 
hen, die steeds de vruchten genoten zonder er voor te arbeiden.

De beloften.
De troonrede van 1933 bracht de belofte van een executie-ver- 

bod doch reeds weer is er een troonrede uitgesproken, maar 
de gedane belofte bleef uit, en regelmatig gaat het wrede bedrijf 
der afslachting voort.

Zó moeten wij ook hier wederom leren, dat als het gaat om de 
belangen van de kleine werker, elk vertrouwen steeds weer be
schaamd wordt. Dat menselijke of Christelijke overwegingen 
steeds weer moeten wijken voor de belangen van het kapitaal, 
ook van hef hypotheek-kapitaal.

Steeds weer moeten wij leren, dat elke belofte gedaan aan hen, 
die met de handen het brood voor zich en de hunnen moeten 
verdienen een ijdele belofte is en slechts dienst doet als veilig
heidsklep, om ontevredenen voor zekere tijd van het lijf te hou
den, hen blij naar huis te zenden, maar hen des te zekerder uit 
te buiten.



Getuigt ook de jongste troonrede daarvan niet wederom? Wordt 
de boeren en tuinders hierin wederom niet allerlei toegezegd? 
Maar zijn de reeds volbrachte daden van deze regering niet vol
komen in strijd met haar mooie woorden?

De Troonrede zegt:

„Steeds grotere aandacht moet worden geschonken aan be
houd en verruiming van de afzet in het binnenland *

Evenals de belofte van het executie-verbod ook hier een mooie 
belofte. Immers bij het wegvallen van de export-mogelijkheden, 
is een goede koopkrachtige binnenlandse markt, een der weinige 
lichtpunten voor boer en tuinder voor de plaatsing van zijn 
producten.

Maar wat baat ons de uitdrukking:
„dat aandacht aan de binnenlandse markt zal worden geschon
ken”, wanneer de praktijk is, dat de regering bezig is, de koop
kracht van de grote massa der binnenlandse verbruikers te 
verminderen of te vernietigen?

Men oordele zelf!
Bij hef installeren van de commissie Zaalberg tot uitvoering 

van het 60 miljoen plan zei de Minisfer-president in zijn 
installatie-rede o.a.

„De kosten van deze werken moeten zo laag mogelijk gehou
den worden. Dat geldt met name voor de lonen*.

„Ten derde zal in het oog te houden zijn, dat de werken mede 
dienstbaar zijn te maken aan de mogelijkheid ener algemene 
loonsverlaging".

Hier zijn dus niet alleen de beloften een ijdele klank, zoals 
bij het executie-verbod, doch erger, het tegendeel van de gedane 
belofte wordt wèlbewust nagestreefd. De binnenlandse markt 
wordt ondermijnd, op hetzelfde ogenblik, dat een hieraan tegeno
vergestelde belofte wordt gedaan, aan boeren en tuinders, opdat 
zij toch maar overtuigd zullen zijn van de goede zorgen van hen, 
die in opdracht van het kapitalisme, vóór alles de lonen verlagen.

Naar Koelie-lonen.
Opheffing van de crisis door loonsverlaging: een geliefkoosde 

gedachte van elke recht-geaarde kapitalist
Hoe vaak reeds werden de lonen verlaagd, met haar bekende 

wisselwerking. Eerst loonsverlaging in de vrije bedrijven, vervol
gens hef overheidspersoneel, dan de loonnormen in de werk
verschaffingen omlaag en vervolgens de steun gekort en dan maar 
weer van voren af aan.
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Doch de crisis wil niet wijken. Neen, zij wordt erger naarmate 
de arbeider minder loon of steun ontvangt

Toch moeten de tekorten afgewenteld worden op de schouders 
der arbeiders. Toch moeten de begrotingen sluitend gemaakt 
worden ten koste van hen, wier schrale loon- of steunbedrag 
slechts dienen kan voor het eerst benodigde: de voeding.

Zó is hef in de steden en industrie-oentra en hoe donker ziet 
het er niet uit in het arbeidersgezin op het platteland, waar men 
bijna niet heeft meegedeeld in de periode van welvaart?

Bij de grote werkloosheid, die nog steeds toeneemt, en waarbij 
kinder-arbeid de volwassen arbeiders overbodig maakt, zien de 
nog werkenden zich meermalen beloond met een uurloon van 
20 cent. Ziedaar het ideaal van de huidige Regering.

Dat de gevolgen hiervan niet kunnen uitblijven spreekt vanzelf.
Regelmatige verlaging van de lonen en de steunbedragen en 

daarnaast verhoging van vele prijzen van consumptie-artikelen 
door extra belastingen, heeft tengevolge gehad, dat het verbruik 
van allerlei levensmiddelen in Nederland geweldig moest afnemen.

Dat komt er terecht van de tedere zorgen door de regering be
steed.

Het recht van de sterkste, het oude spreekwoord, hoe bruut 
werd het bekrachtigd bij de uitkeringen van steun aan de land
bouwers.

De steun op tarwe en bieten, die grotendeels ten goede komt 
aan de grote en rijke bouwboeren, die in de herenhuizen en villa’s 
wonen en in luxe auto’s rijden, is van dien aard, dat zij de crisis 
vergeten. Dat zeggen niet wij, gij zoudt het dan wellicht niet ge
loven. Neen, gij kunt het vinden in een redactioneel artikel van 
„De Tuinderij” van 28 Sept. 1.1.

Maar ook bij het uitkeren der steungelden aan de minder gro
ten en kapitaalkrachtigen, werd steeds weer het recht van de 
sterkste gehuldigd. Niet hij, die het meeste gebrek, de grootste 
zorgen had, kreeg hef meest van de steun toebedeeld. Neen, als 
regel was hef juist andersom, wie de meeste en de beste produc
ten had aangevoerd, ontving hef leeuwendeel van de steun.

Zo duwt het kapitalistisch stelsel de zwakke en rechteloze 
kleine boer en tuinder terug. Beroofd en omlaag gestoten komen 
zij wederom terecht in de arbeidersklasse, toegevoegd aan het 
leger der werklozen, met als enige uitkomst de werkverschaffing, 
met haar vernedering en knechtschap, met haar voorbereiding 
tof het moderne slavendom: het Fascisme.

Fascisme.
Hef Fascisme, hef nieuw-aanbevolen geneesmiddel tegen de 

crisis, is slechts een nieuwe vorm voor oude beproefde methoden 
om te heersen over het volk, dat opstandig dreigt te worden

Fascisme moet de gevaren afwenden van hen, die ondanks de 
crisis hun weelderig, onbezorgd en arbeidsloos bestaan leiden.
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Fascisme is knechtschap en blinde zelfgenoegzaamheid aange
kweekt en voorbereid vooral voor de oorlog!

Fascisme is leugen, omdat het de naam Socialisme voert als 
boerenbedrog, om zand in de ogen te strooien van allen, die de 
onhoudbaarheid van hef kapitalisme beginnen te doorzien.

Fascisme, en Nationaal Socialisme zijn bedrog; dat blijkt reeds 
uit het feit, dat de geestverwanten van Mussert in Duitsland de 
socialisten vervolgen, martelen, vermoorden en in de concentra
tiekampen mishandelen.

Fascisme is bedrog, omdat het belooft aan boer en arbeider een 
betere positie te zullen verschaffen, maar nalaat te zeggen hoe. 
En eenmaal aan de macht gekomen, zoals in Italië en Duitsland 
is de practijk, dat het kapitalistische winststelsel volkomen on
aangetast gelaten wordt. In deze beide landen zijn boeren, tuin
ders en arbeiders aan de bitterste armoe overgeleverd. De lo
nen dalen, de koopkracht neemt af, de lasten worden opgevoerd, 
de bewapening neemt toe, en van vrijheid is geen sprake. Dat 
is de toekomst van fascistisch Holland.

Nogmaals: Waar gaan wij heen?
Met het Fascisme naar de absolute ondergang.
In de veronderstelling zichzelf te verdedigen zal een fascis

tisch Nederland door een waanzinnige economische oorlogs- en 
afsluifings-politiek, dës te sneller haar ondergang tegemoet gaan.

Maar het grootste, meest dreigende gevaar dat het fascisme 
meebrengt is een nieuwe oorlog. Oorlog als enige mogelijkheid 
voor het kapitalisme om nog voor een geruime periode aan hef 
bewind te blijven. Oorlog om geweldige hoeveelheden grondstof
fen en producten te vernietigen. Oorlog om miljoenen overbodig 
gewordener op „het veld van eer” hun leven te doen beëindigen.

Dat is de toekomst voor arbeiders, boeren, tuinders en werk
lozen uit de steden en van het land.

Tenzij.... tenzij wij allen te samen, wij de arbeiders-klasse 
van boeren, arbeiders, tuinders en kleine zelfstandigen bereid 
zijn een nieuwe samenleving op te bouwen, bereid zijn daarvoor 
met inzet van alles te strijden.

Ligt daar de uitkomst?
la, zeggen wij!!!

Want, zoals verouderd gereedschap vervangen wordt door 
nieuw, zoals de versleten machine plaats moet maken voor een 
andere, zoals de bouwvallige woning gesloopt wordt om opnieuw 
veilige beschutting tegen regen en wind te vinden in het op te 
trekken nieuwe gebouw, zo moet het ook mogelijk zijn, dat de ou
de versleten, krakende, wankele wereld wordt vervangen door 
een nieuwe betere samenleving.

Daartoe echter is nodig, dat wij allen, boeren, tuinders en ar
beiders de handen inéén slaan.
ó



Twee Klassen*
Tiet moet ons duidelijk worden, dat er twee klassen zijn.
De éne, die regeert, heerst en onderdrukt, en die de voorrech

ten geniet, wier leden villa’s bewonen, buitenlandse reizen ma
ken en genieten van Kunsten en Wetenschappen.

De andere klasse de klasse der zwoegers, die slechts zorgen 
en armoe kennen, die slechts goed zijn om te dienen en winst 
voort te brengen voor het zorgeloos bestaan van hen, die niet 
arbeiden.

twee klassen!

De kleine klasse, de bezitters, de machthebbers regeren u, 
roepen u op ten oorlog mergelen u uit tot op het gebeente. Zij 
zetten u op tegen uw lotgenoot de arbeider uit de stad om door 
de verdeeldheid hun macht te handhaven.

W'y vormen de andere klasse, wij allen, die arbeiden voor ons 
brood, die alle rijkdommen der aarde voortbrengen en het recht 
hebben haar te beheersen. Maar wij laten ons gebieden en laten 
ons als vee ter slachtbank voeren, als de andere klasse bepaald 
heeft, dat een volk aan zekere zijde van een grens onze vijand 
is geworden.

Voor hoe lang nog?

Wij weten het niet.
Maar de gedachten beginnen te rijpen.

De loonslaaf uit de stad, de werkloze, die in de lange rij van 
lotgenoten aan de stempellokalen is opgenomen, de tuinder, die 
zich de vruchten van zijn lange arbeidsdagen telkenmale ontroofd 
ziet, de kleine boer, wiens zorgen dagelijks stijgen, de landar
beider, die de naakte honger z’n gezin ziet binnensluipen, zij 
allen samengevat onder de benaming ,,de uitgebuiteneri*.

Al deze uitgebuitenen van stad en land, zij leren dagelijks be
ter kennen de eigen vijand, aller vijand: HEt KAPltALISME.

En wij van de Onafhankelijke Socialistische Partij vragen: 
strijdt met ons mee, versterkt de rijen opstandigen. Wordt je 
bewust van de taak, die onze klasse heeft te verwezenlijken: het 
ten val brengen van het kapitalisme en de vestiging van een nieu
we samenleving.

Een samenleving, die niet berust op uitbuiting en dwingelandij 
en die niet drijft naar oorlog.

Een maatschappij, waarin voor ieder arbeid, maar óók voor 
ieder brood en welvaart zal zijn: Het Socialisme.



Op al degenen die dag in dag uit zwoegen op het land doet 
de O.S.P. de Onafhankelijk Socialistische Partij, een beroep.

treedt in haar rijen! toont, dat het je ernst is met je strijd 
tegen het kapitalisme.

Sluit je aan bij de O.S.P.!

Deze brochure heeft uw belangstelling 
opgewekt voor het doel en het werk 
van de

Onafhankelijke Socialistische Partij ?

Houdt U dan regelmatig op de hoogte 
van haar politieke werkzaamheid, door 
het lezen van haar orgaan

„DE FAKKEL"
Verschijnt 2 x per week in een om vang 
van totaal 16 pagina’s voor de bijzonder 
lage prijs van 10 cent per week.

No. 27 - Uitgave van de Onafhankelijke Socialistische Parti

Reguliersgracht 29 Amsterdam C.

PRIJS 2 CENT
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POLITIEK of 
ROMANTIEK

Open Brief
AAN DE LEDEN
DER O. S. P.

De Amsterdamschc ,,relletje/', de eerste ernstige \ crzelspogm ;eii 
van een deel der werkloo/.en mgen de steimroo!, de/e gebeurtmm. 
sen die zouden hebben kunnen PiJc'i tot een \ cmtvia mg \jn de 
linkervleugel der arbeidermcw e r,mg en van de O.S.P,, heboen 
integendeel tot een eatastroic v an dn O.b.P. geleid.

Om versterkt uit de gebcm lennyji te vcorsemjn te kunnen 
komen, om op den duur le.dm^ te kimmen geven aan de üUvm, 

had de O.S.P. voor alles noodig:
1. een juist inzicht m d.- mndoim toch /-.er beperkte betec- 
kerns en de /eer beperkte uitvverkmg dwr A:usterdamsche ge
beurtenissen.
2. een begrip van de imod/akc'ij!. wn' ur.i jtmi tijden?, dergc 1 ijkc 
gebeurtenissen tegelijkertijd >0 eau en koel -critisch te kunnen 
zijn.
3- een vast voornemen om met lerwille van d. normt ische 
helden-pose met ik diere mminm mo e^in mede te nollen, di'cii 
desnoods te remmen en cd'. w e<, de m od/.a kclijkhc :d van
Pern/ip, mmk’ma/, m game omv om ;.m -. crd mammal iian
delen te propaece, t •;
Het bleek to- m /■ wan. dn er m m, opm.mi m?z

vrijwel alk'. l m m U.S.!’ -em'.em m. \ i. 1 adeeii di; de leden 
doch ook bij d.



Niettemin zijn wij er in geslaagd, ondanks de tegenwerking van 
P. J. Schmidt en ondanks slapte en wanbegrip bij andere bestuur
ders, de partij in die dagen voor het ergste te behoeden en een 
standpunt in te nemen dat ons de mogelijkheid gaf verder te 
vechten tegen:

kapitalisme, reformisme en Stalinisme.

Anders gezegd: wij gaven de partij in die dagen een eigen politiek.
Wij maakten haar tot een zelfstandige kracht in de Neder- 

landsche arbeidersbeweging.
Tegelijkertijd poogden wij ervoor te zorgen dat de partij op de 

ergste vervolgingen voorbereid zou zijn.

* * *

werd in de P.B.-vergadering van 16 Juli 
’q r J- Schmidt storm geloopen.

mine”eer>V°<'nZOr^Smaatre^e‘en noem^e hij „angst”, paniekstem- 
m'ng en „illegale romantiek”. K
door^zijn’eiZn °P dit Punt’ bewijst Schmidt thans
dit deel betreft •’ A 7e gevaren die wij voorzagen zijn, wat 
beoordeelen wat’erTf'" de Part‘Jgenooten kunnen thans 
voorkomen dat b v % k" %lsdad,8 was in onze pogingen om te 
worden. cnmidt geheel buiten gevecht gesteld zou

omstandigheden ak*nJ 'S bet de phcht van een partij om onder 
heid te stellen tegenwoordige de beste koppen in veilig-
blijft. ’ at e politieke leiding zoo krachtig mogelijk

in veiligheid gebracht^*1 Ze^en wb: de politieke denkers behooren 
Wan\ daar heeft niem/ y?r<^en’ ze behooren niet in de gevangenis 
^j kunnen nu naacr aarJ ^un kidersbekwaamheden.

Thalmann”, het Recu e l e\ 8eJarnmer der communisten „Redt 
2cn dat wij zelf niet in <ƒ laten hooren en daardoor bewij-

leen menschen die Ware.n leiding der partij te redden. 
Sin Tnen d« de sd£? waarde hechten aan „politiek denken 
rejj Unnen onze popin*116 ^evoe^ens van de massa voldoende 
& dafheid” vin£gCn °m de beste P°litieke denkerS “ 

heck^ V1tden. het'laf1*? enkel woord.
geroepen0 de politie\^nVerantwoordehjk in deze omstandig" 

Pen wordt. te S»an melden als men, gelijk Schmidt.
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De pose van de martelaar en de gevangen held verkiezen boven 
het moeilijke en gevaarlijke werk van het leiding geven van uit de 
illegaliteit, dat vinden wij èn laf èn onverantwoordelijk tegenover 
partij en arbeidersklasse.

Dit was de tegenstelling: „politiek of romantiek”, die wij 
opwierpen.

En tallooze partijgenooten en de partijleiding kiezen in zulke 
gevallen „spontaan”, de romantiek.

* * *
De andere tegenstelling betrof de houding in de komende con

flicten.
« Hier koos P. J. Schmidt eveneens de romantische richting en 
veroordeelde het hierboven onder i, 2 en 3 ingenomen standpunt. 
Daardoor komt men tot een politiek die in wezen niets verschilt 
van die der stalinisten. Het „van onder op” en het „onder alle 
omstandigheden aanvaarden van partieele conflicten” werden door 
hem verdedigd en door het P.B. (met slechts 3 uitzonderingen) 
aanvaard.

Voor degenen die thans nog meenen dat êr geen politieke ver
schillen bestonden en bestaan tusschen de richtingen, die men ge
makshalve die van Schmidt en van de Kadt noemt, is wellicht 
dit feit voldoende sprekend: Schmidt eischte het verloochenen 
van het artikel door de Kadt als redacteur in „De Fakkel” van 
Dinsdag 10 Juli geplaatst: „Waar staat de O.S.P? Politiek of 
romantiek.”

Hij eischte tevens het aanvaarden van een resolutie die eigen
lijk een voortdurende polemiek met het bedoelde artikel was en 
die, op de bekende wijze, tegelijkertijd het standpunt van de Kadt 
tot z’n recht scheen te laten komen terwijl toch de deur open ge
houden werd voor alle barricaden en romantiek.

Werden die „verklaring” en die „resolutie” niet aangenomen, 
zoo zeide Schmidt, dan zou hij als voorzitter heengaan.

Het rammelen met de portefeuille is dus van Schmidt uitgegaan. 
Het behoort tot ’s man’s systeem.

In de loop der jarcn heeft hij in het Partij-bestuur bij haast 
alle belangrijke en half-belangrijke kwesties met de portefeuille 
gerammeld en reeds daardoor was iedere discussie in het P.B. en 
in de partij uiterst moeilijk.

* * *
Zijn er in de loop der ja ren geen politieke verschillen in de 

O.S.P. geweest?
Men beweert dat thans, om onze „verantwoordelijkheid” aan
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te toonen.
De waarheid is dat het inderdaad moeilijk was politieke verschil

len naar voren te brengen, omdat P. J. Schmidt alle discussie on
mogelijk maakte.

De man die reeds in de linkervleugel de opheffing van ïTDe 
Socialist” doordreef tegen de meerderheid in en die toen ver
klaarde ondanks alle besluiten z’n eigen weg te zullen gaan, is 
altijd dezelfde gebleven.

Daarom moesten wij, die naast hem werkten, met heel veel 
geduld en tact probeeren te verhinderen dat de opvattingen van 
Schmidt de partij belachelijk maakten of vernielden.

Dit was mogelijk omJat van een eigenlijke voortdurende poli
tieke leiding bij de agitator-journalist Schmidt geen sprake was. 
Er waren slechts allerlei invallen die na eenige tijd weer vergeten 
waren, terwijl de politieke leiding systematisch gegeven werd door 
middel van „De Fakkel”.

Het groote blijvende verschil was echter dit: de menschen van 
de richting Schmidt verwachtten allerlei wonderen van de plotse
ling opwellende krachten uit de arbeidersklasse, ze geloofden steeds 
dat binnen 24 uur alfes veranderen kon en dat de groote reformisti
sche en stalinistische massa dan opeens, tot revolutionnaire daden 
in staat zou zijn.

Gebeurde dat niet, en het gebeurde natuurlijk niet, dan kwam bij 
hem een diepe teleurstelling in de massa boven, die zich 
openbaarde in een pogen die massa-actie te vervangen door een 
systeem dat we — men begrijpt waarom — alleen maar als ro
mantische'actie willen aanduiden.

De verschillen hierover werden steeds scherper. Ze betroffen de 
strijd tegen de oorlog en het werken van de partij in een illegale 
of half-illegale periode.

Zoo groot werden de tegenstellingen, dat in de P.B.-vergadering 
van 24 Juni reeds het bedanken van S. Tas en J. de Kadt als 
leden van het D. B. aan de orde kwam.

Een latere P. B. vergadering zou deze kwestie nader bespreken. 
Intusschen kwamen de Amsterdamsche gebeurtenissen die het

zelfde conflict in andere vormen tot uiting brachten.

* * ♦

Men kan nu zeggen: Waarom hebt gij dit alles voor de partij- 
genooten verborgen gehouden?

In de eerste plaats waren er een aantal dingen waarover men 
niet in de openbaarheid kan spreken.

In de tweede plaats hadden Schmidt en z’n aanhangers de
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gewoonte, tijdens de discussie, waarin steeds de zwakte hunner 
argumenten bleek, onophoudelijk van stelling te veranderen. Hun 
gemis aan iedere vaste grondslag maakte discussie moeilijk.

In de derde plaats wisten we dat iedere ernstige discussie tot 
een scheuring moest voeren en dat ze door de menschen van de 
richting Schmidt direct op persoonlijk terrein zou worden overge
bracht.

Wat wij hoopten was dit: onze systematische opvoeding door 
middel van „De Fakkel” zal tenslotte de partij-politiek zoo rijp 
maken dat ze over de kwasterij heengroeit. Wij hebben ons 
in dit opzicht vergist. Een groot deel van de partij heeft die 
rijpheid niet bereikt. De kwasterij blijkt sterker te zijn dan de 
politiek.

* *

Door de Kadt en Tas werd een tegenresolutie ingediend ter
wijl tevens het aannemen der politiek van Schmidt door hen 
onaanvaardbaar werd verklaard.

Het P. B........ durfde geen uitspraak te doen. Met uitzondering
van H. de Boer die op een politieke beslissing aandrong, wisten 
de overige partijbestuurders niets anders te doen dan aan te dringen 
op verzoening, ofschoon de meesten hunner tevens verklaarden 
dat zij accoord gingen met de opvattingen van Schmidt.

Die verzoening kwam niet. In tegenstelling tot de leugens die 
hieromtrent in de partij circuleeren moet worden vastgesteld dat 
slechts over een zeer ondergeschikte bijzaak (het gebruik dat 
„De Arbeiderspers” van eenige citaten uit het artikel van de Kadt 
had gemaakt, gepoogd zou worden overeenstemming te verkrijgen.

Alleen om een slot aan de vergadering, die niet tot een beslis
sing dorst te komen, te maken, werd afgesproken dat de K. en 
Schmidt zouden probeeren een gemeenschappelijke resolutie te 
ontwerpen.

Maar zoo weinig vertrouwen had het P.B. hierin dat het vast
stelde: bij niet overeenstemming onmiddellijk D.B.-vergadering 
en als ook die geen resultaat brengt, een nieuwe P.B. vergadering.

Ondertusschen stonden wij voor deze toestand dat de meerder
heid van het P.B. onze voorzichtige organisatie-opvattingen voor 
illegale romantiek had verklaard en daardoor in een uiterst ver
scherpte situatie de weg opging van roekeloosheid, waardoor de 
veiligheid van onze partijgenooten in gevaar gebracht werd. De 
gevolgen hiervan bleven niet lang uit.

Hiervoor konden wij geen verantwoordelijkheid dragen.
Onder deze omstandigheden stonden w’ij voor de volgende 

mogelijkheden:
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1. de politiek van Schmidt aanvaarden. Dat konden wij niet, 
omdat die politiek o.i. dreigde de partij te vernietigen;

2. de strijd tegen die politiek in de partij aan de orde stellen. 
Dat beteekende fractiestrijd, scheuring en vernietiging van de partij. 
Wij meenden dat onder de tegenwoordge omstandigheden niet te 
mogen doen en dus de derde weg te kiezen;

3. Het wijken voor de populairste partijleider P. J. Schmidt 
en hem de mogelijkheid te geven, onbetwist de partij in zijn 
richting te leiden en er het beste van te maken.

Daar wij zijn politiek niet konden volgen moesten wij opzij gaan 
staan en ons bezig houden met het eenige wat ons nog gelaten was: 
pogen de arbeiders tot het begrip te brengen van de hierboven 
aangegeven grondkwesties der socialistische tactiek.

Deze derde weg kozen wij. Dat is onze ,,desertie” en onze 
„lafheid”.

Wij gaven op 17 Juli een verklaring in dien geest aan het P.B.

Aan het P.B. der O.S.P.

Nu wij het resultaat der in de P.B. zitting van Maandag 16 
Juli gehouden besprekingen nog eens rustig nagaan, moeten wij 
tot de conclusie komen dat geen enkele politiek bevredigende op
lossing is verkregen.

Voor ons waren de in de artikelen van J. de Kadt en S. Tas 
neergelegde inzichten de noodzakelijke politieke aanvulling van 
de agitatorische artikelen van P. J. Schmidt en van het manifest 
der Partij, inzake het verzet tegen de steunroof dat begin Juli in 
Amsterdam en elders plaats vond.

Zonder die artikelen te desavoueeren heeft het P.B. toch duidelijk 
getoond het op alle wezenlijke punten oneens te zijn met de in
zichten die aan die artikelen ten grondslag lagen.

De meerderheid van het P.B. bleek de politiek aan te hangen 
die vooral door P. J. Schmidt verdedigd wordt en die o.i. op 
niets anders steunt dan op het overnemen der gevoelens van de 
politiek onbewuste en verwarde arbeiders en op het voeren van 
een agitatie op die grondslag.

Noch de beteekenis der partij, noch de plicht der partij om 
onder alle omstandigheden haar eigen, en daardoor vaak van die 
der massa afwijkende opvattingen met kracht naar voren te 
brengen, komen in die gevoels- en agitatie-politiek ook maar 
eenigszins tot hun recht.

De verachting voor de intellectueele werkzaamheden waarvan 
de geheele discussie getuigde plaatsen onze partij op het lage
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peil dier richtingen, die de „vereelte vuist van de arbeider” tegen 
de „theoretiseerende intellectueelen” uitspelen.

Naar onze opvatting is de grondoorzaak van alle nederlagen 
in de afgeloopen 20 jaar juist hierin gelegen, dat de revolutionnaire 
arbeidersbeweging „vuisten” genoeg maar intellect te weinig heeft.

Wij kunnen dus niet meegaan met een partij die door deze 
opvattingen, steeds meer de weg opgaat en zal opgaan van de 
barricade, romantiek, het verheerlijken van de spontane onbe
redeneerde verzetsgeest en erger.

Wij hebben er ernstig over nagedacht of het gewenscht zou 
zijn deze, onze, opvatting in ‘de partij te verdedigen en te trachten 
de partij voor onze inzichten te winnen.

Wij zijn echter van meening dat een dergelijke poging slechts 
zou leiden tot verscheuring der partij en dat de O.S.P. niet sterk 
genoeg en niet rijp genoeg is om een diepgaande discussie over 
deze kwesties te doorstaan.

Daarom verlaten wij de partij om op een ander terrein en op 
een andere wijze het werk dat o.i. in deze periode het belangrijkst 
is, in de geest van een onafhankelijk en revolutionnair socialisme 
voort te zetten. En we zijn van meening dat wij zóó de meeste 
invloed zullen kunnen uitoefenen op de beste elementen van de 
O.S.P. en van de arbeidersbeweging en er toe zullen kunnen bijdra
gen dat de revolutionnair socialistische beweging zich bevrijdt 
van de agitatorische romantiek die nu reeds meer dan een kwart 
eeuw haar noodlot is.
Amsterdam, 17 Juli *34.

J. de Kadt.
S. Tas.

In de O.S.P. heeft men vanaf het bekend worden van ons 
besluit een kletscampagne gevoerd over onze „lafheid”.

Wij zouden bang zijn voor de justitie-vervolgingen die ons 
zouden bedreigen naar aanleiding van de Amsterdamsche gebeur
tenissen.

Hier tegenover stellen wij vast dat wij van het begin der actie 
af, ons schriftelijk verantwoordelijk hebben verklaard voor de 
geheele redactie en voor het door de partij uitgegeven manifest.

De lasteraars van de partijleiding weten dat wij zonder aarzelen 
die verantwoordelijkheid op ons hebben genomen.

Ze weten ook dat P. J. Schmidt een verklaring door een 
onzer geteekend, waarin de verantwoordelijkheid voor het
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manifest werd aanvaard, met blanco volmacht in handen gaf 
van de Rotterdamsche reformist A. B. de Zeeuw om zoo, ten koste 
van ons, Stien de Zeeuw uit de gevangenis te redden.

Men kan dus hieruit afleiden wat wij denken over ,,helden” 
die ons voor lafaards schelden.

Op 18 Juli vernamen wij dat P. J. Schmidt door de politie 
uitgenoodigd, zich naar het politiebureau had begeven en daar 
was vastgehouden.

Onder die omstandigheden vonden wij het onze plicht, de partij, 
die nu beroofd was van de eenig overgebleven leider die politiek 
iets beteekende en die prestige had, te hulp te komen.

Wij waren weggegaan omdat de O.S.P. een schip met twee 
kapiteins bleek te zijn en omdat wij die toestand de allerslechtste 
achtten.

Thans was de O.S.P. een schip zonder kapitein en wij kwamen 
terug met de bedoeling het door de branding heen te sturen.

Wij kwamen met het aanbod onze verklaring terug te nemen 
het incident dat één dag geduurd had en dat naar buiten nog niet 
bekend was, te sluiten en onze plaatsen in de partij weer in te 
nemen.

Dat getuigde én van verantwoordelijkheidsgevoel èn van moed. 
Want wij waren bereid het moeilijkste werk te doen, in de gevaar
lijkste oogenblikken, aan het hoofd van een partij wier zwakte 
niemand beter kende dan wij.

Het nieuwe D.B. stond nu voor de keus snel het incident te 
sluiten en het werk naar buiten met kracht ter hand te nemen, 
onder leiding van ons, met wier politieke inzichten de woordvoerder 
van het D.B., Stan Poppe, het naar zijn eigen verklaring „voor 
75 procent eens was” — of, te probeeren van de gelegenheid 
gebruik te maken ons te vernederen, ons te laten voelen dat zij, 
de peuters, nu onze bazen waren geworden.

De peuters stonden voor de keus een „Fakkel” uit te geven waar
uit slechts de geslotenheid van de partij naar buiten zou blijken, 
of een „Fakkel” waarin ze ons naar hartelust voor lafaards en 
deserteurs konden uitschelden.

Wat zouden die peuters anders doen dan eens flink en held
haftig laten zien dat zij de Kadt en Tas best konden missen, dat 
zij óók „leiders” waren en dat het hoogste van alle dingen is: trouw 
aan de held-martelaar P. J. Schmidt. Wij hadden die held be- 
leedigd, dus moesten wij gestraft worden.'

Aan de strijd tegen de regeering, aan de uitwerking van hun
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gedoe op de arbeidersklasse, aan de beteekenis van hun houding 
voor de partij dachten de peuters niet.

Zij dachten slechts aan het handhaven van hun prestige en aan 
de liefde-gevoelens die ze voor hun „held” hebben.

Zij wezen ons aanbod af. Zij stonden klaar, zonder eenige ken
nis, zonder eenige bekwaamheid, zonder eenig prestige, zelf partijtje 
te gaan spelen.

Het bericht van ons bedanken werd in opdracht van het 
P.B. aan de pers doorgegeven. „De Fakkel” van Vrijdag 20 Juli 
zou ons bedanken en een tegenverklaring van het P.B. bevatten. 
Want, zooals het leidertje Stan Poppe verklaarde: „Onze weg 
ligt klaar en duidelijk voor ons”.

Een halve dag na de Woensdagavondzitting van het D.B. waarin 
Stan Poppe c.s. ons aanbod om de partij te helpen hadden af
gewezen, verscheen de partijbestuurster Stien de Zeeuw die toen 
nog op het standpunt stond dat men snel een einde moest maken 
aan het „incident” om tot de politiek over te kunnen gaan.

In dien geest kwamen we overeen: de K. en T. zouden hun ver
klaring terugnemen en daardoor automatisch weer tot partij
bestuurders worden. Op Zondag 22 Juli zou het P.B. besluiten 
op welke wijze het D.B. der partij, gezien het verdwijnen van 
Schmidt en het aan den dag treden van ernstige meeningsverschillen, 
verder moest worden samengesteld.

Deze P.B. vergadering kwam tot het volgend compromis:
1. Er komt een conferentie van het Partijkader, eind Augustus. 

Die conferentie zal de partij-politiek vaststellen.
2. Tot zoolang worden het D.B. en de redactie van „De 

Fakkel” samengesteld uit aanhangers van beide richtingen.
Wij hebben dit compromis aanvaard om op die wijze tot het 

normale partijwerk en tot de voorbereiding van de conferentie 
te kunnen overgaan. En wij meenden dat het P.B., na het compromis 
met algemeene stemmen aanvaard te hebben, zich zonder eenig 
voorbehoud op de grondslag ervan zou plaatsen en het incident 
zou sluiten.

Dit was echter allerminst het geval. Een aantal partijbestuurders 
zooals Van der Goes, Poppe, De Zeeuw, bleek reeds direct spijt 
te hebben van het compromis, vooral toen duidelijk werd dat men, 
terwijl wij volgens afspraak bleven zwijgen, gemakkelijk de een
zijdig voorgelichte partijgenooten tegen ons kon ophitsen.

Oncontroleerbare lasterpraatjes over onze lafheid en desertie 
werden verspreid vooral door de in de reuk der ,,fatsoenlijkheid” 
staande partijbestuurders Van der Goes en Poppe. Op hun aanspo
ring had de Amsterdamsche V.V.S.O.-voorzitter Samson, een man



die reeds in meerdere relletjes tegen de partijleiding z’n vaardig
heid als intrigant had bewezen, reeds op Zondag 22 Juli, tijdens 
een bijeenkomst van de „partijlooze” V.V.S.O., in tegenwoordig
heid van communisten en N.A.S.-leden de interne partijzaken 
besproken en in dit gezelschap dat, natuurlijk geen prijs stelde 
op voorlichting van beide kanten de bestraffing der verraders 
geëischt.

Eén, nog verachterlijker praatje wordt verspreid. Wij zou
den de partij na Schmidt’s arrestatie willen overrompelen. Hier
over slechts dit: Wij hadden reeds getoond dat niet te willen, door 
ons terug te trekken. Maar bovendien: toen wij onze hulp aan het 
P.B. aanboden, deelden wij zelf direct mee dat we waarborgen 
wilden geven dat door ons, zoo lang de partij geen uitspraak had 
gedaan, geen fractiestrijd over onze opvattingen zou worden ge
voerd!

Dat dit soort gedoe succes kon hebben, dat men in eenige 
afdeelingen van de O.S.P., zooals Amsterdam, Haarlem, Laren, 
Hilversum, Zaandam het stompzinnige standpunt kon innemen: 
„eerst de discipline en dan de politiek” en dat men deze aan
vaarding der reformistische en stalinistische manieren zonder eenig 
aarzelen en zonder op onze uiteenzetting te wachten doordreef, 
dat bewijst dat ons aanvankelijk oordeel over het te geringe poli
tieke gehalte van een groot deel der O.S.P. volkomen juist was.

Men wil niet meer denken of redeneeren, men wil onze argu
menten niet meer hooren, men komt slechts tot hysterisch ge
schreeuw over ons „verraad” en over de „trouw” aan de gevangen 
leider Schmidt.

Als een typisch staaltje van deze mentaliteit citeeren wij een 
stukje uit „De Roode Zendeling” een blaadje van de afdeeling 
Amsterdam Noord.
- Afgaande op de voorlichting van Stan Poppe-Van der Goes c.s. 
zeggen deze O.S.P.-ers de Kadt en Tas hun vertrouwen op. En 
ze gaan dan verder:

„Bovendien zullen wij moeten kiezen tusschen Schmidt en 
de Kadt. Het lijkt althans een onmogelijkheid, dat in de toekomst 
Schmidt en de Kadt in de opperste leiding weder zouden samen
werken. Onze keus is Schmidt. Over de politiek kunnen wij dan 
nog spreken ( ! wij cursiveeren: eerst keus maken en dan de tac
tiek bespreken!), maar, indien mogelijk, niet voordat Schmidt in 
de gelegenheid is daar bij te zijn.”

Wij onthouden ons van commentaar. Het is om van te walgen, 
deze behandeling van politieke zaken in de sfeer van een familie
ruzie.
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Het spreekt vanzelf dat deze hysterici o.i. buiten de socialistische 
beweging vallen. Ze zijn een gevaar voor een ernstige partij.

Vooral in Amsterdam is de hysterie overheerschend. Lieden die 
op de nominatie stonden om geroyeerd te worden omdat zij wei
gerden te werken en omdat zij, volgens de Amsterdamsche federatie- 
secretaris, de werkers verpestten, met hun relletjesmakerij, hun 
knoklust, hun revolver-romantiek, worden thans door diezelfde 
secretaris als de beste werkers van de partij aangediend en deze 
knokkers, met hun gangster-mentaliteit overbrullen en overheer- 
schen de vergaderingen.

De „gangsters” bedreigen onze aanhangers met geweld en het 
D.B. wijkt terug voor die dreigementen.

Dat is teekenend voor de toekomst. In Amsterdam en in Hil
versum is reeds gebleken, dat bij een overwinning der Schmidt- 
richting, de partij in handen komt van de onderwereld, van gang
sters, avonturiers, hysterici.

Tegelijkertijd beteekent dit optreden van de gangsters en de hys
terici dat op de komende partijbijeenkomst niet de politiek doch 
de discipline als hoofdzaak zal worden gesteld.

Dat heeft tengevolge dat reeds de voorbereiding van dié con
ferentie vervalscht wordt. Men zal afgevaardigden kiezen naar 
hun discipline standpunt en niet naar hun politiek standput.

De oude rotheid van reformisme en stalinisme „eerst discipline, 
dan politiek” wordt door de O.S.P.-ers als vanzelfsprekend aan
vaard, met deze verslechtering dat men in de C.P. en de S.D.A.P. 
toch nog in laatste instantie het hoor en wederhoor toepaste terwijl 
men in de O.S.P. menschen die men gisteren bejubelde; heden 
veroordeelt zonder naar hun argumenten te luisteren. „Heden: 
Hosannah, morgen: Kruisigt hem”. Geen mentaliteit van een 
socialistische voorhoede, doch slechts van opgewonden gepeupel.

*

Het compromis is dus op alle belangrijke punten gesaboteerd.
Bovendien hebben de scherpslijpers van het P.B., toen ze merk

ten dat Schmidt tegen het compromis was en toen ze merkten dat 
■ze bij een paar afdeelingen steun kregen, het compromis een week 
later verbroken en J. de Kadt en S. Tas geschorst.

Onder die omstandigheden staat het resultaat van de partijcon- 
ferentie vrijwel vast.

Wij moeten dus tot de volgende conclusies komen:
Wij hebben noch voor hun discipline noch voor hun partijtrouw 

meer eerbied dan wij voor de discipline en de trouw van refor
misten en stalinisten hebben.
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Wij beschouwen dergelijke gevoelens als vervalschingen en be
lemmeringen van een werkelijk socialistische politiek.

En terwijl die gevoelens bij wereldbewegingen als reformisme 
en stalinisme nog indrukwekkend zijn door hun massale omvang, 
zijn ze in een partij als de O.S.P. alleen maar belachelijk als 
uitingen van 'bureaucraatjes en van fanatieke meeloopertjes die 
partijtje willen spelen.

Wij stellen deze O.S.P.-ers en alle buitenstaanders die ernstig 
naar een juiste socialistische politiek zoeken allereerst op de hoogte 
van de „Verklaring” betreffende ons uittreden uit de O.S.P.

Deze verklaring is de aankondiging van een program.
In de navolgende stellingen, ontworpen voor de vertrouwens- 

mannen-conferentie van de O.S.P., geven wij het begin van ons 
program:

STELLINGEN VOOR DE VERTROUWENS
LIED E N C ON F E R E NT IE AUGUSTUS 1934

i

De meeningsverschillen omtrent de partij-politiek zijn niet slechts 
tactische verschillen, doch zij omvatten bijna alle grondkwesties 
van socialistische politiek en organisatie.

De meeningsverschillen zijn weliswaar voor het eerst openlijk 
naar buiten getreden naar aanleiding van het verzet tegen de 
steunverlaging, dat in het begin van Juli 1934 tot uiting kwam in 
Amsterdam en elders, doch zij bestonden reeds lang en traden 
aan den dag zoo vaak als in de binnenste kring der partij ge
sproken werd over de perspectieven der socialistische beweging 
over de strijdmiddelen die in deze periode moeten worden toe
gepast, over het verzet tegen het oorlogsgevaar en over de orga
nisatie der partij in de naaste toekomst.

Het is noodig dat de partij in al deze kwesties tot duidelijke en 
bindende uitspraken komt.

2

De Juli-gebeurtenissen zijn daarom van groote beteekenis omdat 
zij de partij op de proef stelden en haar tot taak gaven te be
wijzen dat leiding en leden opgewassen zijn tegen de moeilijkheden 
waarmee ze in deze periode onophoudelijk te maken zullen hebben.

Alle zwakke plekken, alle fouten en alle gevaren kwamen gedu
rende die Juli-dagen aan het licht en de toekomstmogelijkheden 
der partij konden nauwkeuriger dan ooit te voren worden 
aangegeven.
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3
Aan de vooravond der Amsterdamsche gebeurtenissen was 

reeds op andere wijze een uitspraak over de toekomst der partij 
gedaan, n.1. door de Enschedesche verkiezingen.

Die verkiezingen vonden plaats ruim een jaar na de Kamer
verkiezingen, welke aantoonden dat de invloed der O.S.P. nog 
uiterst gering was.

In die tusschentijd hadden de massa’s niet alleen de zwaarte 
van de crisis harder gevoeld en de uitmergelingspolitiek der 
regeeringspartijen aan den lijve kunnen voelen, ze hadden ook de 
aftakeling van het reformisme kunnen waarnemen, het over boord- 
gooien van alle strijd-tradities door de S.D.A.P. Tegelijkertijd 
kon de beteekenis van de gebeurtenissen in Duitschland en 
Oostenrijk, de ineenstorting van het reformisme maar ook van 
het Stalinisme, (de innerlijke rotheid en het gebrek aan werke
lijke kracht van communistische partijen met millioenen aan
hangers die nog minder strijdkracht bleken te bezitten dan de 
arbeiders der Oostenrijksche sociaal-democratie), tot de ar
beiders doorgedrongen zijn.

Ook het nationalistische wezen der communistische politiek, 
het Litwinof-front met de burgerlijke staten was duidelijk ge
worden.

Verder was in het afgeloopen jaar door alle partijen (S.D.A.P., 
R.S.P. en C.P.H.) een gebrek aan activiteit aan den dag gelegd 
dat sterk afstak tegen de onvermoeide werkzaamheid der O.S.P.

Ondanks dit alles, ondanks een met groote krachtsinspanning 
gevoerde verkiezingscampagne, won de O.S.P. geen duimbreed 
terrein, ja zelfs ging ze terug in stemmenaantal, terwijl b.v. de 
C.P.H. nog enkele honderden stemmen won.

Dit bewijst dat de massa’s nog niet in staat zijn de O.S.P.- 
politiek te begrijpen.

Overigens zijn, na de kieswetwijzigingen der regeering (3 zetels, 
plm. 120.000 stemmen als minimum) alle parlementaire perspec
tieven voor de O.S.P. voor een zeer lange periode afgesloten.

We zullen dus óf gedurende een zeer lange periode een kleine 
partij blijven die het hebben moet van kader- en kern-vorming 
of we moeten probeeren populair te worden door het peil van 
onze politiek te verlagen.

Verlagen van het peil onzer politiek brengt ons echter in 
de buurt van de C.P.H. en zal dus nog grooter twijfel brengen 
aan het bestaansrecht onzer partij dan thans reeds bij de arbeiders 
aanwezig is. We zullen dus niet groeien (zooals de op sensatie 
beluste elementen in onze partij meenen) doch integendeel onder
gaan in de C.P.
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Tegelijkertijd zal verlaging van ons politieke peil ons nog meer 
verwijderen van alle goede elementen die nog in de moderne 
arbeidersbeweging aanwezig zijn.

Er is dus voor onze partij maar één weg, die van de kwaliteit, 
het hooge gehalte onzer politiek, desnoods ten koste van alle 
populariteit.

4
Enschede liet dus zien, welke gevaren er voor onze partij 

aanwezig zijn bij een rustige ontwikkeling. De Amsterdamsche 
gebeurtenissen lieten zien welke mogelijkheden de O.S.P. heelt 
zoodra de rustige ontwikkeling door uitbarsting van volkswoede 
wordt onderbroken.

Dat er in Amsterdam en elders verzet kwam, zij het dan ook 
slechts bij een klein deel der arbeiders, was natuurlijk verheugend 
als een uiting van strijdwil der arbeiders.

De vormen die dat verzet aangenomen heeft, zijn bepaald door:
a. de drukkende en provoceerende regeeringspolitiek;
b. de houding der moderne arbeidersbeweging die de arbeiders 

in de steek liet en ieder massaal en georganiseerd verzet belemmert.
c. de jarenlange stalinistische propaganda die met haar parolen 

„van onderen op” en „aanvaarding van alle partieele conflicten” 
iedere wilde wanhoopsuiting in de hand werkt.

De taak van de O.S.P. in deze en dergelijke acties is voor 
alles het onder alle omstandigheden duidelijk kenbaar maken van 
haar eigen politiek die gericht is tegen kapitalisme, reformisme 
en stalinisme en die beoogt de arbeiders ervan te doordringen 
dat in deze periode slechts bewuste en tot de grootst mogelijke 
hoogte georganiseerde massa-acties in staat zijn de macht van 
het kapitalisme te breken.

5
Het deelnemen van de O.S.P. aan alle spontane acties, heeft 

dus tot uitdrukkelijke voorwaarde dat de partij nimmer aarzelt 
de sterkste nadruk te leggen op de onmogelijkheid resultaten van 
eenige betèekenis te bereiken door uitsluitend spontane volks
beweging.

De arbeiders moeten leeren inzien dat de reeks van neder
lagen die hun klasse gedurende de laatste kwart-eeuw geleden 
heeft, voortkomt uit een tekort aan bewust inzicht, in het bijzonder 
bij de voorhoede.

Alleen als de strijd met zéér groote bewustheid gevoerd wordt, 
een bewustheid die het uitzoeken van het terrein, het moment 
en de vormen van de actie insluit, alleen dan is de overwinning 
mogelijk.
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De uitdrukking die deze bewustheid vindt is: een sterke en 
invloedrijke revolutionnaire partij. Sterk niet in de eerste plaats 
wat haar ledental betreft, maar wat het gehalte harer leden be
treft die allen in hun eigen omgeving leidende figuren moeten 
zijn, voor wier inzicht de arbeiders respect hebben.

De bewustheid van de massa uit zich in het respect voor de 
parolen eener denkende partij.

Om dat respect te kunnen afdwingen moet de werkelijk 
revolutionnaire partij zonder eenig aarzelen haar denken, haar 
inzicht, haar parolen tegenover de instincten en de driften der 
massa durven te stellen.

Alleen dan zal ze op den duur worden tot een partij, die meer 
is dan de speelbal van de driften der massa; ze zal worden tot 
een leidinggevende partij.

6
De gedachte dat dit proces een snel verloop zou kunnen hebben 

berust op geen enkel feit, doch alleen op een mystiek geloof in 
de capaciteiten der arbeidersklasse, d.w.z. van een klasse die in 
de afgeloopen kwarteeuw bewezen heeft vrijwel alle politieke 
capaciteiten te missen en slechts tot twee vormen van politiek 
in staat te zijn; reformistische lafheid en stalinistische waanzin.

Aan deze beide politieken heeft de arbeidersbeweging een reeks 
nederlagen te danken (ook de Russische revolutie is tot een neder
laag van het socialisme geworden) en er is geen reden om aan 
te nemen dat een plotselinge wending mogelijk zou zijn, dat de 
arbeidersklasse snel tot politiek inzicht zou kunnen komen.

Dat beteekent dus voorloopig: voortzetting van de reeks van 
nederlagen. Verscherping van de reactie en het dringen der 
revolutionnaire partijen in geheele of gedeeltelijke illegaliteit, zijn 
dus in de naaste toekomst te verwachten toestanden.

Eerst onder de druk van deze nederlagen zullen de beste ele
menten in de socialistische beweging tot het kader worden dat 
voldoende inzicht en voldoende hardheid heeft om in de toekomst 
leiding te kunnen geven.

Uit een zeer kleine groep van dit nieuwe kader dat met de strijd 
der arbeiders verbonden blijft, zal een grootere bewuste groep 
ontstaan en zoo zal door middel van nieuwe kadervorming en het 
winnen van nieuwe aanhangers het nieuwe klassebewustzijn, het 
nieuwe socialisme ontstaan.

Bestaande partijen en groepen zooals de O.S.P. hebben alleen 
dan zin als ze dat proces niet bemoeilijken doch integendeel in 
de hand werken.

De eerste voorwaarde hiertoe is dat ze doordrongen zijn
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van eerbied voor het socialistische denken en dat zij alleen res
pect hebben voor die daden die in overeenstemming zijn met de 
gedachtenwereld van een zich vernieuwend socialisme.

Het socialisme van de vorige eeuw ontleende zijn beteekenis 
aan het „Communistisch Manifest” en het „Kapitaal” en slechts 
in tweede instantie aan de barricade van de volksbeweging.

Slechts het denken van Lenin en van de partij der Bolsjewiki 
maakte dat de revolutionnaire energie der massa’s in de Russische 
Revolutie tot eenig aanvankelijk resultaat leidde.

En alleen massa-bewegingen door het vernieuwde socialistische 
denken geleid, kunnen op den duur tot de overwinning van het 
socialisme leiden.

De gedachte dat de massa’s uit de nederlagen leeren is niet an
ders dan een uiting van demagogen dié naar populariteit streven en 
die met dit doel de massa’s verheerlijken.

De historische ervaring zegt ons dat slechts zeer kleine groepen 
uiterst bewuste socialisten uit de nederlagen leeren, terwijl de 
groote massa’s ondanks alle nederlagen in oude sleur-vormen blijven 
voortmodderen. Slechts door het leggen van de nadruk op het 
werken dier kleine bewuste groepen is het mogelijk dat op den 
duur het aantal dergenen die uit de nederlagen iets geleerd hebben, 
toeneemt.

Dat dus uit nederlagen, overwinningen moeten ontstaan is een 
opvatting die niet tot het wetenschappelijk socialisme doch tut 
het „geloof” behoort.

In het algemeen ontstaan uit nederlagen, waardoor socialistische 
krachten verzwakt zijn, slechts nog diepere nederlagen.

Alleen door een kritische houding ten opzichte van de oorzaken 
der nederlagen ten opzichte van de massa-gevoelens kan men 
komen tot een leeren uit de nederlagen.

Dit leeren uit de nederlagen wordt ten zeerste belemmerd door 
het kern-dogma van het socialistische „geloof” namelijk dat de 
eind-overwinning van het socialisme zeker is.

Hiervan is geen sprake! De groote wetenschappelijke socialisten 
hebben steeds de kwestie als volgt gesteld: Overwinning van het 
Socialisme, of ondergang in Barbaarschheid.

De massa’s moeten weten, en onze propaganda moet die gedachte 
tot uitgangspunt hebben dat het blijven volgen van de tradities 
en instincten slechts kan leiden tot een reeks van nederlagen en tot 
de ondergang.

7
De revolutionnaire beweging heeft dus een periode van neder

lagen, van reactie, van fascistische terreur, van illegaliteit voor
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zich. Deze toestand zal nóg verscherpt worden bij het uitbreken 
van de wereldoorlog.

Er is natuurlijk geen sprake van dat een arbeidersklasse die niet 
in staat is de aanvallen der reactie te weerstaan de kracht zou 
hebben zich te verzetten tegen de heftigste, meest geconcentreerde 
aanval die op haar ondernomen wordt als de bourgeoisie bereid 
is en gereed staat om met inspanning van al haar materieele en 
moreele middelen ieder verzet tegen de oorlog neer te slaan.

Bovendien staat het vast dat de komende oorlog gevoerd zal 
worden onder uiterst populaire leuzen als Tegen Hitler, Voor de 
Democratie, Ondersteuning van Sovjet-Rusland etc. waardoor 
de groote massa der reformistische en stalinistische arbeiders reeds 
bij voorbaat van elk ernstig verzet tegen de oorlog zal afzien.

Ten slotte zijn in geen enkel land ter wereld de revolutionnaire 
kernen, die in staat zouden zijn een verzet tegen de oorlog te 
leiden, zoo, dat her vooruitzicht iets anders is, dan een totale 
verplettering van alle krachten aan de vooravond van de oorlog.

Iedere verwachting dat de arbeidersklasse waarschijnlijk in staat * 
zal zijn de oorlog te verhinderen is een illusie en zelfs een mis
dadige illusie. Er is slechts een uiterst geringe mogelijk dat 
de massa in verzet zal komen.

Bij het uitbreken van de oorlog moeten de revolutionnairen 
daarom nog een laatste poging doen om na te gaan of de massa 
tot verzet bereid zou zijn. In die poging demonstreeren ze tevens 
hun politiek van oorlogsbestrijding-tot-elke-prijs en maken daardoor 
een gebaar dat naar de toekomst wijst en de partij het prestige 
geeft om tijdens de oorlog het middelpunt van alle verzet te zijn.

Dit sluit dus in dat de hoofdzaak der partij ligt in de oorlogs- 
en na-oorlogs-periode en dat dus het optreden aan de vooravond 
van de oorlog zoo georganiseerd moet worden dat bij de bijna 
zekere nederlaag niet de geheele partij vernietigd kan worden.

De bestrijding van de oorlog kan alleen dan ernstige vormen 
aannemen indien groote volksmassa’s in beweging komen en gebruik 
maken van hun economische strijdmiddelen en indien onder de 
indruk van die massa-beweging deelen van het leger in verzet 
komen tegen de oorlog en zoo het verzet een gewapende vuist 
geven.

Het geweld dat door de revolutionnaire oorlogsbestrijders ge
bruikt kan worden speelt een uiterst ondergeschikte rol. Het kan 
dienen om de propaganda te beveiligen of om kleine hinderpalen 
uit de weg te ruimen, doch het is geen kracht op zichzelf. De 
werkelijke kracht kan slechts bestaan uit de massa-actie plus de 
opstand der legers.

Ook de sabotage is van zeer ondergeschikte beteekenis. Ze kan
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dienen om, als er massa-actie komt die actie te beveiligen en de 
tegenstander in zijn bewegingen te belemmeren, waarbij dan altijd 
nog in het oog moet worden gehouden dat sabotage een tweesnijdend 
wapen is waardoor ook de beweging der revolutionnairen bemoei
lijkt wordt.

Ze kan echter nooit dienen als hoofdwapen in de strijd. Een 
actie uitsluitend, hoofdzakelijk of zelfs maar voor een belangrijk 
gedeelte bestaande uit terreur, geweld en sabotage is in de eerste 
plaats een onmogelijkheid voor een hoofdzakelijk uit onbemid- 
delden en technisch weinig onderlegden bestaande beweging, doch 
bovenal is ze volkomen in strijd met de politiek-economische, 
met de wapenen der wetenschap geleide strijd der massa’s ter 
verovering van het socialisme.

De strijd voor het socialisme laat slechts in verdwijnend ge
ringe mate, als alleronbelangrijkste factor, terreur en sabotage 
toe.

Wie van terreur en sabotage een systeem wil maken en dit 
systeem een eenigszins belangrijke plaats in de strijd van het 
socialisme wil doen innemen, verspert daardoor de hoofdweg der 
revolutionnaire beweging en stort die beweging in een reeks van 
avonturen en nederlagen.

De energie der socialisten moet niet gebruikt worden voor het 
bedenken van bomaanslagen en overvallen, doch voor het ver
krijgen van politieke kennis en inzicht en voor het voorbereiden 
der illegaliteit.

8.
De taak van een illegale partij bestaat dus niet in het organi- 

seeren van terreurdaden, in het verzamelen van wapens e.d., die 
taak bestaat in het verzamelen en scholen van een politiek 
uiterst bekwame kern, welke in verbinding staande met de 
arbeiders in de bedrijven, de werkloozen en andere bevolkings
groepen op den duur de leidinggevende kracht wordt, in de 
tegen reactie en/of oorlog opkomende volksbewegingen.

Voor dit werk zijn boeken oneindig belangrijker dan bom
men, en cyclostiles duizend maal meer waard dan mitrailleurs.

Wie niet inziet dat de hoofdzaak in het overtuigen, bewust
maken, kem-vormen bestaat en dat schrijven en spreken de hoofd
wapens blijven ook in de illegaliteit, is voor dit werk niet 
geschikt.

Op denkende menschen komt het in de illegaliteit aan, niet 
op revolverhelden.

Uiterste voorzichtigheid en geduld zijn noodig terwijl iedere 
roekeloosheid de verschrikkelijkste gevolgen kan hebben.



In het algemeen is het agitatorische type dat thans in de arbei
dersbeweging uiterst populair is, volkomen onbruikbaar in tijden 
van reactie, fascisme, oorlog en illegaliteit.

Alleen menschen die volkomen bewust kunnen handelen, en die 
een zuiver karakter hebben en die kunnen leven zonder toe
juichingen en zonder roem zijn in de illegaliteit bruikbaar.

Het sobere hongerleven van de nooit veilige en nooit zijn ge
duld verliezende illegale werker is niet te dragen voor de ver
wende ijdeltuiten die thans een massa-populariteit verworven 
hebben als agitator.

9-
Uit dit alles volgt, dat in deze periode de waarde van een 

partij anders bepaald moet worden dan het vroeger het geval was.
Het kader dat wil zeggen het totaal van degenen die zelfstan

dig leiding kunnen geven, wordt steeds meer de hoofdzaak, de 
meeloopers verliezen iedere beteekenis, ze worden zelfs gevaar
lijk.

In de uit kader bestaande partij moet de grootst mogelijke 
denk- en discussievrijheid bestaan over alle de politiek betreffende 
kwesties, en discipline geldt in hoofdzaak voor de organisatorische 
technische kwesties welke natuurlijk volkomen ondergeschikt zijn 
aan de politiek.

Daarom is het noodig zoo snel mogelijk tot klaarheid te komen 
over de hoofdtrekken der in deze periode toe te passen politiek. 
Eerst daarna is, op deze grondslag, een strenge discipline mogelijk 
die zich beperkt tot het uitvoeren van de door de partij besloten 
acties.

De hoofdzaak is echter dat de partij een voortdurende krachtige 
en juiste politieke leiding kan geven.

Daarom is het de taak der partij er voor te zorgen dat de 
partij-leiding een werkelijke politieke denk-centrale is.

Aan de eene kant is het dus noodig dat de beste koppen der 
partij de opdracht krijgen zich zooveel mogelijk in veiligheid te 
stellen en desnoods vanuit hun schuilplaatsen de partij te leiden.

Aan de andere kant is het noodig dat het P.B. niet langer 
wordt samengesteld uit agitatoren, uit decoratieve figuren, uit 
martelaren (gevangenen, ontslagenen, geroyeerden enz. enz.) en uit 
andere menschen die op gevoelsoverwegingen gekozen worden, 
maar uit de beste politieke denkers en de soliedste organisatoren 
der partij.

De voor een partij noodzakelijke continuïteit in de leiding moet 
niet berusten op sleur, maar de partij-bestuurders die, naast de 
noodzakelijke aanvullingen, herkozen worden, worden dat omdat
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zij door hun bekwaamheid zich het recht verworven hebben, hun 
werk in de leiding voort te zetten.

Alleen als men deze organisatorische consequentie durft te trek
ken, uit de politiek die men goedkeurt, hebben die politieke uit
spraken eenigc waarde.

STELLINGEN.
Natuurlijk is hiermee niet een laatste woord gesproken. 
Integendeel, dit is slechts een eerste woord.
De O.S.P. was een stap op de weg naar de vernieuwing van 

het socialisme.
Het is gebleken dat die weg veel langer en veel zwaarder is 

dan wij aanvankelijk konden vermoeden.
Maar wij zullen voortgaan op die weg en wij roepen allen die 

de noodzakelijkheid van socialistische vernieuwing inzien, op, ons 
bij dit werk te helpen.

Ons werk is het werk van het denken, van de critiek, van het 
onderzoek, maar ook van de discussie, de propaganda, de actie.

Al onze studie, al ons onderzoek heeft sleohts één doel: de 
socialistische actie.

Alleen midden in de actie, in verband met de acties kan de 
socialistische vernieuwing zich doorzetten.

Daarom is een studie-gemeenschap ons niet voldoende. Het moet 
ook een actie-gemeenschap zijn.

Maar alle nuttelooze praterij, alle bureaucratische dikdoenerij, 
alle partijtje-spelerij moet uit zijn. Daaraan kunnen wij geen energie 
meer verspillen.

Daarom stelden wij in onze eerste verklaring aan het P.B. een 
wetenschappelijk tijdschrift in het middelpunt van onze opvattingen.

Dat tijdschrift moet er komen: „De Nieuwe Kern’' zal zijn 
naam zijn omdat het vormen van de nieuwe Socialistische kern 
de hoofdvoorwaarde is voor het veroveren van het Socialisme.

Het is mogelijk dat alles te bereiken in het kader van de O.S.P. 
Maar dan slechts als onze opvattingen in de partij zegevieren.
En daarom roepen wij allen om met ons te vechten tegen de 

kleinburgerlijke on-Socialistische apparaat-vergoders die discipline 
boven juiste politiek willen stellen en voor de doorvoering van onze 
politiek.

J. de Kadt.
S. Tas.
H. de Boer.
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„Nu het P.B. in zijn laatst gehouden vergadering blijk gegeven 
heeft, het aan de orde stellen van het politieke conflict op de 
voor de partij juiste wijze, bewust te willen saboteeren, nu het 
zich verlaagd heeft, het compromis, dat tot een zakelijke oplossing 
der bestaande verschillen had kunnen leiden, te verbreken onder 
de druk van enkele terroristen en van enkele afdeelingen (die 
n.b. oordeelden zonder over de juiste gegevens te beschikken) ben 
ik niet bereid voor een dergelijke leiding verder ook maar eenige 
medeverantwoordelijkheid te dragen en bedank ik als partij
bestuurder.

Natuurlijk blijf ik voorloopig bereid mijn houding tegenover 
de partij (congres) te verdedigen.”

IJmuiden, 31 Juli *34- (w.g.) Henk de Boer.

AANHANG.
Voorop wil ik stellen, dat naar mijne meening de besluiteloos

heid van het P.B., waardoor het de partij onmogelijk werd ge
maakt over het politieke conflict te oordeelen en haar houding 
te ‘bepalen, de oorzaak was van de verklaring van S. T. en J. de K.

Een besluiteloosheid welke in den loop der gebeurtenissen over
ging in een bewust saboteeren van het op de juiste wijze aan de 
orde stellen van dit conflict.

De opvattingen van J. de K. en S. T. over politieke en takti- 
sche geschillen, welke door mij volkomen werden gedeeld, bren
gen met zich mee dat, nu de partij het op normale wijze aan de 
orde stellen van onze inzichten ónmogelijk maakte, ik deze open 
brief in volkomen overeenstemming, mede onderteeken.

Verder trek ik natuurlijk de konsequenties uit het optreden 
van het P.B., door, voor deze leiding geen verdere medeverant
woordelijkheid kan aanvaarden, reden waarom ik onderstaande 
verklaring aan het P.B. zond.

IJmuiden. H. de Boer.
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DE WERELDCRISIS EN DE 
SOCIALISTISCHE STRIJD

EEN BESLISSENDE PERIODE 

DOOR J. DE KADT

UITG. DER ONAFHANKELIJKE SOCI
ALISTISCHE PARTIJ IN NEDERLAND



TER INLEIDING.

Deze brochure was reeds geruimen tijd vóór het Haar- 
lemsche Congres van de S.D.A.P. geschreven, met het doel 
voorlichting te verstrekken in de discussies over het wezen 
van de crisis, het karakter van deze periode, en de hierdoor 
noodig geworden diep-ingrijpende veranderingen in de so
cialistische politiek en tactiek.

De toenmalige linkervleugel in de S.D.A.P. beschikte 
echter niet over voldoende financieele en organisatorische 
middelen om een tijdige uitgave mogelijk te maken.

Intusschen heeft het congres der S.D.A.P. van Paschen 
1932 geleid tot een scheuring, een uitwerpen van de links
socialisten, en tot het ontstaan van de Onafhankelijke So
cialistische Partij.

Door deze ontwikkeling is de brochure niet overbodig 
geworden.

Integendeel, de propagandisten van de nieuwe partij — 
en al haar leden zijn propagandisten — hebben behoefte 
aan een korte samenvatting van de grondgedachten der 
links-socialistische politiek.

Men begrijpe dus, dat de inhoud van deze brochure slechts 
de hoofdzaken geven kan van de talrijke en gecompliceerde 
vraagstukken, waarmee de socialistische beweging in dezen 
tijd te maken heeft.

Ze geeft die hoofdzaken aan de hand van een hoeveelheid 
feiten-materiaal. Toch is dit materiaal slechts een klein ge
deelte van de tallooze feiten, die de juistheid van de links- 
socialistische opvattingen bevestigen. Wilde ik in dit opzicht 
volledig zijn, dan zou dat natuurlijk den omvang, niet alleen 
van een brochure, doch zelfs van een lijvig boekdeel over
schrijden. Het is daarom noodzakelijk, dat allen, die meer wil
len weten, zoowel van de vraagstukken, die hier worden aan
geroerd als van de uitwerking der onderdeelen er van, zich 
geregeld op de hoogte houden van de periodieke links-socia
listische pers, in Nederland „De Fakkel”, waarin aan de hand 
van de actueele gebeurtenissen deze uitwerking geschiedt.

Een eerste, en goed geslaagde poging, om reeds bij het 
begin van de crisis een aantal van de voornaamste karakter
trekken ervan te bepalen, gaf het boek van de Duitsche 
Iinks-socialisten „Die Krise und die Aufgabe der Arbeiter-



klasse (Freie Verlagsgesellschaft, Berlin). Naar het hoofd
stuk dat G. Engelbert Graf voor dit boek schreef, maar 
vooral naar de bijdrage van Eduard Weckerle, zij hier 
verwezen.

De beste verklaring van het karakter der tegenwoordige 
periode geeft naar onze meening Fritz Sternberg in zijn 
boek „Der Imperialismus” (Malik Verlag, Berlin).

Op de door hem ontwikkelde theorie van het na-oorlog- 
sche kapitalisme is het hier volgend betoog gebouwd, dat 
echter niet beschouwd moet worden als een poging om 
een theorie te populariseeren, doch als een poging om eenige 
aanwijzingen ten behoeve van de practische politiek te 
geven.

Dat dit alleen mogelijk was in de vorm van een polemiek 
met de reformistische en half-reformistische economen en 
politici, is vanzelfsprekend en wie tegen deze vorm be
zwaren heeft, bedenke, dat de strijd tegen onvruchtbare 
theorie en practijk, niet negatief, doch in wezen positief is.

Voor de Nederlandsche verhoudingen was een uitvoerig 
ingaan op de crisis-theorie van Sam. de Wolff niet te ver
mijden. Wel was bij het schrijven van mijn brochure het 
geschriftje „De Crisis” van S. de Wolff nog niet verschenen, 
maar iets anders dan een herhaling van de hier bestreden 
opvattingen bevat dat geschriftje niet.

Evenmin was het noodig het „constructief” reformisme 
zooals dat b.v. in Dr. Wibaut’s brochure „De Redding” is 
aangegeven, in een directe polemiek met Wibaut te be
strijden.

Een weerlegging van deze gedachtegangen die in de soci- 
aal-democratie als paddestoelen uit het crisis-moeras om
hoog schieten, kon in meer algemeene vorm gebeuren, en 
ze richt zich niet alleen tegen Wibaut, Kuyper c.s., maar 
ook tegen Hilferding, Renner, Cole, Déat, en gedeeltelijk 
ook tegen Bauer en Brailsford.

Dat dit alles noodig is kan men betreuren, maar noodig 
blijft het.



Wanneer wij, links-socialisten, spreken over een „beslis
sende période”, dan beteekent dit niet, dat naar onze mee- 
ning in de eerstkomende tijden de eindbeslissing in den 
strijd tusschen kapitalisme en socialisme overal zou moeten 
vallen. De mogelijkheden van een eindbeslissing in sommige 
gebieden worden hieronder onderzocht, maar ook als die 
eindbeslissing thans nog nergens valt, dan nog zal de 
wijze, waarop de socialistische beweging zich in „deze 
zwaarste crisiswinter, die de wereld nog ooit gekend heeft” 
(Brüning), en in de daarop volgende tijden, gedraagt, be
slissend zijn voor de verdere toekomst van kapitalisme en 
socialisme beide.

Hoe moeten wij deze periode tegemoet gaan, hoe moeten 
wij haar zien?

* ♦ *
AANKONDIGINGEN VAN HERSTEL!

Moeten wij zeggen: nog slechts een beetje uithoudings
vermogen en dan zijn wij door de crisis heen? Is het einde 
van de crisis in zicht, is dus deze crisis slechts een van 
die regelmatige conjunctuurverschijnselen, die wij in de 
geschiedenis van het kapitalisme regelmatig elkaar hebben 
zien opvolgen, of is deze crisis, behalve dat, OOK NOG 
WAT ANDERS?

Indien wij slechts met een conjunctuurverschijnsel te 
doen hebben, dan is vroeger of later weer een algemeene 
opleving te verwachten en dan zou. na de slechte periode, 
die wij hebben doorgemaakt, een reeks van goede jaren 
op ons wachten. Aan aankondigingen van die goede jaren, 
aankondigingen van het herstel, is er sedert de zwarte 
Octobcr van 1929 geen tekort geweest. Ook niet van socia
listische zijde.

Mannen van de wetenschap en mannen van de practijk 
hebben het aan uitspraken op dit gebied niet laten ont
breken. Er is wat dat betreft het omgekeerde gaan gebeuren 
van het bekende verhaaltje omtrent de herder, die zoo 
vaak riep ..de wolf komt”, dat tenslotte niemand meer aan 
het gevaar, dat hij aankondigde, geloofde. Van onzen kant 
heeft men zoo vaak de prosperiteit. het weerkeeren van 
de goede tijden voorspelt, zoo vaak hoop verwekt.... dat 
tenslotte niemand meer aan De Wolff gelooft.

s



Laten wij ter illustratie van deze voorspellingen eerst een 
„man van de wetenschap” het woord geven.

In „Het Volk91 van 7 Juni 1930 schrijft Matthijsen in 
een artikel over „Goudproductie en prijsbeweging” als con
clusie het volgende:

„Nog een zeker aantal maanden zullen wij gedoemd zijn bij een 
slechts gedeeltelijk bezet productie apparaat, groote werkloosheid en lage 
prijzen te leven, dan zet onvermijdelijk de productiekurve haar gang 
opwaarts naar de „hausse” van de lange productiegolf in, vermoedelijk 
in 1931. De vernieuwing van „het lang levende vaste kapitaal” zal 
haar eischen stellen. De orders voor nieuwe productiemiddelen komen 
dan los, de prijzen van grondstoffen en fabrikaten stijgen. Het is gedaan 
met de goedkoopte voor zoover zij het gevolg van de heerschende 
productiecrisis is.

De burgerlijke rede slaagt er niet in het verband tusschen het kapita
listisch productie-systeem, de periodieke stagnatie in het productieleven, 
de werkloosheid en de goedkoopte vast te stellen. Den kinderkens van 
Marx is het geopenbaard. Daarom was het een wijs besluit van 
B. en W. van Amsterdam om p.g. De Wolff tot een privaat-docentschap 
in de conjunctuurleer aan de gemeentelijke universiteit toe te laten. 
Over het afwijzend advies van eenige in het schemerduister geboren 
en getogen leden der faculteit moeten wij met zachtheid oordeelen”.

Men ziet, hier is niet alleen Matthijsen aan het woord, 
maar hij geeft zijn voorspelling op den grondslag van de 
theorie, die Sam de Wolff in zijn boek over „Het Econo
mische Getij” ontwikkeld heeft.

Laten wij nu na deze man van de wetenschap de man
nen van de practijk het woord geven.

Dan vinden wij in „Het Volk11 van 17 Augustus 1930 
een artikel, dat het opschrift draagt „Economisch herstel 
in Amerika”. De tweede kop van dit artikel is minder 
positief en vraagt „Het einde der depressie-periode in 
zicht?”, de derde kop zegt „Voorraden zijn gering”, de 
vierde verkondigt „De rentetrekkers hebben niet geleden” 
en de vijfde constateert „Opleving in de industrie te Phila- 
delphia”. Uit den inhoud van dat artikel halen wij het vol
gende aan:

„Intusschen vak op grond van allerlei berichten weer een opleving 
van het industrieele leven in Amerika te constateeren, zoodat het groot
kapitaal er ook ditmaal weer met den schrik afgekomen is”, en verder 
„Interessant is het mede te deelen, dat de redacteuren van i$o leidende 
organen op het gebied van het geldwezen, den handel en de industrie, 
in een gemeenschappelijk rapport over het eerste halfjaar van 1930 
de teekenen van herstel hoofdzakelijk aan het hoog houden van de 
loonen gedurende de periode van achteruitgang toeschrijven.

Zij gelooven, dat het einde van de depressie-periode reeds in zicht is. 
Men neemt aan, dat de zaken zich in November en December weer 
zullen herstellen. De verbetering zal spoedig zijn waar te nemen, want
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de voorraden grondstoffen in de fabrieken, evenals de voorraden in 
den kleinhandel zijn gering”.

Wij geven deze twee voorbeelden als illustratie. Er zouden 
er tientallen te geven zijn, waaruit blijkt, dat bepaalde 
„kinderkens van Marx” precies zooals bepaalde mannen 
van de jpractijk (moeten wij hen „kinderkens van Ford” 
noemen?) het als taak in deze crisis beschouwen, te ver
kondigen, dat het einde in zicht is.

Laten wij, gezien de nobele bedoelingen, over de vergis
singen „met zachtheid oordeelen”.

Men hoort het „de verbetering zal spoedig zijn waar te 
nemen”, zoo schreef men na het eerste halfjaar van 1930 
en de „men”, die het noodig achtte ons deze hoop te ver
strekken was niet alleen de kapitalistische pers, maar het 
was het economisch bijvoegsel van de persberichten van 
het Internationaal Verbond van Vakvereenigingen. Het 
I.V.V. dus, beloofde ons in Augustus 1930 een spoedig 
herstel. *)

* *

Het beste is aan dfcze voorspellingen verder maar geen 
aandacht meer te wijden en een goed jaar over te slaan, 
een jaar, waarin de crisis niet voorbij ging, maar integen
deel zich op ongekende wijze uitbreidde en verdiepte, een 
jaar, waarin o.a. de groote credietcrisis in midden-Europa, 
in Engeland en tenslotte over heel de wereld zijn uitwer
king deed voelen en het economisch leven nog meer ont
wricht werd dan ooit tevoren.

Laten wij nu, na afloop van dit jaar, een nieuwe voor
spelling voor ons halen. Ditmaal is niet (in „Het Volk” 
van 26 September 1931) de leerling Matthijsen aan het 
woord, maar de meester zelf.

* * *

„CRISIS IN PERMANENTIE?”
Sam de Wolff bespreekt in zijn artikel „Invloed der En- 

gelsche crisis” de verdere vooruitzichten en hij richt zich 
daarbij tegen degenen, die gelooven, dat deze crisis zeer 
bijzondere karaktertrekken heeft. Hij schrijft dan als volgt:

„Maar, zoo zal menig lezer vragen, is het geen dwaasheid te ge
looven aan het ophouden van deze crisis. Is het niet zoo, dat wij tot 
aan de grondvesting van liet socialisme met een crisis in permanentie 
zullen hebben te rekenen. Want deze crisis is zoo anderssoortig. zoowel 
in duur als in intensiteit dan alle vorige, dat de vroegere wetmatigheid

*) Dat hierbij als de voornaamste factor nog de wonderwerking van de 
Amerikaansche „hooge loonen” werd aangegeven, zullen we maar als onge
wilde ironie beschouwen.
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van neer- en opgang niet meer geldt. Het wordt tot de komst van de 
socialistische maatschappij de permanente depressie.

Is deze crisis, dit is het antwoord, wel zoo anderssoortig, zoowel in 
intensiteit als duur. Zoo kunnen zij slechts redeneeren, die van dit 
vraagstuk geen werkelijke studie hebben gemaakt, slechts afgaan op 
hetgeen zij beleefd hebben en die korte ervaring voor de ervaring houden.

Zij weten niet, dat b.v. in de tachtiger jaren (midden in de lange 
baisse-periode 1873—1894) een crisistijd van 425 jaar voorkwam en 
dat enquête’s uitwezen, dat b.v. te Londen op een totaal aantal 
arbeiders, bij wie men een onderzoek instelde, in een jaar toen de crisis 
reeds luwde, het percentage werkloozen 27% bedroeg, bij de bouwvak
arbeiders was dit percentage 37%, bij de scheepsbouwers 44%, bij de 
dokwerkers 55%. En ook toen geloofde men, dat men met een crisis 
in permanentie te doen had, dat het kapitalisme zich nooit meer uit 
deze permanente depressie verheffen zou.

Wie echter zoo dacht, Marx niet. In een brief, gedateerd 10 April 
1879, schrijft hij:

„En wat deze depressie beteekent, kunt gij opmaken uit de volledige 
vertwijfeling van den Engelschen commercieelen en industrieelen klein
burger, die vreest nooit weer betere tijden te zullen zien. Ik heb zoo 
iets nog niet beleefd, ben nog nooit getuige geweest van zulk een rade
loosheid, ofschoon ik ook de crises van 1857 en 1866 in Londen heb 
beleefd. Hoe zich ook deze crisis.... ontwikkelen zal, zij zal toch, 
evenals hare voorgangsters, voorbijgaan....”

Laten wij ons eerst een oogenblik bezig houden met de 
indrukwekkende cijfers, die De Wolff hier geeft omtrent 
de crisis, die in de tachtiger jaren plaats vond. Er zijn 
op het oogenblik andere cijfers te geven en wij willen 
voor die cijfers niet de allerergste periode nemen, maar 
wij nemen eenige cijfers betreffende de Duitsche werkloos
heid in de maanden van Augustus tot October 1931. Zoo- 
als men weet is na October de werkloosheid veel en veel 
ernstiger geworden. Maar volgens de cijfers van het „Kon- 
junktur-Institut” bedroeg b.v. de werkloosheid onder de 
bouwvakarbeiders, die in het voorbeeld van De Wolff 37 % 
was, in deze betrekkelijk goede maanden in Duitschland 
66.8%, voor de timmerlieden 72.6% en voor de schilders 
72.4%. Men ziet, dat is in ieder geval toch nog een beetje 
ernstiger dan de cijfers, die De Wolff geeft. En voor wat 
betreft de totale werkloosheid, bedroegen deze cijfers in 
Juni 1931 30.2, in Juli 31.6, in Augustus 34.1 en in Sep
tember 35.5%, waarbij dan komen resp. 17.4, lcS.9. 20.9 en 
21.6% gedeeltelijk werkloozen. Niet in één enkele stad, 
Londen, maar over geheel Duitschland. In bepaalde in- 
dustrie-centra zijn zij dus nog veel hooger. Zoo waren in 
het Roergebied eind September 1931 in de steenkolen
mijnen nog slechts 235.000 arbeiders aan het werk, tegen 
361.000 eind September 1930 en meer dan 400.000 arbeiders 
in 1929. Eind October 1931 waren er aan de Roer nog
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slechts 200.000 arbeiders aan het werk, dat is minder dan 
in 1900.

In 1913 bedroeg, volgens Grisemann, voorzitter van de 
moderne mijnwerkersbond, het aantal tewerkgestelde Duit- 
sche mijnwerkers 989.000 — op in 1 December 1931 waren 
er 470.000, waarvan een groot deel slechts eenige dagen per 
week werkt. (S.A.Z. 9-2-’31).

Midden Januari 1932 waren van de moderne vakvereeni- 
gingsleden 40% werkloos en slechts 35.3% volledig te werk 
gesteld, dus bijna 65% geheel of gedeeltelijk werkloos. Zoo 
ziet het er in Duitschland uit.

En zoo zou men uit alle takken van industrie over de 
heele wereld soortgelijke cijfers kunnen aanhalen, die be
wijzen, dat de werkloosheid, zooals die op het oogenblik 
is, inderdaad nog nooit in de geschiedenis is voorgekomen.

Maar dit zijn tenslotte nog slechts onderdeden van de 
kwestie, die De Wolff in haar geheel stelt. Hij zegt, dat 
al dit gepraat over een crisis in permanentie eigenlijk niets 
anders is dan een conjunctuurverschijnsel zélf. De socialis
ten, die over crisis in permanentie praten, gedragen zich 
als de bourgeoisie, die in goede tijden altijd beweert, dat 
er nooit meer een crisis zal komen, en die in slechte tijden 
altijd jammert, dat er nooit meer een opleving zal komen. 
En De Wolff zou gelijk hebben wanneer onze houding 
met dit gejammer van de bourgeoisie iets te maken had.

4 4 <*:-

HET SYSTEEM IN GEVAAR.
Wat wij wel doen, dat is ook dit gejammer van de bour

geoisie in de verschillende crisisperioden analyseeren en 
dan is er een zeer groot en wezenlijk verschil en wel dit, 
dat in alle vorige crises de bourgeoisie wel geioofde, dat 
er nooit meer goede tijden zouden komen, maar dat zij 
daarbij altijd als vanzelfsprekend aannam, dat er nooit meer 
goede tijden zouden komen in het kapitalisme. Bij geen 
enkele vorige crisis is de gedachte aan den val van het 
systeem bij de bourgeoisie opgekomen.

En hoe staat het er thans mee? Laten wij twee belangrijke 
uitspraken citeeren:

..W anneer geen drastische maatregelen worden genomen 
ter redding, dan zal het kapitalistisch systeem in de heele 
beschaafde wereld binnen den tijd van een jaar vernietigd 
zijn. Ik zou willen, dat deze voorspelling bij de stukken 
werd gelegd, opdat men er zich in de toekomst op be
roepen kan '. De man. die dit zegt, is geen professor, die



het een of ander boek over deze crisis schrijft en die voor 
zijn theorieën niemand verantwoording schuldig is. Hij is 
integendeel een man van de practijk, een leider van het 
economisch leven, een uiterst verantwoordelijke figuur dus, 
hij is de directeur van de Bank van Engeland, Montague 
Norman, en hij schrijft dit aan zijn collega, den directeur 
van de Bank van Frankrijk, Moret. *)

En nu kan men misschien zeggen: ook dit is niets anders 
dan een uiting van de wanhoop, waaraan men in Engeland 
ten prooi is, nu men zijn wereldbeheerschende positie gaat 
verliezen. Maar op hetzelfde oogenblik schrijft het leiding
gevende orgaan van het Amerikaansche kapitalisme. „The 
New York Times1 van 14 September 1931, „dat de gebeur
tenissen van den laatsten tijd in tal van kringen de over
tuiging hebben gewekt, dat dit economische gebeurtenissen 
zijn, die als verontrustende verschijnselen niet slechts alle 
andere episoden van dit soort overtreffen, maar dreigen 
met het gevaar van het ineenstorten van het kapitalistisch 
stelsel”. Men ziet dus, dat zoowel in het overwonnen Enge
land als in het overwinnend Amerika bij de bourgeoisie 
de overtuiging leeft en sterker wordt, dat het kapitalisme 
zélf in gevaar verkeert.

En dit nu hebben wij bij geen enkele vorige crisis gekend 
en als het waar is, dat het „maatschappelijk zijn” het bewust
zijn der menschen bepaalt, dan moet, wanneer in het bewust
zijn van de heerschende klasse zulke gedachten opkomen, 
het „maatschappelijk zijn” wel buitengewoon sterk ver
anderd zijn. En dit is dan ook inderdaad het geval.

Men kan, als men den ernst van deze crisis wil aangeven, 
talrijke cijfers betreffende de productie geven, maar het is 
voldoende om een paar van de voornaamste aan te geven'.

De gemiddelde maandelijksche gietijzerproductic van de 
zes voornaamste landen bedroeg: 1928: 6.099.000 ton, 1929: 
5.784.000. 1930: 5.321.000 en October 1931: 2.996.000 ton.

Voor de U.S.A. was de val: 3.580.000 in 1929; 1.192.000 
in October 1931.

Bij de ruwstaalproductie ging het van 8.143.000 ton in 1929 
tot 3.755.000 in Oct. 1931. Waarbij de U.S.A. van 4.598.000 
gemiddeld in 1929, tot 1.617.000 in Oct. 1931 vallen.

De teruggang van de wereld-ijzerproductie bedroeg in de 
crisis van 1873—1874 acht procent, in de crisis van 1883— 
1885 negen procent, in die van 1907—1908 twintig procent 
en in die van 1929—31 vijftig procent. En we zijn nog niet
*) Deze brief, het eerst geciteerd in de „New Leader” is daarna door de 
geheele pers gegaan en nooit tegen gesproken.
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aan het laagtepunt..
Niettemin is er volgens de beoefenaars van het ,.mathe

matische” /Marxisme: geen onderscheid!
Neemt men de algemeene productie-index voor 1928 op 

100, dan was ze in October 1931 in de U.S.A. 60, in Duitsch- 
land 59, in Engeland (dat geen hoogconjunctuur had) 80 
en in Frankrijk, waar de crisis zeer laat haar intree deed, 82.

In de U.S.A. zijn tal van belangrijke industrieën beneden 
het niveau van de crisis van 1921 gezonken.

En in het algemeen is men overal beneden het uitgangs
punt van de conjunctuur-cyclus teruggeworpen; beneden 
het dieptepunt van de vorige crisis.

In het „normale” kapitalisme begint iedere nieuwe cyclus 
op een hooger peil dan de vorige cyclus. Geen enkele crisis 
doet de resultaten van de cyclus geheel teniet. En slechts 
zoo is het mogelijk, dat er, ondanks de periodieke crises, 
als geheel een opgang te constateeren valt.

Deze crisis vertoont dus sterke abnormale trekken. En 
dit beeld van een beweging in ondergaande richting wordt 
nog duidelijker als men de vergelijking gaat maken, niet 
met de productie in de hoogconjunctuur doch met het 
productie-apparaat, met de productie-krachten van het mo
derne kapitalisme.

Doch hierover later.
Hoe ernstig de toestand in bepaalde landen is, blijkt wel 

uit de publicatie van het „Kon junktur-Institut” aan het 
einde van Oct. 1931 (dus nog niet op het dieptepunt van de 
crisis), waarin vastgesteld werd, dat de Duitsche productie 
niet alleen gedaald is beneden het dieptepunt van de crisis 
1925—1926, maar dat er op het oogenblik 30% minder waren 
worden geproduceerd dan in het jaar 1913 en dat dus de 
industrieproductie op het oogenblik ongeveer zoo groot is 
als aan het begin van deze eeuw, dat wil dus zeggen, dat 
Duitschland in deze crisis met niet minder dan 30 jaar is 
teruggeworpen. Geen enkele vorige crisis laat een dergelijk 
verschijnsel zien.

DE WERKLOOSHEID.
Maar er is nog iets anders, waaraan het karakter van 

de tegenwoordige crisis duidelijk gedemonstreerd kan wor
den en dat is het verloop van de werkloosheid. In zijn boek 
..Kriscnablauf einst und jetzt” (Carl Heymans Verlag, Ber- 
lin). geeft Professor Hcrmbcrg een overzicht van het ver
loop der werkloosheid in Duitschland, en hij constateert
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dan. dat 1925 het laatste jaar was, waarin de Duitsche 
arbeidersklasse zoo goed als geheel in het productiestelsel 
was opgenomen, maar zelfs toen waren er in den zomer 
nog bijna 400.000 werkloozen, in den zomer van 1926 waren 
er 2.200.000, in 1927 was dit getal gehalveerd en in den 
zomer van 1928 was nog altijd hetzelfde aantal 1.100.000 
werkloozen aanwezig om in 1929 tot 1.300.000 te stijgen 
en in de daaropvolgende jaren, de ergste crisisjaren, voort
durend omhoog te gaan tot de bijna 6.000.000, die er aan 
het einde van 1931 waren.

Dat is wat Duitschland betreft, maar in Engeland is 
dezelfde toestand aanwezig. Erger nog, daar is sedert het 
einde van den oorlog, zelfs in den zomer, van 1 tot 1/4 
millioen werkloozen aanwezig. En in de Vereenigde Staten 
van Noord-Amerika waren zelfs in de tijden van de hoog
conjunctuur niet minder dan 4.000.000 werkloozen. Wij zien 
dus, dat de werkloosheid in de groote industrieele landen 
een blijvend verschijnsel is geworden en dat de crisis in 
de engere beteekenis van het woord, de werkloozencijfers 
alleen maar grooter maakt. Wanneer echter het verdwijnen 
van de werkloosheid, het opzuigen van het industrieele 
reserveleger, het kenmerk is van een bloeiend normaal kapi
talisme, dan heeft het kapitalisme sedert het einde van den 
oorlog eigenlijk geen normale tijden meer gekend.

En nu kan men misschien zeggen, dit alles bewijst slechts, 
dat wij niet te maken hebben met een gewone betrekkelijk 
korte crisis, maar dat wij te maken hebben met een lang
durige depressieperiode, zooals wij die ook in de tachtiger 
en negentiger jaren van de vorige eeuw gekend hebben. 
Toen zooals nu was er het samenvallen van de industrie- 
crisis met de landbouw-crisis, maar evenzeer als toen ten
slotte de conjunctuur is omgeslagen en het bloeitijdperk 
van ongeveer 1890 tot 1913 is ingetreden, zoo is ook thans 
te verwachten, dat, zij het dan ook na eenige jaren, een 
nieuwe opgang zal aanbreken en eenige tientallen jaren, 
natuurlijk onderbroken door normale betrekkelijk korte 
crises, zal aanhouden.

Wanneer wij echter gaan onderzoeken wat de verschillen 
zijn tusschen de factoren, die aan het einde van de vorige 
eeuw de langdurige depressie-periode veroorzaakten en 
de factoren, die thans werken, dan zien wij allereerst het 
groote verschil, dat er bestaat tusschen de landbouwcrisis 
van thans en de landbouwcrisis van de negentiger jaren.
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DE LANDBOUWCRISIS.
De landbouwcrisis aan het einde van de vorige eeuw 

beperkte zich uitsluitend tot Europa en terwijl hier in 
Europa die landbouwcrisis de boeren tot vertwijfeling 
bracht, stond het er in Amerika zoo voor, dat in diezelfde 
periode het aantal farmers met 1.350.000 steeg, d.w.z. met 
50%, dat Amerika dus op landbouwgebied een hoogcon
junctuur beleefde en hetzelfde verschijnsel vond plaats in 
Australië, in Zuid-Amerika en in de Aziatische gebieden.

De landbouwcrisis hier, viel samen met een hoogconjunc
tuur in de landbouw, in alle andere werelddeelen. En die 
agrarische hoogconjunctuur schiep juist de mogelijkheid 
voor den nieuwen afzet van de Europeesche industrie. In 
den tijd van 1873 tot 1893 groeiden de buitenlandsche be
leggingen van Frankrijk van 6 tot 12 milliard gulden, die 
van Engeland van 9 tot 25 milliard en met het grootste 
gedeelte van deze kapitalen zijn in de agrarische gebieden 
van alle werelddeelen spoorwegen gebouwd, waardoor de 
Europeesche industrie werk kreeg en nieuwe afzetgebieden 
werden geopend.

Zoo stond het dus met de agrarische crisis, die tengevolge 
had, dat wij aan het einde van de vorige eeuw, hier in 
Europa, een langdurige depressie—periode hadden. Doch 
als men op het oogenblik de agrarische crisis onderzoekt, 
dan is er geen gebied, waar dan ook ter wereld, te vinden, 
dat niet in die crisis betrokken is. Wij hebben thans niet 
meer hoogconjunctuur in bepaalde gebieden en depressie 
in andere, maar wij hebben agrarische crisis over heel de 
wereld en daarmede vervalt ook de mogelijkheid, die in 
de vorige periode bestond om door middel van het openen 
van nieuwe afzetgebieden in de landen van de agrarische 
hoogconjunctuur de Europeesche industrie nieuwe markten 
en nieuw leven te geven. Op het oogenblik staat het zoo, 
dat alle typisch agrarische landen. Australië. Zuid-Amerika. 
Britsch-Indic, Indonesië, dat zij allen óf failliet zijn óf 
dicht bij het bankroet staan. En deze agrarische crisis is 
ook daarom niet van voorbijgaanden aard, omdat de diepere 
oorzaak dier crisis hierin gelegen is. dat de werkmethoden 
van de industrie meer en meer in den landbouw wordt 
toegepast en dat daardoor het rhvthme van de landbouw 
crisis meer en meer overeenstemming gaat vertoonen met 
dat van de industrieele crisis. En dat dus, afgezien nog 
van al te overvloedige oogsten en de verdere typische agra
rische factoren ook de mechanisatie en de wetenschappe
lijke bedrijfsleiding in de landbouw een voortdurende bron



voor overproductie en crisis zijn en blijven.
* * »

PRODUCTIEKRACHTEN EN PRODUCTIE- 
VERHOUDINGEN.

En wat de industrie zelf betreft, het algemeen verschijn
sel, dat wij hier waarnemen, is dit, dat het industrieele 
productie-apparaat te groot geworden is voor het kapita
lisme. Zoo werden in de Vereenigde Staten ook in de tijd 
van de beste conjunctuur de hoogovens slechts voor 75% 
van hun productiecapaciteit gebruikt, de Martiniovens 
eveneens, de modernste electrische smeltovens slechts voor 
55%. In Engeland waren de hoogovens in de tijd van de 
beste conjunctuur slechts voor 50 a 60% in gebruik, de 
staalindustrie werkte met 45 a 55% van haar capaciteit. 
De Duitsche mijnen waren vóór de crisis voor niet meer 
dan 60 tot 70% van hun capaciteit in bedrijf. De Duitsche 
cementindustrie voor 30% en de kali-industrie voor 40%.

Een duidelijkere illustratie van Marx’ beroemde woorden 
over „de opstand der productiekrachten tegen de productie- 
verhoudingen” is niet mogelijk. En Marx beschouwde een 
dergelijke toestand als het bewijs voor het feit, dat een 
maatschappelijk stelsel aan het eind van z’n ontwikkeling 
was gekomen.

Tegenover de liberale economen voor wie het kapitalisme 
volgens „natuurlijke” en „eeuwigdurende” wetten werkte, 
heeft Marx het kapitalisme als een historisch begrensd 
verschijnsel gesteld, met een opkomst, een bloei en een 
ondergang.

Men moet de historische en maatschappelijke beteekenis 
van het Marxisme, d.w.z. de kern van het Marxisme, uit
schakelen, om door een wiskundige formuleering het kapi
talisme eeuwig te laten voort„golven”.

Alleen zóó kan men tegelijkertijd èn „Marxist" en de 
geliefde theoreticus der reformisten zijn.

* * *

Wil men tenslotte nog een ander beeld dat het bijzon
dere karakter van deze crisis aangeeft, dan verwijzen we 
naar de wereldhandel.

De inkrimping van de wereldhandel bedroeg tijdens de 
crisis van 1891—1893, de crisis die volgens De Wolff c.s. 
van dezelfde aard was als de tegenwoordige, 7%. Tijdens 
de crisis van 1907—1908 eveneens.

Volgens publicaties van de Volkenbond, het Duitsche 
Stat. Reichsamt en prof. Wagemanns „Struktur und Ryth-

14



mus der Weltwirtschaft”, bedraagt de inkrimping thans 
40% als men de waarde en 20% als men de omvang van 
de wereldhandel, in het eerste halfjaar van 1931 — dus vóór 
de credietcrisis — met die van het eerste halfjaar 1928 
vergelijkt.

Tegenover de wijsgeeren, die in dit alles geen „princi- 
pieele” verschillen kunnen ontdekken, zij er aan herinnerd, 
dat op een bepaald punt, verschillen in hoeveelheid, tot 
verschillen in hoedanigheid plegen om te slaan!

* * *
STRUCTUUR-VERANDERINGEN.

Samenvattend komen wij tot deze conclusie:
le. dat de agrarische crisis van thans wezenlijk ver

schilt van de agrarische crisis in de vorige groote depressie
periode, omdat wij ditmaal te maken hebben met een wer
kelijke wereldcrisis en toen slechts met een Europeesche 
crisis, waartegenover een wereld-hoogcon junctuur stond;

2e. dat in de industrie zeer wezenlijke veranderingen 
zijn tot stand gekomen. De industrie is nieuwe landen bin
nengetrokken en bedreigt van daaruit de landen van de 
oude industrie. De toestand, dat de wereldindustrie eigenlijk 
in een klein deel van de wereld samengetrokken was, de 
toestand van voor den oorlog, toen er slechts twee industrie
centra waren, n.1. het groote Europeesche centrum en het 
veel minder beteekenende Noord-Amerikaansche industrie
gebied, (voor den oorlog werden Europeesche industrie
producten, zooals machines en auto’s (!) in de Vereenigde 
Staten ingevoerd) deze toestand is thans definitief ten 
einde. Overal, in Zuid-Amerika, in Zuid-Afrika, in Britsch- 
Indic, in China, is een nieuwe industrie aan het ontstaan, 
die zich snel ontwikkelt en die de afzetgebieden van de 
Europeesche en zelfs reeds die van de Amerikaansche in
dustrie bedreigt en in beslag neemt.

* *
WEGEN UIT DE CRISIS.

Dit alles is van het grootste belang voor het beant
woorden van de vraag, hoe komt men uit de crisis?

Immers tot dusverre heeft het kapitalisme op twee wijzer; 
steeds weer de crisis overwonnen.

Ten eerste door het openen van nieuwe markten. Wat 
dit betreft is de moeilijkheid steeds grooter geworden, de 
koloniën zijn op. zij zijn verdeeld en in de koloniale ge
bieden en in de agrarische landen is een revolutionnaire



volksbeweging ontstaan, die wel tijdelijk kan worden neer
geslagen, maar die voortdurend het land in onrust houdt 
en die dus de mogelijkheid van een rustige uitbuiting van 
die gebieden uiterst beperkt. Die revolutionnaire volks
beweging in het Oosten uit zich ook op economisch gebied 
in een vijandschap tegen het Europeesche en Amerikaansche 
kapitalisme. De eigen industrie en de klasse, die op het 
oogenblik die industrie beheerscht, de opkomende bour
geoisie dier koloniale en agrarische gebieden gebruikt de 
volksbeweging om de Europeesche en Amerikaansche en 
Japansche, dus de „oudere” industrie te boycotten en het 
geheele land tot het afzetgebied voor haar eigen producten 
te maken. Natuurlijk zijn op den duur botsingen tusschen 
de bourgeoisie dier nieuwe gebieden en de massa van boeren 
en arbeiders onvermijdelijk, maar de zelfstandigheid, die 
op het oogenblik dan nog ten bate van de inheemsche 
bourgeoisie en haar ontwikkeling bevochten wordt, is ook 
voor de volksbeweging een van de allervoornaamste fac
toren en daardoor zal de ontwikkeling van een eigen in
dustrie steeds het karakter dragen van gelijktijdige vijand
schap ten opzichte van het Europeesche en Amerikaansche 
imperialisme.

Wanneer die nieuwe gebieden economische betrekkingen 
aangaan, dan komt daarvoor in de eerste plaats het land in 
aanmerking, waarvan men geen imperialistische gevaren 
te duchten heeft en dat is Sovjet-Rusland. En in dat ver
band is de beteekenis vin Rusland (op zichzelf natuurlijk 
reeds een zeer „bijzondere” factor, waardoor de ..normale 
ontwikkeling van het kapitalisme bemoeilijkt wordt) als 
concurrent voor de kapitalistische industrie vooral in de 
nieuwe gebieden van niet te onderschatten beteekenis.

Men kan dus zeggen, dat de oude methode om door on
derwerping en uitbuiting van de achterlijke landen nieuwe 
afzetgebieden te vinden, voor de Europeesche industrie 
althans op het oogenblik afgedaan heeft en daarmede is 
de eene manier om boven de crisis uit te komen, eigenlijk 
voor het Europeesche kapitalisme zoo goed als afgesneden.

* * *
DE BINNENLANDSCHE MARKT.

Ten tweede, de andere wijze, waarop het kapitalisme de 
gevolgen van de crisis wist te overwinnen, bestond in de 
groote kapitaalvernietiging, die iedere crisis nu eenmaal 
met zich medebrengt, waarbij dan door het snel vallen 
van de prijzen na een betrekkelijk korten tijd weer een
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nieuw evenwicht werd gevonden.
In dit opzicht echter is er ook het een en ander ver

anderd. Het snel vallen van de prijzen is in dezen tijd van 
het „georganiseerde” kapitalisme door de werking van trusts 
en kartels meer en meer uitgeschakeld en het gevolg hier
van is, dat de oude wijze van evenwicht vinden niet meer 
opgaat. Immers bij een snel vallen van de prijzen en bij een 
betrekkelijk geringe werkloosheid, zooals men die in vorige 
crises had, blijft het totaal van de koopkracht, welke uitging 
van de loonsom, die de massa van de bevolking ontving, 
ook in crisistijden ongeveer constant.

De werkloosheid bedroeg altijd maar een betrekkelijk 
gering percentage van het totaal aantal arbeiders. In 
Duitschland had men voor den oorlog in de crises een 
gemiddeld aantal van ten hoogste een Vz millioen werk- 
loozen. In het jaar 1908 waren er 350.000 werkloozen in de 
crisis, in het jaar 1913 waren er 460.000, terwijl in deze 
jaren het aantal loontrekkenden, resp. 10^2 en 12 millioen 
bedroeg. Op het oogenblik hebben wij een werkloosheid 
van 6.000.000 op de ongeveer XI Yz millioen loontrekkenden, 
(waarbij dan in de industrie het percentage natuurlijk zeer 
veel grooter is en op het oogenblik de 50 % reeds over
schreden heeft).

Bij een werkloosheid van ongeveer een Vz millioen 
op de 12 millioen is het uitvallen van het loon 
daardoor veroorzaakt, betrekkelijk gering en als nu nog 
de prijzen snel dalen, dan beteekent dit. dat de koopkracht 
van de totale arbeidersklasse eigenlijk in zulke crisistijden 
nog toeneemt, en dat dus het binnenlandsche afzetgebied 
voor de industrie in betrekkelijk korten tijd weer opnieuw 
gevonden is.

Is echter de werkloosheid, zooals wij die thans overal in 
het kapitalisme waarnemen er een, waarbij de koopkracht 
van de arbeiders, dus van de groote massa van de be
volking, door het uitvallen van milioenen werkloozen bui
tengewoon snel daalt en waarin het dalen van de prijzen 
zeer langzaam gaat, dan is het vinden van een evenwicht 
uiterst moeilijk.

In de Vereenigde Staten b.v. is de totale gemiddelde loon
som van 100,4 in 1929, gedaald tot 59, in October 1931, 
dus met ruim 41%, terwijl in dienzelfden tijd de prijsdaling 
slechts ongeveer 15% bedroeg. Dat beteekent dus een ge
weldige vermindering van koopkracht en dat beteekent, 
dat de mogelijkheid om op de binnenlandsche markt het 
afzetgebied te vinden dat noodig is voor een nieuwe op
leving van de industrie steeds geringer wordt, terwijl, zoo-
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als wij al gezien hebben, de buitenlandsche markt nog 
minder kansen biedt. *)

*) Men ziet hier een voorbeeld van „p'rincipieelc” verschillen, die optreden 
doordat het aantal werkloozen grooter wordt.

Zoo is dus het vinden van het evenwicht, van waaruit 
dan weer de nieuwe opbloei moet komeQ, tot een voor het 
kapitalisme bijna onmogelijke taak gemaakt, zoodat er 
voor de kapitalisten geen andere uitweg overblijft dan te 
probeeren door vermindering van de productiekosten dat 
evenwicht te vinden.

Die vermindering van de productiekosten kan bij de 
bestaande rationalisatie alleen nog maar gevonden wor
den in een aanval op de loonen. Want die bestaande 
rationalisatie heeft deze eigenaardigheid, dat zij alleen 
in die tijden, waarin het heele productieapparaat vol
komen in bedrijf kan worden gezet, een werkelijk voor- 
deelige wijze van produceeren is. In crisistijden is het ge
rationaliseerde kapitalisme eigenlijk veel meer hulpeloos 
en veel minder bij machte om zich aan te passen dan het 
oude, minder ontwikkelde kapitalisme was.

Maar de aanval op de loonen is tenslotte toch ook slechts 
in geringe mate een uitweg, omdat in het tegenwoordige 
kapitalisme de loonen slechts een zeer gering gedeelte van 
de productiekosten beteekenen.

Bij de belangrijkste deelen der industrie, n.1. de productie 
van productiemiddelen, zit slechts 25 a 20% van de produc
tiekosten in de loonsom en dus is tenslotte datgene, wat 
men . op deze wijze kan bereiken, niet voldoende om de 
noodzakelijke redding te brengen.

* * *
IEDER VOOR ZICH!

Men ziet dus, dat de uitweg voor het kapitalisme moeilijk 
te vinden is en het gevolg daarvan is de ondergangsstem
ming onder de kapitalisten, waarvan wij reeds eenige ty- 
peerende uitingen citeerden. Die ondergangsstemming komt 
ook in de economische en politieke maatregelen van die 
kapitalisten tot uiting.

Naar buiten is de toestand zoo geworden, dat eigenlijk 
de eenheid van het kapitalisme meer en meer verdwijnt 
om plaats te maken voor wanhoopspogingen der verschil
lende kapitalistische staten om ieder voor zich, zich zoo 
goed mogelijk te redden. Het „redde zich wie kan" is op 
het oogenblik de leuze geworden, die de kapitalistische 
economie beheerscht. Geen land of het is bezig door allerlei
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protectionistische maatregelen zijn eigen industrie en zijn 
eigen economie te redden. Met het gevolg, dat overal de 
economische oorlog heerscht en dat die economische oorlog 
op den duur ook tot dien anderen, den militairen oorlog 
zal moeten leiden.

Maar datgene, wat deze wanhopige reddingspogingen tot 
stand willen brengen, het redden van de economie van 
een bepaald land, dat wordt niet bereikt, omdat alles, wat 
men wint door de protectionistische maatregelen in het 
eigen land door tegenmaatregelen van andere landen weer 
wordt te niet gedaan, zoodat dus het vinden van buiten- 
landsche markten steeds moeilijker wordt.

En naar binnen ziet men het kapitalisme is deze tijden 
vechten voor het behoud van de macht. De lasten van de 
crisis moeten afgewenteld worden op de arbeiders en het 
economische stelsel kan alleen blijven voortbestaan, wan
neer die arbeiders onderworpen genoeg zijn om die lasten 
te blijven dragen.

Alleen daarvan hangt het af met welke middelen het 
kapitalisme zijn heerschappij handhaaft. Kan het met be
hulp van de democratische methode bereiken, dat de arbei
dersklasse de crisisgevolgen op zich neemt, dan blijft de 
democratische methode gehandhaafd, maar is voor het 
bereiken van het doel een andere methode noodig, hetzij 
die van het half-fascisme, zooals wij dat in Duitschland, 
of van het kwart-fascisme. zooals wij dat in Engeland 
hebben, hetzij van het volledige fascisme, zooals Italië dat 
kent, dan kan het kapitalisme er niet voor terugdeinzen 
om tot dergelijke methoden over te gaan. Het staat er nu 
eenmaal zoo mee, dat om de formuleering van Fritz Stern
berg te gebruiken, het kapitalisme niet getrouwd is met 
de democratie, maar met de winst.

* * *

ONDERGANGSPERIODE.

Na onderzoek van den tegenwoordigen economischen 
en politiekcn toestand, komen we dus tot dit resultaat, dat 
de tegenwoordige crisis toch wel in zeer bijzondere mate 
afwijkt van de vroegere crises, omdat al de uitwegen, die 
vroeger bestonden, op het oogenblik niet meer of nog 
slechts voor een uiterst klein gedeelte aanwezig zijn.

Dit nu bepaalt het karakter van deze crisis. Het is een 
crisis in de ondergangsperiode van het kapitalisme.

Nu moet men zich deze ondergangsperiode van het kapi
talisme niet voorstellen als een voortdurenden. onafgebro-



ken gang naar den afgrond; ook in deze ondergangsperiode 
heeft het kapitalisme zijn normale werking, het heeft zijn 
tijden, van hoogconjunctuur en zijn tijden van crisis en 
depressie en het is dus zeer wel mogelijk, dat op den tijd 
van de allerscherpste crisis (de crisis in engere zin) een 
tijd volgt van opgang. Maar in de ondergangsperiode van 
het kapitalisme (de crisis in permanentie) is in de eerste 
plaats die opgang van betrekkelijk korten duur en in de 
tweede plaats is die opgang er een, die nooit dat blijvende 
karakter vertoont van een opgang in de bloeiperiode van 
het kapitalisme.

In de kapitalistische bloeiperiode overweegt de hoog
conjunctuur en is de crisis, bijzaak.

In de neergangsperiode overweegt de depressie, en is 
de goede conjunctuur een bijzaak geworden.

Voor de arbeiders, die dit alles ondergaan, is 
zoo’n betrekkelijke hoogconjunctuur een tijd, waarin 
het wat minder slecht is dan in de voorafgaande jaren. 
En op een dergelijke, betrekkelijk korte rustpooze, volgt 
dan weer een nieuwe scherpe crisis, waardoor al het in 
de vorige jaren bereikte, niet alleen wordt weggenomen, 
maar waardoor het algemeene levenspeil weer verder naar 
omlaag gaat. Dit is bovendien nog het gunstigste geval.

De vraag is, of niet voor de landen van het oudere kapi
talisme, het Engelsche voorbeeld (géén hoogconjunctuur 
sedert 1924, voortdurende depressie, een minimum van 
1 millioen werkloozen) een aankondiging is van onze toe
komst? Wij kunnen die vraag slechts bevestigend beant
woorden

* * ♦

OOK VOOR NEDERLAND.
Dit alles geldt ook voor Nederland. Het is noodig daarop 

den nadruk te leggen, omdat van verschillende kanten 
geprobeerd wordt, het voor te stellen alsof Nederland 
eigenlijk in een uitzonderingspositie zou verkeeren.

In het verleden is dat inderdaad het geval geweest. 
Nederland verkeerde in een buitengewoon gunstige positie, 
zoowel door zijn ligging tusschen de groote industrieele 
landen van Europa als door zijn verbinding met de groote 
overzeesche grondstoffengebieden (Indonesië).

Die uitzonderingspositie echter is op het oogenblik niet 
meer te handhaven. In de komende jaren zullen we nu 
juist zien, dat wat tot dusverre de sterke kant van het 
Nederlandsche kapitalisme was, in de toekomst zijn noodlot
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gaat worden. Voor een land, dat geen zelfstandige indus- 
trieele basis heeft, een land, dat niet over eigen grondstoffen 
van eenige beteekenis beschikt, is in de gegeven omstandig
heden de strijd, dien de industrie moet voeren voor het 
behoud en de vergrooting van zijn afzetgebieden, veel 
moeilijker dan voor de echte industrie-landen.

Voor den Nederlandschen landbouw beteekenen de pro- 
tectiemuren, die overal in de wereld gebouwd en verhoogd 
worden, op den duur het einde van alle kapitalistische 
mogelijkheden.

Voor de scheepvaart, voor den handel en voor het trans
port is de crisis, waarin wij ons bevinden, thans reeds 
noodlottig geworden en er is geen enkel vooruitzicht, dat 
het op den duur beter zal worden. Voor het Nederlandsche 
kapitalisme als geheel beteekent ook het feit, dat Indonesië 
door de agrarische wereldcrisis zoo scherp getroffen wordt, 
een bijzonder gevaar, omdat de inkomsten uit het in 
Indonesië belegde kapitaal, een van de belangrijkste posten 
vormden op de Nederlandsche betalingsbalans.

Die Nederlandsche betalingsbalans moest het hebben 
van al dergelijke posten, van Indonesië dus, van de scheep
vaart en van de inkomsten uit in andere landen belegde 
kapitalen. Wij hebben hier in Nederland een passieve han- 
delsbalans (d.w.z. onze invoer is grooter dan onze export) 
en onze betalingsbalans zou dus ook passief worden, wan
neer die andere inkomsten blijvend gaan afnemen

Welnu, dit is het geval en daarmede is het gevaar 
voor een passieve betalingsbalans steeds groeiende en een 
passieve betalingsbalans beteekent op den duur inflatie 
en daarmede is ook over de veiligheid van den Nederland
schen gulden de hoofdzaak gezegd. Er bestaat geen moge
lijkheid om hier den gouden standaard te handhaven, in
dien al deze factoren blijven werken en indien dus de 
Nederlandsche betalingsbalans meer en meer naar den 
passieven kant gaat overhellen. Men moet er dus voor 
Nederland mee rekenen, dat in de komende jaren al de 
rampen, die wij elders in de wereld reeds over de arbeiders
klasse hebben zien gaan, ook hier tot werkelijkheid zullen 
worden.

Het beteekent dus weinig wanneer men de arbeidersklasse 
de hoop op betere tijden geeft, want reeds in de vorige 
periode was het omslaan van de conjunctuur en het aan
breken van een tijd van hoogconjunctuur een verschijnsel.
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dat nog slechts een klein gedeelte van den totalen conjunc
tuurcyclus in beslag nam. Zoo hadden wij van 1919 tot 
1920 hoogconjunctuur, van 1921 tot 1927 malaise, van 
1928 tot 1929 hoogconjunctuur en aan het einde van 1929 
begon weer de crisis, waarin wij op het oogenblik nog 
altijd leven. Dat wil dus zeggen, dat het grootste gedeelte, 
ook al van de voorafgaande periode, gevuld is met een 
tijdperk van malaise en reactie en dat de hoogconjunctuur 
ternauwernood tijd gehad heeft om door te werken, of zij 
wordt weer vervangen door de nieuwe crisis.

Iedere volgende crisis is er echter een, die ernstiger en, 
scherper dan de vorige is, en die in haar nawerking langer 
blijft duren, zoodat dus het geheele beeld van, dit tijdperk 
er een wordt, waarin de crisis, de malaise, alles overheerscht.

De algemeene neergang van het stelsel komt tot uiting, 
juist in het feit, dat, terwijl in vroegere opgangsperioden 
de crisis, om zoo te zeggen, bijzaak en de opgang hoofdzaak 
was, nu de hoogconjunctuur bijzaak is geworden en de 
crisis, de malaise, hoofdza^k.

DE REFORMISTISCHE ILLUSIE.

De algemeene neergang van het stelsel heeft echter nog 
een andere en verdergaande beteekenis, want zij wil zeg
gen, dat de hoop op een bloeiend kapitalisme en de hoop 
op een rustige regelmatige stijging van alles wat dat kapi
talisme kan geven, dat die hoop een illusie is gebleken. 
En dus komt de heele reformistische theorie, die gebouwd 
is op de verwachting, dat het kapitalisme zich zou blijven 
ontwikkelen in opgaande richting, buiten de werkelijkheid 
te staan.

Daarmede is de mogelijkheid om tot het socialisme te 
komen op de wijze, die de reformisten zichzelf hebben 
voorgesteld, volkomen vernietigd en wanneer men nu op 
dat reformistisch standpunt blijft staan, wanneer men zegt, 
dat in crisistijden de verwezenlijking van het socialisme 
onmogelijk is en dat wij dus die andere tijden van bloei 
en opgang moeten afwachten, dan heeft men daarmede 
in werkelijkheid uitgesproken, dat het socialisme er nooit 
zal komen.

Bovendien is aan dit alles een zekere consequentie ver
bonden! Meent men, dat het socialisme, om verwezenlijkt 
te worden, een bloeiend kapitalisme noodig heeft, dan 
moet men ook op alle mogelijke wijzen er aan medewerken 
om dat herstel van het kapitalisme te bevorderen.
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Deze opvatting is b.v. hier in Nederland heel duidelijk 
door Matthijsen tot uitdrukking gebracht, waar hij zegt: *)

„Maar wij kunnen toch niet tot het socialisme komen over de puin- 
hoopen van het kapitalisme? M.i. is er geen grootere ramp mogelijk 
dan het' faillissement van het kapitalisme.

Het socialisme is alleen mogelijk als erfgenaam van een bloeiend en 
rijk kapitalisme. Wij willen geen erfgenaam worden van een faillieten 
boedel.

Het socialisme zal geleidelijk komen, niet in eens. Dit proces is reeds 
gaande.

Bij groote machtsontwikkeling van politieke- en vakbeweging komt 
onze tijd voor de overneming van het bestuur op onze manier”.

Men begrijpt, dat een arbeidersbeweging, die dergelijke 
opvattingen huldigt, niet bereid is tot een werkelijken 
strijd in deze periode. Zij kan slechts twee dingen doen, 
ten eerste en in hoofdzaak wachten op betere tijden, ten 
tweede, zorgen voor die maatregelen, die naar haar mee- 
ning tot het herstel van het kapitalisme leiden.

De consequentie van een dergelijke opvatting is natuurlijk 
het aanvaarden van alle verantwoordelijkheid voor de ka
pitalistische gang van zaken. Dat zien wij in Duitschland, 
waar de sociaal-democratie in deze heele periode inderdaad 
nooit iets anders gedaan heeft dan de zorg voor het be
houd van de bestaande orde op zich te nemen.

Wij zien het ook in Engeland, waar het principe van 
de nationale regeering weliswaar slechts door eenige voor
mannen van de arbeidersbeweging voor de volle 100% 
werd aanvaard, maar waar de heele arbeidersbeweging, 
voor zoover zij reformistisch is, voor tenminste 90% al 
haar opvattingen laat bepalen door de belangen van het 
Britsche kapitalisme.

Want de practijk van de arbeidersregeering, waarvoor 
dan toch de heele Arbeiderspartij aansprakelijk is, was 
geen andere, dan het nemen van die maatregelen, waar
van men verwachtte, dat zij voor het Britsche kapitalisme 
herstel zouden meebrengen.

En men moet niet verwachten, dat bij het dieper door
werken van de crisis hier in Nederland, onze reformisten 
een andere houding zouden aannemen. Wanneer het hier 
in sommige opzichten nog niet zoover gekomen is met de 
arbeidersbeweging als in Duitschland of in Engeland, dan 
komt dat niet, omdat de reformisten hier beter zijn dan 
in het buitenland, maar omdat Nederland door z’n bijzon-

*) ,,De productie-crisis in Nederland”, inleiding gehouden door J. W. Mat
thijsen voor de kader-cursus van den C N A B. op 12 October 1931. Officieel 
Verslas, bl/ t



dere positie tot dusverre minder ernstig door de crisis 
getroffen werd.

Wij beleven thans juist het keerpunt in deze ontwikke
ling. Wij beleven op het oogenblik het feit, dat de verdere 
ontwikkeling van de wereldcrisis ook de laatste bijzondere 
voorrechten, die Nederland nog had, vernietigt.

* *

Het reformisme kan nu weliswaar zijn best doen, zoowel 
in het „afwachten" als in het „werken aan het herstel”, 
maar op den duur leidt noch het een, noch het ander tot 
eenig resultaat.

Zooals wij reeds hebben aangetoond, het herstel van 
het kapitalisme komt niet. En het afwachten heeft dus niet 
meer de beteekenis, die het in vroegere crisisperioden mis
schien had, het bewaren van zijn kracht voor een oogen
blik. waarop die krachten beter gebruikt kunnen worden.

Integendeel hoe langer men wacht, des te moeilijker wordt 
het voor de arbeidersbeweging om uit de kapitalistische 
chaos omhoog te komen,

« * *

DE CENTRISTISCHE „REDDING”.
En niet beter dan met het platte reformisme, staat het 

met de ontwikkelingsmogelijkheden van het zoogenaamde 
„socialistische centrum".

In een periode als deze zijn de gedachten aan geleidelijke 
socialisatie (liefst met schadevergoeding voor de kapitalis
ten!) waardoor langzamerhand, in een bloeiend kapitalisme, 
het socialisme gaat groeien, niets anders dan studeerkamer- 
utopietjes.

Met die socialisatie staat het zóó: óf men wacht er mee 
tot „betere tijden” en dan dient dit gepraat alleen om de 
arbeiders zoet te houden, óf men stelt het nu aan de orde, 
en dan moet men de arbeiders zeggen, dat de eerste 
ernstige stap naar de socialisatie, onmiddellijk op een zoo
danig verzet van het totale kapitalisme stuit, dat de strijd 
om de macht, met ijzeren noodzakelijkheid, voor ons komt 
te staan.

* * *
En even utopisch als deze nationale politiek van de „con

structieve” geesten, is hun internationale politiek.
Immers hun streven naar „internationale samenwerking” 

en wereld-productie-plannen (al dan niet, door middel van 
hun geliefde Volkenbond), stuit af op de werkelijkheid van
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een wereld, waarin iedere dag de strijd tusschen de natio
nale economische stelsels scherper wordt.

Zelfs zulke betrekkelijke kleinigheden als de Duitsch- 
Oostenrijksche Tol-unie en de Donau-federatie blijken on
mogelijk te zijn, in een kapitalistisch milieu.

Nog minder natuurlijk kan er terecht komen van het 
„plan-Briand”, n.1. een Vereenigd (kapitalistisch) Europa. 
En de nog grootere „wereld-plannen” zijn ternauwernood 
het papier waard, waarop ze worden neergezet.

* * *
REFORMISTISCHE ONDERGANG EN 
REFORMISTISCHE MACHT.

In ieder geval verliest het reformisme de grond onder 
de voeten. Het reformisme had in een vorige periode be
staansmogelijkheden, omdat de ontwikkeling van het kapi
talisme evenwijdig liep met de practijk en de theorie van 
de reformistische arbeidersbeweging. Of om het juister 
te zeggen: de ontwikkeling van het kapitalisme gedurende 
een groot aantal jaren, de kwart eeuw van kapitalistischen 
bloei, de eerste fase van het moderne Imperialisme, heeft 
de reformistische theorie en de reformistische practijk ge
schapen.

Als wij nu gaan krijgen een kwart eeuw en langer van 
kapitalistischen neergang, dan kan dat natuurlijk geen 
andere gevolgen hebben dan dat op den duur dat refor
misme als een wereldvreemde theorie onder de arbeiders 
komt te staan en dat het op den duur allen invloed op 
de arbeidersbeweging zal verliezen om vervangen te wor
den door een socialisme, dat in overeenstemming is met 
het karakter van deze periode.

Op het oogenblik is echter de toestand nog zoo. dat 
het reformisme een geweldige invloed heeft in de arbeiders
beweging. In de eerste plaats een geweldig organisato- 
rischen invloed, want de groote arbeiderspartijen en vak- 
vereenigingen zijn gegrondvest in de periode van het refor
misme en de menschen, die deze organisaties hebben op
gebouwd. de leiders en het kader van de arbeidersbeweging, 
zijn dus in die reformistische periode gevormd en zij hebben 
natuurlijk in hun overgroote meerderheid de opvattingen, 
die aan die periode ontleend zijn.

Zij zijn niet in staat om die opvattingen, die in hen 
gerijpt zijn, thans nog door andere te vervangen en zij 
zijn voor het grootste gedeelte volkomen te goeder trouw, 
als zij aan hun reformistische opvattingen vasthouden.

Daar zij echter tegelijkertijd de menschen zijn, die de



organisaties gemaakt hebben en die het heele apparaat van 
deze organisaties beheerschen, oefenen zij een geweldigen 
organisatorischen en geestelijken invloed uit door middel 
van het organisatieapparaat en door middel van de tra
ditie, door middel van het vertrouwen, dat zij bij de ar
beiders hebben. Zóó zijn zij de groote kracht, die het 
reformisme in de arbeidersbeweging nog altijd tot de 
heerschende macht doet zijn.

* 4 ♦

Het reformisme is echter niet alleen organisatorisch een 
groote kracht in de arbeidersbeweging, maar het is ook 
geestelijk een buitengewoon sterke factor, want de heele 
oudere generatie van de arbeidersbeweging, met name die 
generatie, die rijp geworden is in de periode tusschen 
1890 en 1913, is voor het overgroote gedeelte volkomen in 
den gedachtengang van dat reformisme groot geworden en 
zij heeft dien gedachtengang volkomen als de eenig na 
tuurlijke leeren beschouwen en voor haar is alles wat tegen
woordig gebeurt eigenlijk slechts een afwijking van den 
normalen toestand, een afwijking, die natuurlijk niet eeuwig 
kan duren. De normale toestand moet terugkeeren en de 
normale toestand is de toestand van voor den oorlog!!

Het is echter juist deze generatie, die in de arbeiders
beweging vrijwel alle leidende functies in handen heeft, 
die het kader van de arbeidersbeweging vormt, die de func
tionarissen van onze arbeidersbeweging levert, die dus 
eigenlijk: de kern van de arbeidersbeweging is.

Daardoor is het natuurlijk uiterst moeilijk voor de revó- 
lutionnaire elementen in de arbeidersbeweging om hun 
invloed te doen gelden.

De revolutionnaire elementen in de arbeidersbeweging 
bestaan voor het grootste gedeelte uit de menschen, die 
behooren tot de jongere generatie, tot de generatie, die 
eigenlijk pas in den oorlog en in de na-oorlogsche periode 
haar opvattingen over den socialistischen strijd en haar 
opvattingen over de maatschappij heeft verkregen.

En die revolutionnaire elementen bestaan voor een ander 
belangrijk gedeelte uit die arbeiders, die door de harde erva
ring van de langdurige crisisperiode van hun reformistische 
opvattingen bevrijd zijn. Deze revolutionnaire elementen 
vormen misschien op het oogenblik geen meerderheid in de 
organisatie. Zij vormen in ieder geval slechts een kleine 
minderheid onder de menschen, die het leven van de orga
nisaties beheerschen. En daarom zijn zij zoo betrekkelijk 
zwak als een ongeorganiseerde massa altijd is tegenover 
een georganiseerde groep, zelfs al zou die georganiseerde
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froep veel kleiner zijn dan de revolutionnaire elementen.

♦ ♦ ♦

LEIDING VAN DE SOCIALISTISCHE STRIJD.

De crisisperiode, waarin wij leven, dwingt echter tot een 
verzamelen van alle krachten voor den strijd om het socia
lisme. En dat verzamelen van die krachten zal natuurlijk 
op de een of andere wijze gebeuren. Het is duidelijk, na 
alles wat hier gezegd is, dat de reformisten niet alleen 
geen leiding kunnen hebben bij dat verzamelen van krach
ten, maar dat zij integendeel behooren tot de factoren, 
die dit samentrekken van de arbeidersbeweging voor den 
socialistischen strijd bemoeilijken.

Zoo wordt het heel erg begrijpelijk, dat men, zich af
wendend van het reformisme, komt tot de conclusie, dat 
dan de aangewezen leiders van de arbeidersbeweging in 
de tegenwoordige periode, de communisten moeten zijn.

De vraag dus of het communisme deze rol zal kunnen 
vervullen moet hier beantwoord worden.

En dan komen wij in eerste plaats tot deze conclusie, 
dat wat zich in de wereld en ook in Nederland als com
munisme aandient, in werkelijkheid met communistische 
politiek bitter weinig gemeen heeft.

Wanneer men tenminste onder communistische politiek 
wil verstaan een politiek, die, rekening houdend met de 
mogelijkheden en de moeilijkheden van de tegenwoordige 
periode, probeert de arbeidersklasse bewust te maken en 
te organiseeren en door middel van massale acties tot een 
factor van toenemende politieke beteekenis te maken.

Wat wij rond om ons heen als communisme zien, dat is 
voor het overgroote gedeelte iets wat veel meer in overeen
stemming is met dat „radicalisme", dat door den grootsten 
communistischen leider Lenin als de „kinderziekte van het 
communisme" veroordeeld is, dan met een politiek, die zich 
werkelijk richt naar de voorhanden krachten en de moge
lijkheden van de arbeidersbeweging. Men kan op het 
oogenblik geen politiek voeren of men moet rekening hou
den met het feit, dat het reformisme nog zoo geweldig 
sterk is, als het nu eenmaal is.

* * *
Revolutionnaire politiek bestaat hierin, dat ieder oogen

blik opnieuw weer getracht moet worden om, zooals Sten- 
huis het eens uitgedrukt heeft, den grootsten gemeenen 
deeler te vinden van de krachten, die in de arbeiders-
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beweging werken. Doet men dat niet, dan leidt dat onver
mijdelijk tot Putschisme, tot al die uitingen van revolution- 
nair ongeduld, waarbij een kleinere of grootere voorhoede 
van de arbeidersbeweging in gevechten gestuurd wordt, 
die alleen te winnen zijn, wanneer zoo al niet de gcheele 
arbeidersklasse, dan toch een zeer groot gedeelte er van. 
zoover gebracht is, dat zij aan dien strijd deelneemt.

Het communisme, in plaats van de moeilijke weg te 
gaan, die noodig is om de massa van de arbeiders zoover 
te krijgen, dat zij zich los maken van de reformistische 
politiek, en, zij het dan nog aarzelend, de eerste schreden 
op den revolutionnairen weg zetten, het communisme heeft 
de gewoonte, zoodra het een paar duizend revolutionnaire 
arbeiders om zich verzameld heeft, met die arbeiders acties 
te beginnen, die voor hun welslagen niet een paar duizend, 
maar cenige tienduizenden of eenige honderdduizenden 
zouden noodig hebben.

En het communisme begrijpt vooral niet, dat de arbeiders
klasse van West-Europa, door haar traditie en door haar 
ervaring, zoo verbonden is met allerlei reformistische op
vattingen en doortrokken is van allerlei democratische cn 
pacifistische illusies, dat alleen door een zeer langdurige 
propaganda, die aan moet knoopen bij alle actueele gebeur
tenissen, op den duur verandering in die mentaliteit te 
verkrijgen is.

De overgang van reformisme naar revolutionnaire poli
tiek is natuurlijk de groote moeilijkheid, waarmede een 
werkelijk revolutionnaire beweging te maken heeft. Alleen 
wanneer wij dien overgang tot stand kunnen brengen, zal 
de revolutionnaire gedachte op den duur de arbeidersbe
weging veroveren. De communisten kennen echter alleen 
de 100 procentige revolutionnairen en alles wat dat niet 
is. dat behoort naar hun meening tot het reformisme, of. 
zooals zij dat noemen „sociaal-fascismc". Vooral van de 
phase van overgang en van ontwikkeling hebben zij niet 
het minste begrip en daarom is het den communisten dan 
ook niet mogelijk als stuwende kracht op te treden, die 
de reformistische arbeidersbeweging langzamerhand meer 
in revolutionnaire richting drijft.

* * *
ORGANISATIE EN DISCIPLINE.

Natuurlijk komen daarbij nog andere factoren aan de 
orde. De communistische partijen zijn door hun geheel van 
organisatorische opvattingen, door de wijze, waarop zij de 
discipline begrijpen en toepassen, geen organisatie^, waarin
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de arbeiders van West-Europa kunnen leven. En het blijkt 
dan ook telkens weer, dat zelfs in de meest revolutionnaire 
periode, waarin de arbeiders als het ware naar de commu
nistische partij toegedreven worden, die communistische 
partijen niet in staat zijn, die arbeiders vast te houden.

In een land als Duitschland, waar dan toch de uitwer
king van de crisis wel in zijn scherpsten vorm te bespeuren 
valt, was de communistische partij, die in 1921 500.000 
leden telde, in het begin van 1930 niet grooter dan 133.000 
leden. De communistische partij bestaat in Duitschland 
sedert 1918. Zij heeft dus in 12 jaren van revolutie en crisis 
het niet verder kunnen brengen dan tot het organiseeren 
van een aantal arbeiders, dat slechts een gering gedeelte 
is, niet alleen van het Duitsche proletariaat, maar zelfs van 
de Duitsche sociaal-democratie, die op datzelfde oogenblik 
1.000.000 leden telde. In den loop van het crisisjaar nu 
steeg het ledental van de K.P.D. tot 181.000, maar in die
zelfde periode was het aantal arbeiders, dat toetrad tot 
de K.P.D. niet minder dan 143.000, d.wz. dat in den loop 
van dat jaar ongeveer 100.000 arbeiders de partij weer heb
ben verlaten, 100.000 arbeiders, waarvan men moeilijk zal 
kunnen beweren, dat zij niet voldoende revolutionnair wa
ren, maar die het eenvoudig in de K.P.D. niet konden uit
houden. *) Begin 1932 had de K.P.D. ongeveer 300.000 leden, 
en de Hitlerpartij ongeveer 900.000!

In de Bcrlijnsche organisatie van de K.P.D. is het leden
verloop niet minder dan 46^! Slechts 20 Z van alle Duitsche 
communisten is van 1 tot 5 jaar partijgenoot. Slechts 2°o 
langer dan 10 jaren. Deze cijfers bewijzen een misdadige 
verspilling van revolutionnaire energie.**)

Wat wij in Duitschland zien gebeuren, zien wij tenslotte 
in alle communistische partijen en in alle vakvereenigingen, 
die onder den invloed van communisten staan.

ZONDER REVOLUTIONNAIRE PARTIJ 
GEEN SOCIALISME!

Het is dus duidelijk, dat de leiding van de revolutionnaire 
beweging niet berusten kan bij deze communisten, die nu 
reeds zoo ongeveer 15 jaar bezig zijn om te probeeren 
vat te krijgen op de Europeesche arbeiders. En die in 
iedere revolutionnaire periode getoond hebben, dat zij niet 
in staat waren Gebruik te maken van de maatschappelijke



krachten, die in de richting van het socialisme leidden.
Dat is wel duidelijk opnieuw gebleken in den zomer van 

1931, toen tengevolge van de verscherping der economische 
crisis, de credietcrisis in midden-Europa het heele kapita
listische stelsel voor een oogenblik aan het wankelen bracht 
en toen een ingrijpen van de kant der arbeidersbeweging 
ongetwijfeld het einde van het Duitsche en van het midden- 
Europeesche kapitalisme zou hebben beteekend.

Dit zou dan weer zijn onmiddellijke uitwerking gehad 
hebben op het kapitalisme van de West-Europeesche lan
den, zoodat gedurende een zekeren tijd het lot van het 
heele Europeesche kapitalisme daarvan afhing of de ar
beidersklasse in beweging zou komen, dan wel zou af
wachten hoe de dingen zich verder zouden ontwikkelen.

Nu is het eerste verschijnsel, dat de arbeidersbeweging 
op dat oogenblik aanbood, zooals te verwachten was, dit 
geweest, dat de sociaal-democratie en de vakbeweging, die 
onder haar invloed stond, geen enkele poging heeft gedaan 
om de massa in beweging te brengen tegen het systeem, 
dat zoo duidelijk toonde in alle opzichten te falen. Integen
deel, wat van dezen kant gebeurde, was natuurlijk alleen 
maar, dat men de radelooze kapitalisten in hun reddings
pogingen probeerde te helpen.

Maar men kan zeggen, dat deze houding van de sociaal- 
democratie en van de moderne arbeidersbeweging in het 
geheel niet opzienbarend is en dat er geen enkele reden 
was om van haar iets anders te verwachten. Zoomin als 
het te verwonderen is, dat eenige maanden later, op het 
Weensche congres van de S.A.I. allerlei radicale economi
sche resoluties werden aangenomen, waarvoor „actie” ge
voerd zal worden!

Toen de tijd van actie er was, in Juni en Juli 1931, heeft 
men zich koest gehouden.

En in Weenen werd trouwens de heele politiek van het 
zich koest houden, de duldingspolitiek der S.P.D. door 
de S.A.I. goedgekeurd.

Bij iedere komende verscherping van de crisis krijgen 
we dus weer een herhaling van het „dulden”.

* * *
■Maar er moet geconstateerd worden, dat in deze be

slissende periode de activiteit van de communistische Inter
nationale en van de bij haar aangesloten partijen in geen 
enkel opzicht grooter was dan de activiteit van de refor
misten. En dat dus ook het communisme opnieuw bewees 
niet in staat te zijn revolutionnaire politiek te voeren.

Er is, wat het communisme betreft, zelfs een belangrijke
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achteruitgang aan activiteit en leidinggevende kracht te 
constateeren.

Tijdens de veel minder diepe Duitsche crisis van 1923, 
was de K.P.D. nog in staat, door de groote „Cuno-staking” 
een regeering ten val te brengen. En tegelijkertijd wist 
ze, door haar invloed op de massa, samen met de links
socialisten, de Arbeiders-regeeringen in Saksen en Thurin- 
gen tot stand te brengen.

Dat was onvoldoende, maar toch honderdmaal méér dan 
wat thans gepresteerd werd.

Er is echter ook niet te verwachten, dat het communisme 
iets zou leeren uit z’n fouten en z’n ervaringen. Het ont
breken van iedere partij-democratie en van alle vrijheid 
van critiek en discussie in de communistische partijen, belet 
iedere verandering van eenige beteekenis.

Het communisme is, zoo mogelijk, nog meer verstard 
dan het reformisme.

In de komende periode heeft de arbeidersklasse ook van 
het communisme niets te verwachten.

DE TAAK VAN HET LINKS-SOCIALISME.
In de komende periode zullen de Europeesche arbeiders 

gedwongen zijn zich aan de leiding van het reformisme 
te ontworstelen, en een eigen, zelfstandige revolutionnaire 
klassepolitiek te ontwikkelen, los van het Moskousche com
munisme. *)

*) Een nadere beschrijving van die links-socialistische politiek, van de politiek 
van „het socialisme nu”, zal in een vervolg-brochure „De weg naar de macht” 
gegeven worden

De links-socialisten bewijzen reeds door hun bestaan, 
dat er zich in de Europeesche arbeidersbeweging een nieuw 
politiek inzicht aan het vormen is, een inzicht geboren uit 
onze eigen periode en tot uitdrukking gekomen als een 
linkervleugel van de typische arbeidersbeweging van West
en Midden-Europa: de sociaal-democratie en de moderne 
Vakbeweging.

Ontstaan als product van de na-oorlogsche crisis-periode, 
belangrijk versterkt door de crisis der laatste jaren, is het 
links-socialisme. dat aanvankelijk als protest tegen het 
reformisme tot zelfbezinning is gekomen, méér en méér 
tot een positieve politieke richting geworden.

Het begint thans invloed te krijgen op het meest prole- 
tarische deel der sociaal-democratie en op alles wat levend 
is in de jongere generatie.

En dus. bij het tekortschieten, zoowel van reformisten 
als van communisten, is het links-socialisme aangewezen



om in de komende periode leiding te geven aan de arbeiders
klasse.

Of dit mogelijk zal zijn binnen het raam van de sociaal- 
democratie, is een vraag, die in de naaste toekomst beant
woord zal worden. * * ♦

Zeker is het, dat de reformisten alles zullen doen om 
de opkomende linkervleugel te vernietigen.

In Duitschland heeft dit gevoerd tot scheuring en tot 
het stichten van een links-socialistische partij (S.A.P.), in 
Engeland tot ernstige conflicten tusschen Labour Party en 
I.L.P.

Hier in Holland is het conflict eveneens aan de orde.
Daarover behoeft hier alleen gezegd te worden, dat wij 

geen scheuring willen en ook geen enkele behoefte aan 
scheuring hebben. Zoolang het ons mogelijk is onze op
vattingen in de moderne arbeidersbeweging te propageeren, 
zullen wij doorwerken aan onze eerste taak: de verovering 
van de socialistische arbeiders voor onze opvattingen.

Laten wij er voor zorgen, dat de sociaal-democratie zich 
bevrijdt uit de ban van het reformisme en dat ze daardoor 
geschikt wordt om in de komende periode leiding te geven 
aan de arbeidersklasse. *) * * *

Deze periode is van beslissende beteekenis voor de 
geschiedenis der menschheid.

Want in deze periode wordt beslist over de vraag of 
de arbeiders met een ondergaand kapitalisme ten onder 
zullen gaan, dan wel of ze de kracht zullen hebben om 
zich door alle moeilijkheden heen, naar het socialisme 
omhoog te worstelen.

Wij links-socialisten zullen in de naaste toekomst voor 
beslissingen worden gesteld, die genomen moeten worden 
midden in de scherpste klassenstrijd.

Deze tijden kunnen „hoogconjunctuur” brengen voor het 
socialisme, maar ook een nederlaag voor vele jaren.

En ze kunnen de links-socialisten voor de arbeidersklasse 
zetten:

óf als ijdele zwetsers, die teruggeschrokken zijn voor hun 
taak en die dus alle crediet verloren hebben.

óf als socialisten, die gezien hebben wat in deze tijden 
noodig is.

Die het gezien hebben, en die het ook gedaan, hebben! 
*) Intusschen heeft ook het conflict in Holland tot een scheuring geleid, 
en het links-socialisme is hier thans tot een zelfstandige nolirickr • »rganisatie, 
de O.S.P., geworden.



Uit het Stichtingsmanifest der O.S.P. (Haarlem, 28 Maart 1932):

... .„In het volle bewustzijn van de ontzaggel^k moeilijke, 
maar noodzakel^ te, historische taak, die wij in de toe
komst te vervullen hebben, treden wy uit de S.D.A.P. 
voor de vorming van een nieuwe, revolutiounair-socialis- 
tische partij:

De Onafhankelijke Socialistische Partij.

Wij weten, dat onze strydroep

Het Socialisme-Nu
verstaan wordt door duizenden arbeiders, mannen, v, u- 
wen, jongeren, die er naar hunkeren de revolution* <ir- 
socialistische politiek onder de massa te brengen, : de 
steden en op het land.

Arbeiders, boeren, socialisten, revolutionnairen!
Gij allen, proletariërs, wier zorgelijk bestaan, ja 'er 

leven wordt bedreigd door het kapitalistisch stelseL dat 
telkens weer op tergend duidelijke wijze toont, dat het 
voor geen uitbuiting en vernedering, voor geen onder
drukking en oorlogswaanzin terugdeinst!

Gij allen, die wilt strijden voor het Socialisme-Nu!
Gij allen, kameraden,

Sluit U bij ons aan!

HOOG DE O. S. PJ

Hoog het Socialist •!”



Crisis,
Fascisme, 

Revolutie!
KAMERADEN!

De crisis heeft de discussies op het Haarlemsche congres 
der S D.A.P. beheerscht. Uit de crisis is de O.S.P. geboren.

Is onze Partij daarom een „crisis-verschijnsel ’ ? Hebben zij 
gelijk die zeggen: Alles is tijdelijk, ook deze crisis, en met het 
einde der crisis en de komst der hoogconjunctuur zal de O.S.P. 
verdwijnen ?

Zoo zou het kunnen zijn, als men hier te doen had met een 
gewone conjunctuurcrisis.

Wij hebben steeds gezegd en aangetoond dat deze crisis 
niet één van die „normale” verschijnselen van het kapitalisme 
is, die in zichzelf alweer de duidelijke kiemen van een ver
jonging en vernieuwing van het kapitalisme dragen. Deze crisis 
raakt het hart van het stelsel; zij is niet een crisis in, maar 
een crisis van het kapitalisme, dat geen ruimte meer heeft voor 
verjonging, doch in de periode van ondergang verkeert.

In die ondergang wordt alles meegesleept wat zich op een 
mogelijk herstel van het kapitalisme baseert, dus ook het refor
misme. Daarom moest de O.S.P. worden opgericht.

De O.S.P. is dus geen „crisis-verschijnsel” in die tijdelijke 
zin, als de reformisten doen gelooven, omdat de crisis zelf niet 
tijdelijk is.

De O.S.P. is van meening, dat tegenover dit kapitalisme 
rechtstreeks en als punt van praktische politiek het socialisme 
moet worden gesteld.

Wij meenen, dat er tusschen socialisme en kapitalisme geen 
plaats meer is voor het reformisme, m.a.w. dat het reformisme 
de strijd voor het socialisme in de weg staat.

De O.S.P. vindt daarbij haar revolutionair-socialistische basis 
in de feiten en cijfers van heden.

Stenografisch verslag van de inleiding op het Eerste Congres der O.S.P. 
te Amsterdam, in het gebouw „De Werkende Stand”, op Zaterdag 27 Augus
tus 1932.
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Nederland.

Wat Nederland betreft geven wij hier, naast de cijfers van 
Colijn, die wij reeds in „De Fakkel” publiceerden, eenige cijfers, 
ontleend aan de in- en uitvoerstatistiek. De invoer bedroeg in 
de maanden Januari tot Juni van:

1929: / 1.325.000.000.—
1930: „ 1.276.000.000.— 
1931: „ 987 000.000.—
1932: „ 677.000.000.—

De invoer is sedert 1929 dus tot de helft gedaald. Hetzelfde 
geldt voor den uitvoer, waarvan de cijfers over de eerste halve 
jaren als volgt zijn:

1929: / 960.000.000.—
1930: „ 880.000.000.— 
1931: „ 677.000.000.— 
1932: „ 418.000.000.—

Ook hier is een versnelling van het tempo merkbaar; van 
1931 op 1932 is de daling het scherpst.

Hoever de crisis hier doorvreet blijkt uit eenige cijfers van 
de uitvoer der zuivel- en veeteeltproducten, een der belang
rijkste posten van onze uitvoer.

Een vergelijking over het eerste halfjaar van 1929 met het 
eerste halfjaar van 1932 doet zien, dat de exportwaarde van 
zuivel, eieren, vleesch en vee daalde van

196 millioen in le helft van 1929 
tot 83 „ „ „ „ *, 1932

of een daling met 57 %.

Het verloop van de 4 halve jaren is aldus:

Veeteelt-uitvoer Januari—Juni 
(afgerond tot millioenen guldens)

1929 1930 1931 1932
Zuivelproducten..................... . 108 94 75 44
Pluimveeproducten..................... . 40 35 31 21
Vleesch... . 44 43 36 16
Vee . . . 4 6 4 2

Totaal . . 196 178 146 83

4



Óver de maand Juli 1932 wordt deze week gemeld, dat een 
nieuwe daling heeft plaats gevonden, n.l. van 73 °/0, zoodat 
vergeleken met Juli 1929 de daling 70 °/o bedraagt!

Dit is nog niet het einde. Zooals men weet heeft de Britsche 
imperiale conferentie te Ottawa besloten, verdere invoerrechten 
op Nederlandsche zuivelproducten te heffen, zoodat een nieuwe 
daling voor de boeg staat.

Niet anders staat het met de tuinbouw. De uitvoer van tuin
bouwproducten bedroeg in Juli 1928 ƒ 16.200.000.—, in Juli 1932 
bedroeg zij slechts ƒ 8.100.000.—.

Al deze dalingen waren in de laatste tijd het scherpst.
Ineenstorting van het Crediet.

Naast deze ineenstorting van productie en handel staat de 
breuk in het credietstelsel.

De ineenstorting van het crediet is tegelijk oorzaak en gevolg 
van het feit dat het kapitalisme niet meer op „normale” basis 
kan functioneeren. De functie van het crediet is de uit arbeids
kracht opgehoopte meerwaarde naar de industrie terug te doen 
vloeien om nieuwe meerwaarde te produceeren. In tijden van 
hoogconjunctuur gaat dit gepaard met vlotte emissies (uitgiften) 
van nieuw kapitaal, die het moderne kapitalisme steeds méér 
noodig heeft, omdat er geen enkele instelling van beteekenis 
meer is, die zonder voorschot, leening, crediet kan functioneeren, 
laat staan bloeien.

Hier nu, is de ineenstorting wel haast volkomen. De gouden 
standaard, die het kapitalisme als basis voor zijn geldverkeer 
noodig vond, is in driekwart van de wereld afgeschaft en het 
beschikbare goud is thans op zoodanige wijze gedistribueerd, 
dat van een herstel van den gouden standaard geen sprake meer 
kan zijn.x) De technische basis voor het crediet is daardoor 
aan de kapitalistische wereld ontnomen.

*) De verdeeling van de goudvoorraad staat thans in geen enkele verhouding 
meer tot de economische beteekenis der betrokken landen, zooals uit het vol
gende staatje blijkt:

GOUDVOORRAAD (millioenen dollar)

N.-Amerika.............................................
Frankrijk..................................................
Engeland..................................................
Zwitserland.............................................
Spanje.......................................................
Nederland..................................................
België.......................................................
Sovjet-Unie..............................................
Italië............................................................
Argentinië..................................................
Japan .......................................................
Duitschland.............................................
Andere landen........................................

Juni 1932 Augustus 1931 Juni 1928
3481 4632 3732
3216 2296 1136

667 649 838
504 229 86
435 439 503
394 260 175
335 221 110
335 280 80
298 283 259
249 311 622
214 406 542
199 325 496

1241 963 1182
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Op de emissiemarkten in de geheele wereld gaat thans zóo 
goed als niets meer om. In de Vereenigde Staten daalden de 
emissies van $ 4.839.000.000.— in 1929 tot $716.000.000.— in 1932. 
Hiervan was voor de industrie bestemd: in 1929 $ 1.638.000.000.—, 
in 1932 $ 400.000.—. Practisch is dus de uitgifte van nieuw 
kapitaal in de Vereenigde Staten geheel stopgezet.

In Engeland daalden de emissies van £ 196.000.000.— in 1929 
tot £ 73.000.000.—, in 1932. Ook daar bepaalden zij zich in 
hoofdzaak tot gemeentelijke en rijks-instellingen ; voor de industrie 
werd zoo goed als geen kapitaal uitgegeven.

Dit is dus weer geen „gewone” credietcrisis, maar een crisis, 
die het geheele geldsysteem der bourgeoisie raakt.

De toestand der arbeidersklasse.

Thans eenige cijfers over de toestand der arbeidersklasse, 
waaruit men kan zien, hoezeer het kapitalisme er voor tracht te 
zorgen, dat de gevolgen van zijn crisis op de arbeiders worden 
afgewenteld.

Duitschland heeft 7 millioen werkloozen en de schatting voor 
de a.s. winter bedraagt 9 millioen.

Gedurende de door de sociaal-democraten gesteunde regeering- 
Brüning werd de werkeloosheidsuitkeering van ongeveer j 12.— 
per week teruggebracht tot ongeveer ƒ 7.— per week. De regee- 
ring Von Papen heeft natuurlijk verdere verlagingen van de 
uitkeeringen en verkortingen van de uitkeeringsduur aan de 
orde gesteld. Met hun gezinnen vormen de 7.000.000 werkloozen 
ongeveer 20.000.000 menschen, die van uitkeeringen van minder 
dan ƒ7.— per week moeten leven. Ook de loonen in de werk
verschaffing zijn 15 a 25% verlaagd, terwijl de bourgeoisie zich 
handhaaft door intensiveering van den arbeid en door steun
gelden uit de staatskas.

Het staat vast, dat het Duitsche proletariaat is teruggebracht 
tot de toestand, waarin thans de Duitsche productie verkeert, 
namelijk — tot de toestand van 36 jaar geleden !

In Engeland is het aantal werkloozen gestegen tot boven de 
3.000.000. Ook hier zijn de uitkeeringen verlaagd en de loonen 
zijn op catastrofale wijze met ongeveer ƒ 10.— per week ge
daald. Millioenen arbeiders verdienen daar thans minder dan 
ƒ20.— per week, hetgeen in Engeland met zijn hoogen levens
standaard beteekent, dat zij aan de rand van het pauperisme 
leven.

De voorzitter van het vakverbond in de Vereenigde Staten 
heeft onlangs medegedeeld, dat men daar 11.000.000 werk
loozen telt en dat het aantal voor den a.s. winter op minstens 
13.000.000 moet worden geschat. Uitkeeringen bestaan daar 
niet, zoodat de werkloozen zijn overgeleverd aan de liefdadig
heid. Vandaar de hongermarschen in Amerika. Ook daar zijn
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de loonen in de crisis met 50% en meer gedaald, in de laatste 
maanden opnieuw met 5 è 10%.

Alleen in deze 3 industrielanden heeft men dus een aantal 
werkloozen van meer dan 21 millioen!

En in al die landen wentelt de bourgeoisie de lasten der 
crisis af op de arbeiders om haar winstpositie te handhaven. 
Interessante cijfers daaromtrent gaf Sir Josiah Stamp. Hij 
deelt mede, dat de productie per arbeider in 1924 op 100 ge
steld, in 1931 109 bedroeg, terwijl de winst over die periode, 
ondanks crisis en werkloosheid, eveneens was gestegen van 
100 tot 109. Daaruit blijkt, dat wat de bourgeoisie aan de 
eene kant verliest, zij aan de andere kant zelfs in deze crisis 
door intensiveering van het arbeidsproces en door scherper 
rationalisatie goedmaakt.

Ditzelfde doet zich in alle landen voor. Bovendien profiteert 
de sterk gegroeide groep van renteniers van de daling der 
prijzen, die de werkelijke waarde van hun soliede beleggingen 
doet stijgen. Dit geldt ook voor de huiseigenaren: de huren 
worden overal gehandhaafd of verhoogd.

In Nederland.
Hoe staat staat het in dit opzicht in Nederland, waar vol

gens de reformisten een periode van opleving aanstaande is ?
Volgens het Departement van Binnenlandsche Zaken bedroeg 

het aantal werkloozen in de eerste week van Augustus 1932 
253.304 geheel werkloozen en 19.000 gedeeltelijk werkloozen. 
In de eerste week van Juli 1932 waren de cijfers resp. ruim 
244.000 en 18.000, zoodat in de afgeloopen maand, waarin de 
Arbeiderspers juichte over de „komende opleving”, het aantal 
werkloozen weer met 10.000 is gestegen.

Hoe snel de crisis zich ook in dit opzicht ontwikkelt, blijkt 
uit het indexcijfer der werkeloosheid, dat in April 1931 : 
11.8, in April 1932: 22.1 bedroeg en dus bijna verdubbeld is.1)

Als men hierbij in het oog houdt, dat 176 gemeenten geen 
opgave van het aantal werkloozen hebben ingezonden, dan moet 
men het werkelijk aantal werkloozen thans op ca. 350.000 
schatten, waarvan tienduizenden elke uitkeering missen. Dat wil 
dus zeggen, dat met inbegrip van de gezinsleden 
ongeveer een millioen menschen door werkloosheid worden geteisterd.

Wat de loonen betreft, staat het vast — behalve voor die 
„nuchtere” vakvereenigingsleiders, die beweren, dat zij een over
winning hebben behaald, als de loonsverlaging 71/a in plaats van 
15% bedraagt, of als zij kunnen „aantoonen”, dat de levens
standaard intusschen met 8 % is gedaald — dat na de reeds 
ingevoerde verlagingen, in meer dan 50 bedrijven en onder
nemingen loonsverminderingen van 5 tot 25 % zijn opgelegd.

x) Dit percentage was in Juli 1932 tot 27.9 gestegen!
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Tegenover de geringe daling der prijzen, waaromtrent geen 
behoorlijke cijfers te krijgen zijn, maar die in elk geval lang niet 
opweegt tegen de loondaling, en dikwijls zeer sterke stijging der 
huishuren staan de steunwetten (tarwewet, boterwet, varkens- 
steunwet enz.), die ten doel hebben, de prijsverlaging te stuiten 
en nieuwe prijsverhoogingen tot stand te brengen.

Ook hier heeft de crisis dus honderdduizenden aan de rand 
van het pauperisme gebracht en men staat dan ook versteld van 
de uitlating in „De Strijd” van 26 Aug. j.1. namelijk dat het 
„sprankje van vertrouwen” dat men de vorige maand heeft ontdekt, 
nu tot een „vlammetje” zou zijn geworden! De werkelijkheid 
is, dat de crisis nog is verscherpt en dat er van eenig symptoom 
van een terugkeer der hoogconjunctuur, van kapitalistische op
gang, zoo krachtig en zoo lang van duur, dat de mogelijkheid 
bestaat (zooals men het in Haarlem zeide) „om grootere sociale 
voordeelen te behalen en principieel ingrijpende hervormingen 
in het productieproces te bereiken” niets te bespeuren valt, be
halve in de verbeelding van hen, die zóó hardnekkig hebben 
gebeden: „O Heere, geef ons een vleugje hoogconjunctuur” 
tot hun zinnen zijn verduisterd en zij hun wenschen en gebeden 
voor de werkelijkheid zijn gaan houden.

De autoriteiten der sociaal-democratie spreken elkaar boven
dien herhaaldelijk en vierkant tegen. Zoo berichtte de „hoogste 
instantie”, n.1. de persdienst van het I.V.V. nog op 20 Juli j.1. 
dat de teruggang der economische bedrijvigheid in bijna alle 
Europeesche landen sterk aanhoudt en in een groot aantal er 
van zelfs is toegenomen. „Europa mag binnen afzienbare tijd 
niet op gunstige economische verhoudingen rekenen”.

Uit dit alles blijkt, dat er geen ruimte meer is voor expansie 
van het kapitalisme en dat het zijn vroegere perspectieven heeft 
verloren.

Bovendien hebben de verschuivingen in de wereldhandel, 
waarop we vroeger reeds hebben gewezen, zich in elk opzicht door
gezet. Rusland toont met onaantastbare duidelijkheid een stijging 
van zijn productie, nl. van 100 % op 251. De Vereenigde Staten 
hebben zich nog kunnen handhaven op het peil van vóór 1913, 
Canada staat nog op 147 °/0 van dit peil en Japan zelfs op 
222 %, waarbij men met de opdrijving der oorlogsindustrie 
rekening moet houden. In het algemeen gaat de verschuiving 
van handel en industrie naar de buiten-Europeesche gebieden 
ook thans nog voort.

Indonesië en Twente*

Nederland is bij die verschuiving vooral betrokken door haar 
overheersching van Indonesië.

De invoer van gebleekte katoenen goederen uit Japan in 
Indonesië bedroeg in 1927 nog 2 %, die van Nederland 67 %.
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In 1931 was de invoer uit Japan gestegen tot 24^2 %, die uit 
Nederland gedaald tot 61 %. De invoer van katoenen sarongs 
uit Japan steeg in dien tijd van 0.02 % tot 10 %, die van Neder
land daalde van 68 tot 53 %. Het „Handelsblad” van 8 Juli j.1. 
teekent hierbij aan:

„Daar Japan in het ongebleekte goed in 1932 reeds 
87 °/0 van den invoer leverde (Nederland 3 %), en in 
bontgeweven (geen sarongs) 94 % (Nederland 1.3 %), 
mag op grond van de nuchtere cijfers beweerd worden, 
dat Japan met zijn nieuwe aanval op gebleekte goederen 
en sarongs begonnen is, Twente uit zijn laatste stellingen, 
die het nog behouden had te verdrijven.”

Hier zal men even terugdenken aan de bestrijding onzer opvat
ting door de „deskundigen” op het koloniaal congres der S.D.A.P.!

Wat in Lancashire reeds is gebeurd, gebeurt thans in Twente: 
de Nederlandsche bourgeoisie begint haar koloniaal perspectief 
te verliezen.

En ineens is de vrijhandel van de baan I
De roep om protectie en contingenteering komt op de voor

grond. En de moderne textielarbeiderbond staat zoowaar reeds 
klaar, om die roep te steunen. De „Volk”-redactie mag daar
tegen nog wat protesteeren — het is de consequentie van het 
Haarlemsche congres! Het is de consequentie van de politiek 
van hen, die „de hoop op herstel” als eenige „reëele” basis 
voor hun standpunt hebben aanvaard. Het verschrikkelijke 
hiervan is, dat de Indonesiërs, straks gedwongen zullen worden 
in plaats van de goedkoope Japansche, de duurdere Neder
landsche producten te koopen. Om de Twentsche textielindustrie 
op de been te houden ? Neen: om de Twentsche textiel-indu- 
strieelen aan hun winst te helpen!

Crisis en Oorlog.

Protectie en contingenteering, dat is de systematische uit
hongering van elkaar.

De nationale economische afsluiting, in fascistische kringen 
tegenwoordig autarchie genoemd, jaagt de nationalistische 
hartstochten tot een kookpunt op en oorlogsgevaar en fascisme 
komt er vanzelf uit te voorschijn.

Een typische uiting hiervan in Nederland is het feit, dat de 
Nederlandsche regeering, te midden van de stroom der be
zuinigingen, de bouw van de derde kruiser aan de orde stelde 
en doorvoerde, waarbij een Katholieke afgevaardigde de Chris
telijke moed had om voor te stellen deze kruiser maar in werk- 
verschaffingsloonen te bouwen! Het doorzetten van de bouw 
van deze kruiser is natuurlijk geen toeval. Hij moet worden
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gebouwd, om de winstpositie der Ned. bourgeoise in Indonesië 
te beschermen, en omdat men er op moet rekenen, dat de 
koloniale gebieden binnen afzienbare tijd actief zullen worden 
betrokken in de catastrophale ontwikkeling van het kapitalisme, 
die tot nieuwe oorlogen leidt.

En voor oorlog wil de bourgeoise, die overigens voor niets 
klaar is, gereed zijn.

Het feit, dat men de derde kruiser heeft aanvaard, dat 
de arbeiders daartegen niet massaal in beweging zijn gekomen, 
bewijst, dat ook Nederland reeds ver op de weg der cata- 
strophes is gevorderd.

Trouwens, de bourgeoise is aan het einde van haar „op
lossing”.

Zij heeft van alles geprobeerd:
Vernietiging van producten in veel grootere omvang dan 

ooit vóór de crisis. Het heeft niets geholpen !
Stopzetting van het productie-apparaat in veel grootere om

vang en gedurende veel langere tijd dan ooit te voren. Het 
heeft niets geholpen!

Protectie en contingenteering: zij hebben geen oplossing ge
bracht I

Prijsdalingen en geforceerde prijsstijgingen: zij hebben niets 
geholpen I

De bourgeoise heeft het met inflatie en deflatie geprobeerd. 
De gouden standaard is afgeschaft en weer ingevoerd. De 
bankrente is verhoogd en verlaagd; zonder resultaat.

Zij heeft — en dat is erger — de levensstandaard in alle 
landen verlaagd, ook dat heeft niets geholpen!

Wat blijft de bourgeoise ter handhaving van haar machts
positie anders over dan het laatste middel: de oorlog?

Dit voert ons weer terug naar de discussies van het Haar- 
lemsche congres. S. de Wolff verweet toen aan Albarda, Oude- 
geest en Ankersmit, dat zij zijn standpunt inzake de crisis niet 
volledig hadden weergegeven. Hij had niet bedoeld, dat de 
periode van hoogconjunctuur de arbeiders in een paradijs van 
nieuwe sociale voordeelen zou brengen. Als de bourgeoise weer 
ruimte krijgt en nieuwe markten moet zoeken, zoo betoogde 
hij, dan zal er gevaar voor nieuwe oorlogen ontstaan.

Het ontstellende verschijnsel doet zich dus thans voor, dat 
de reformisten theoretisch en practisch het oorlogsgevaar in 
deze crisis niet als acuut erkennen. Ja, zij spreken er over, 
zooals men in de propaganda over oorlog en militairisme 
spreken moet, omdat het een der leuzen is, waarmede men, 
zelfs als alles faalt, bij de arbeidersklasse nog eenig succes kan 
hebben.

Maar het verzet tegen de oorlog organiseeren, den arbeiders
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duidelijk maken, dat de oorlog elk oogenblik kan komen, neen I 
Zij gelooven er niet in, omdat hun deskundigen hun hebben 
geleerd, te wachten tot de crisis voorbij zal zijn om dan niet 
alleen het verlorene^ „met woekerwinst te heroveren”, maar om 
dan ook de strijd tegen het militairisme metterdaad te gaan 
voeren, omdat dan eerst de imperialistische oorlogen weer aan 
de orde zullen komen!

Noodlottiger waan is ondenkbaar.
Een oorlog voor „nieuwe markten” kan en wil het kapitalisme 

niet meer voeren.
Het kan en moet slechts aan oorlog denken niet om nieuwe 

sferen binnen zijn gebied te trekken, maar om oude markten 
te vernietigen, om het te veel op te ruimen. Een oorlog, als 
oplossing der crisis, dat is wat het noodig heeft. Een oorlog, 
die niet alleen wegen, bruggen, goederen, industrieën, maar 
ook het overschot aan arbeidskrachten vernietigt! Daarom wordt 
door deze heele crisis heen het militaire apparaat voortdurend 
uitgebreid en in de nationalistische propaganda betrokken.

De propaganda voor het militairisme is nog nooit zoo sterk 
en tevens onder zulke bedriegelijke leuzen gevoerd als in deze 
crisis-periode.

Wij zeggen tot de arbeiders: de bourgeosie moet op een 
bepaald moment de oorlog aan de orde stellen, omdat alle 
andere middelen haar niet van de crisis kunnen verlossen.

In dit opzicht mag en zal het bij ons zelf niet aan duidelijk
heid ontbreken.

W ij zeggen: wij zijn tegen elke oorlog en elke mobilisatie 
en er is slechts één mobilisatie en één oorlog, die wij willen 
steunen met alle kracht, waarover wij beschikken, en dat is 
de oorlog en de mobilisatie tegen hen, die de oorlog maken, 
dat is: de burgeroorlog !

Democratie en Dictatuur.

Hiermede zijn de eerste paragrafen van ons voorgestelde 
beginselprogramma in ’t kort toegelicht.

In deze ontwikkeling ligt tevens het doodvonnis van het 
reformisme besloten.

Door de waan, dat sociale hervormingen slechts kunnen 
worden gevonden door de opleving van het kapitalisme, heeft 
het reformisme de catastrophale ontwikkeling van het kapitalisme 
van de laatste 10 jaar meegemaakt.

Deze heele periode van sociaaldemocratische compromissen 
en coalities, was één aaneenschakeling van verloocheningen 
van het socialistisch beginsel, van rechtstreeks verraad aan de 
belangen der arbeidersklasse. Zij behoort tot de zwartste blad
zijden van de geschiedenis der arbeidersbeweging.

Men denke slechts aan de miserabele Volkenbonds-politiek,
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aan de terreur in de koloniale landen, aan de groote arbeiders- 
conflicten in Engeland en Duitschland en in de laatste tijd ook 
in Nederland, waarbij de arbeidersklasse door de reformistische 
politiek van de eene nederlaag naar de andere werd gevoerd.

Men denke aan de zonderlinge heldenvereering van den ver
tegenwoordiger van het Amerikaansche kapitalisme, Hoover, 
die zoo ongeveer als de wereldredder werd voorgesteld, maar die, 
terwijl „Het Volk” hem nog toejuichte, op 13 Augustus ver
klaarde, dat hij er niet aan dacht, Amerika’s eischen inzake de 
betaling der oorlogsschulden prijs te geven! Wij denken aan 
die andere, nog dwazere heldenvereering, n.1. van Hindenburg, 
die, aldus „Het Volk”, de democratie zou redden — en die, 
enkele maanden na zijn verkiezing, met behulp der sociaal
democraten, het laatste „bolwerk” der parlementaire democratie 
in Duitschland, het Pruisische ministerie, eenvoudig tot aftreden 
dwingt. Als wij aan deze walgelijke geschiedenis denken, dan 
is er maar één clonclusie mogelijk: Als de scheuring te Haarlem 
in dit voorjaar niet had plaats gevonden, dan had zij nu zeker 
moeten komen I

Met die democratie is het trouwens zonderling gesteld: hoe 
meer men er over spreekt, des te minder is er van te be
speuren I En dat geldt niet alleen voor de burgerlijke demo
cratie, maar ook voor de democratie binnen een aantal groote 
arbeidersorganisaties.

Wat de eerste betreft, redeneert men als volgt: wij hebben 
algemeen kiesrecht, een parlement en evenredige vertegenwoor
diging, dus hebben wij democratie.

De werkelijkheid is, dat er in wezen nooit grooter leugen de 
wereld heeft beheerscht dan deze leugen der democratie.

Op het eenige gebied, waar democratie reëele beteekenis zou 
hebben, n.1. op economisch en industrieel gebied, is van demo
cratie geen sprake. Daar heerscht de volstrekte dictatuur der 
minderheid en in de afgeloopen periode is duidelijk gebleken, 
dat parlement en regeering steeds meer aan deze economische 
en financieele dictatuur worden onderworpen. In plaats van 
een rem te zijn voor de economische dictatuur, wordt de 
politieke democratie gebruikt als een gordijn, waarachter de 
economische dictatuur zich kan voltrekken en anderzijds als 
een rechtstreeks instrument om haar te versterken. Dat het 
parlementaire stelsel zelfs geen waarborgen biedt tegen directe 
kapitalistische corruptie, is onlangs weer zoo treffend gebleken 
bij de ineenstorting van het Kreuger-concern.

Maar zelfs al zou men dit alles buiten beschouwing laten, 
dan nog zou de politieke democratie een leugen zijn, omdat 
de middelen, noodig om haar uit te oefenen, zich in handen 
bevinden van dezelfde minderheid van kapitalisten, die de eco
nomische dictatuur uitoefent.
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Zij hebben het geld, de staatsmacht, de politie. Zij kunnen 
onze vergaderingen, onze demonstraties, onze geheele partij 
verbieden, als zij het noodig vinden. Zij kunnen van een dic
tatuur gebruik maken om revolutionnaire partijen het normale 
deelnemen aan verkiezingen vrijwel onmogelijk te maken of 
te beletten.

Zoo staan wij tegenover het parlement en de verkiezingen. 
Moeten wij er nu toch aan deelnemen ?

Ja, juist daarom nemen wij aan de verkiezingen deel.
Niet alleen, omdat wij het parlement willen gebruiken als 

een socialistische propaganda-tribune en omdat wij ons het middel 
van de propaganda in verkiezingsdagen, als de belangstelling 
van de arbeiders wordt geprikkeld, niet willen laten ontnemen, 
maar ook juist om in het parlement zelf duidelijk te maken, wat 
het parlement in werkelijkheid beteekent of liever: niet be- 
teekent, juist om den arbeiders duidelijk te maken, dat, als zij 
iets willen bereiken, zij hun kracht moeten organiseeren buiten 
het parlement en in beslissende momenten tegen het parlement, 
met alle middelen, juist daarom willen wij deelnemen aan de 
verkiezingen.

Wij hebben ons hier wel een rem opgelegd naar rechts, 
niet naar links.

Wij zeggen (beginselverklaring, art. IV):

In dezen strijd om de macht moet het Socialisme 
zoo lang mogelijk gebruik maken van de parlementair- 
democratische middelen en methoden, zonder daardoor 
ook maar een oogenblik de alles over heer schendt be
ginselen van den klassenstrijd in gevaar te laten brengen 
of te laten verzwakken, en met afwijzing van nationale 
en internationale samenwerking of coalities met burger
lijke partijen.

Onze houding wordt verder verduidelijkt in de volgende 
paragraaf, waarin wij vaststellen, dat de heerschende klasse 
zich met geweld zal trachten te handhaven en dat wij daar
tegenover alle dwangmiddelen (inclusief het geweld) der strijdende 
arbeidersklasse willen stellen.

Letterlijk staat het in onze beginselverklaring aldus:

.... „dat in een dergelijke revolutionnaire situatie de 
heerschende klasse zich met geweld zal trachten te 
handhaven en dat de arbeidersklasse er rekening mee 
heeft te houden, dat zij in zulke situaties slechts over
winnen kan als zij bereid is tegenover de dwangmiddelen 
der heerschende klasse haar eigen dwangmiddelen te 
plaatsen.”

Tenslotte wordt onze opvatting nog scherper gesteld in onze
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verklaring, dat wij tegenover de dictatuur der minderheid, der 
bourgeoisie, de dictatuur van het proletariaat stellen. Aldus:

„Tegenover de dictatuur van de bourgeoisie, de kleine 
minderheid, stelt het proletariaat, de groote meerderheid, 
voor de doorvoering van zijn socialistisch program, zijn 
eigen dictatuur, de dictatuur van het proletariaat, die uit
geoefend wordt door de organisaties van het proletariaat.”

Ook hierover heerscht in onze partij eenstemmigheid. En men 
weet in dit opzicht precies, wat men aan ons heeft.

* •*

De politieke toestand in Nederland.
In Nederland ontwikkelen de politieke verhoudingen zich 

natuurlijk niet anders dan in andere landen van Europa.
Ook hier zijn alle eischen der arbeidersklasse afgewezen.
De interpellaties v. d. Tempel en Kupers en andere pogingen 

van dien aard in het parlement hebben niets opgeleverd. Integen
deel, de heerschende klasse heeft daarna pas goed de aanval 
op de arbeiders geopend. Het plan-Welter is verschenen met 
voorstellen tot bezuiniging van ƒ 100.000.000.—, die vrijwel ge
heel door de arbeidersklasse (verlaging van loonen en werk- 
loosheidsuitkeeringen, bezuinigingen op onderwijs, volkshuisves
ting, volksgezondheid, enz.) moeten worden betaald. Op defensie 
daarentegen wordt slechts ƒ 7.500.000,— bezuinigd en eigenlijk 
is dit geen bezuiniging, want de maatregelen beoogen het 
scheppen van een betere weermacht, in het bijzonder om de 
„kostbare overzeesche gewesten” te beschermen.

Om het karakter van dit rapport duidelijk te doen uitkomen, 
bevat het een compliment aan het „voortreffelijke corps maré- 
chaussée”.

Dat de bourgeoisie dit zegt in een bezuinigings-rapport, 
dat zij daaraan toevoegt, dat de Rijksveldwacht en de politie 
niet meer volkomen betrouwbaar zijn, omdat deze corpsen te 
veel met de onderste lagen der maatschappij in aanraking komen, 
dat teekent de stemming, waarin zij van plan is, dit rapport 
uit te voeren. Er moet volgens het rapport een nieuw keurcorps 
komen met snel verplaatsbare auto’s in plaats van paarden „om 
bij ongeregeldheden beter te kunnen functionneeren”.

De vorige week werden wij aan deze passages van het Welter- 
rapport herrinnerd door een soort van noodverordening van 
de regeering Ruys betreffende demonstraties.

Daarin wordt verklaard, dat wij „door de branding naar 
veilige haven moeten”, dat dit alleen mogelijk is „langs den weg
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van orde” en dat daarom optochten in de avonduren verboden 
zijn. „Betoogingen voor openbare gebouwen en woningen van 
autoriteiten zijn ook verboden . . . .” „In geval van inbreuk op 
deze bepalingen moet snel en krachtig worden ingegrepen.”

Wij hebben dit alles vóór de stichting onzer partij voorspeld. 
Men heeft er om gelachen in de S.D.A.P. Wij waren fantasten, 
wij zagen spoken. Enkele maanden later is het proces, dat wij 
toen schilderden, in vollen omvang in de Nederlandsche politiek 
aan de orde.

Van de burgerlijke partijen is natuurlijk niets anders te ver
wachtten dan een groeiende „durf” om de reactionaire plannen 
door te zetten. Van de R.-K. Democraten is daartegen evenmin 
iets te verwachten. Zij hebben zoo ongeveer alles geslikt wat 
er te slikken valt en zij zullen ook dit slikken. Er gaat misschien 
een kleinigheid af en dan kan men weer schreeuwen van een 
overwinning. De bourgeoisie kan dan van die „overwinning” 
gebruik maken om zoo snel mogelijk nieuwe verslechteringen 
in te voeren.

R.-K. Staatspartij en S.D.A.P.

Blijft de S. D. A. P. Van een ernstig verzet, van een mobili- 
seeren der volksmassa onder leiding der sociaal-domocraten 
tegen het rapport Welter is echter niets te zien. Zij volgt de 
koers, die in Haarlem is aangegeven.

Zeer merkwaardig is, dat, terwijl deze geheele zaak onder 
de duidelijke leiding van de R.-K. Staatspartij staat, er waar
achtig nog een hengelpartijtje komt naar een mogelijke samen
werking tusschen Roomsch-Katholieken en Sociaal-Democraten.

Dit geschiedt werkelijk uiterst keurig in een hoofdartikel in 
„Het Volk" van 13 Aug. j.1. over het groeiend fascisme. Daar
van krijgen in de eerste plaats de Liberalen de schuld, „die 
alle idealisme herleiden tot een rekensom en aldus hun jeugd 
afstooten naar het fascisme” (zóó ongeveer verklaren ook de 
christelijken en katholieken de groei van het fascisme). Maar 
dan verklaart dit „Volk”-artikel ook de Katholieken schuldig. 
Waarom? Omdat zij „den normalen weg eener meerderheids- 
vorming niet gaan willen'. Die „normale weg” is dus samen
werking tusschen Katholieken en Sociaal-Democraten ! Om hier
aan nog kracht bij te zetten — en dit is het merkwaardigst 
in het artikel — wijst „Het Volk” met groote verontwaardiging 
de beschuldiging af, dat de S. D. A. P. in 1925 het laatste z.g. 
parlementaire cabinet, het ministerie-Colijn, zou hebben getor
pedeerd ! Wij meenen ons te herinneren, dat de S. D. A. P. bij 
de val van dit cabinet-Colijn een krachtig overwinningsgejuich 
aanhief. Thans noemt men dit „een schaamtelooze bewering”.

Volgens het „Volk”-artikel was het de verdeeldheid in de 
rechtsche coalitie zelf (de geschiedenis met het gezantschap bij

15



den Paus), die het cabinet-Colijn ten val bracht. M.a.w.: probeer 
het maar eens met ons — de normale weg — wij zijn nog 
niet zoo slecht.

Vroeger kwamen deze bedekte liefdesverklaringen — „niet 
belust, wel bereid” — alleen van de zijde der S. D. A. P. Doch 
thans beginnen ook sommige R.-K. organen zeer voorzichtig, 
maar niet minder duidelijk, zich in die richting te bewegen.

„De Tijd” b.v. wijst er op, dat de S. D. A. P. belang heeft 
bij een goed leger, „altijd paraat voor de handhaving van orde 
en tucht” I De bezwaren der S. D. A. P. tegen het leger in 
zijn huidige vorm acht het blad niet onoverkomelijk. Het is 
tot hervorming bereid en vraagt, of de S. D. A. P. zich niet 
zou kunnen vereenigen met een hervorming volgens het Zwit- 
sersche stelsel.

„Het Huisgezin” zegt het duidelijker en acht het niet uitge
sloten, dat de S. D. A. P., „na reeds vroeger haar staart te 
hebben afgekapt, waaruit de Wijnkoop-groep is voortgekomen 
en na nu verlost te zijn van het anti-clericale aanhangsel onder 
leiding van De Kadt en Schmidt” toegankelijker zal worden 
voor een „meer reëele op het nationale belang afgestemde 
politiek”. Al blijft het waar, zegt het blad, dat er geen gemeen
schap kan bestaan tusschen een Katholiek en Sociaal-Democraat, 
„overleg met de S. D. A. P. is niet van meet af uitgesloten” — 
„en het feit der „uiterste noodzaak” alleen, door een staatsman 
als Dr. Nolens gesteld, bewijst (uiterste noodzaak is tenslotte 
tot op zekere hoogte een kwestie van waardeering), dat een 
gouvernementeel samengaan tusschen Katholieken en Sociaal’ 
Democraten niet tot de onmogelijkheden wordt gerekend”.

Tenslotte komt er een compliment aan de „heldere en knappe 
koppen in de leiding der S. D. A. P.”, die moeten inzien, dat 
een extremistische politiek niet tot verbetering kan strekken!

De practijk van het reformisme.

Wij weten niet of deze hengelpartij spoedig een coalitie- 
snoek zal opleveren. Maar of dit wel of niet gebeurt: voor 
een werkelijke strijd tegen de reactie is van de S. D. A. P. niets 
te verwachten.

Het blijkt niet alleen uit wat niet gebeurt, het blijkt vooral 
uit wat wel gebeurt!

Men behoeft hierbij maar te denken aan de dozijnen Soc.- 
Dem. gemeenteraadsleden, die loonsverlagingen en verlagingen 
van werkloosheidsuitkeeringen hebben aanvaard, hetzij tijdens 
of na de invoering van de rijksregeling en die thans tegen 
een uitdrukkelijke uitspraak, in speciale vergaderingen unaniem 
en onder donderend applaus gedaan, hun stem geven aan het 
uitvoeren van productieve werken tegen werkverschaffings-
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loonen, waardoor ook het loonpeil in de vrije bedrijven wordt 
gedrukt.

Dat alles is alom bekend, maar wat onlangs in de Amster- 
damsche gemeentepolitiek is gebeurd toont duidelijker dan iets 
anders, hoe de S.D.A.P. in beginsel en in practijk tegenover 
Welter-plannen staat.

Men weet, dat de drie soc.-dem. Wethouders in Amsterdam 
zijn blijven zitten en de loonsverlagingen helpen uitvoeren. 
Toen kwam het sluitend maken van de begrooting aan de 
orde. In een artikel in „Het Volk” van 9 Aug. j.1. — een 
artikel met 4 koppen, zooals alleen de Arbeiderspers die kan 
geven — werd gezegd, dat „onze Wethouder De Miranda het 
vertrouwen van de bankiers had weten te herwinnen”. Hij was 
er in geslaagd, een Ieening van ƒ5.000.000.— te sluiten tegen 
een rente van 5°/n.

Het is ongeloofelijk! De Miranda wist het „sprankje van ver
trouwen” tot een „vlammetje” te maken. Waar gaat het heen 
met de Arbeiderspers, die haar 140.000 lezers durft wijs maken, 
dat de bankiers zitten te wachten op een koffiepraatje met 
een sociaal-democraat, om dan te zeggen: na dit gesprek voel 
ik weer vertrouwen in de ontwikkeling van het kapitalisme; 
hier is mijn Ieening!

In een periode van reactie is de politiek der bankiers er op 
gericht, kapitaal te beleggen op voorwaarde, dat een reaction- 
naire politiek zal worden gevoerd, omdat zij daarin de waar
borg zien, dat zij hun rente zullen krijgen. Niet de wethouder 
De Miranda heeft het vertrouwen der bankiers gewonnen, 
maar het zijn de bankiers, die het vertrouwen van den Wethouder 
De Miranda gewonnen hebben / Het is niet zoo, dat het „sprankje 
van vertrouwen” in de opleving van het kapitalisme tot een 
„vlammetje” is geworden, maar dat het sprankje van vertrou
wen, dat de arbeiders nog hadden in deze sociaal-democraten, 
moet worden tot een vlam van verzet tegen het reformisme, 
dat hen overlevert aan de bankiers.

De loonsverlagingen in Amsterdam worden uitgevoerd met 
behulp van sociaal-democraten.

Duizend arbeiders worden naar de reserve overgebracht.
Voor het rijdend trampersoneel is de 9-urige arbeidsdag in

gevoerd.
Arbeiders die 23 jaar worden, zullen worden ontslagen.
ne gemeentelijke vischvoorziening wordt afgebroken. (Men 

herinnere zich, welk een geweldige rol deze publieke visch- 
voorzien’ng in de Amsterdamsche sociale politiek heeft ge- 
SDeeld. Zij werd ongeveer tot het symbool van wat de soc.- 
dem. konden bereiken !)

Het gemeentelijk bureau voor beroepskeuze wordt opgeheven.
De gemeentelijke subsidies aan vrijwel alle sociale instellingen 

worden geschrapt of verlaagd.
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Dit is het program, waarop de bankiers aan De Miranda 
geld hebben geleend. Toen zij zagen, dat de soc.-dem. bereid 
zijn, met zulk een program te regeeren, hadden zij het ver
trouwen, dat zij ook verdere reactionnaire maatregelen zouden 
doorvoeren. Dit is de ontzettend gevaarlijke rol, die het refor
misme speelt, n.1. de rol van voorloopers van de uitvoering van 
het rapport Welter !

Dit voorbeeld zal inspireerend werken. Als de regeering nu 
met een sluitende begrooting komt, dan komen de bankiers 
ook bij haar met hun eischen. Het verzet van de arbeiders 
noopt de R.-K. Staatspartij, zeer voorzichtig te werk te gaan. 
Zij zal zich, als het eenigszins kan, verschuilen achter de 
bankiers en industrieelen en zij zal zeggen : wat in Amsterdam 
is gebeurd, kan ook in het Rijk gebeuren. De arbeiders betalen 
het toch in elk geval. Hier wat af, daar wat bij. De toon wat 
zachter en het tempo wat minder snel — en de basis van 
nationale samenwerking is gevonden! Als dan de verlaging der 
werkloosheidsuitkeeringen wordt verminderd van 15 tot 10%, 
dan is dat een „overwinning”. En wat het tempo betreft — 
wil men een voorbeeld? Toen in Amsterdam, de stad, waar 
de Soc.-Dem. zulke geweldige machtsposities heeft, plotseling 
een aantal verslechteringen in de werkloosheidsuitkeeringen 
werden uitgevoerd, schreef „Het Volk”, dat dit niet had mogen 
gebeuren zonder eerst de arbeiders te waarschuwen, en dat 
men de verlaging niet zoo dadelijk, maar over een week bad 
moeten invoeren — „dan konden de arbeiders zich er tijdig 
op voorbereiden0! Dat is de „verlangzaming van het tempo” 
in de practijk en dat is het politieke perspectief, waarmede de 
Soc.-Dem. arbeiders in Nederland de strijd tegemoet gaan!

Kerk en Onderwijs.

Hier ligt dus vooral het verschil tusschen onze politiek en 
die der reformisten. Maar die verschillen liggen door ons heele 
program heen. En wij willen hierbij vooral nog wijzen op een 
punt, dat behalve een cultureele, ook een zeer bijzondere po
litieke beteekenis heeft.

Men weet, dat de onderwijspolitiek der S D.A.P. is gebaseerd 
op het besluit van het congres van 1902, de bekende Groninger 
motie, waarin de gelijkstelling van Openbaar en Bijzonder 
Onderwijs werd aanvaard. Politiek wilde men hiermee bereiken, 
dat de kerkelijke arbeiders makkelijker onder de invloed der 
Socialistische propaganda kwamen. De feiten bewiizen, dat 
deze politiek heeft gefaald. De kerkelijke partijen hebben haar 
positie in het parlement (50—60 zetels) onverzwakt gehandhaafd. 
Het aantal zetels der Soc.-Dem. is in die tijd weliswaar ge
stegen van 7 tot 24, evenwel hoofdzakelijk ten koste van de 
liberalen, wier mandaten daalden van 34 tot 8, of door de
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stemmen van die, grootendeels niet godsdienstige groepen, die 
vóór 1918 geen kiesrecht hadden.

Het onderwijs, dat hoofdzaak moest zijn, was in deze bijzaak. 
Thans is 61 % van het onderwijs bizonder en het openbaar 
onderwijs Zs gedaald tot 39Qj(}, een daling die zich nog steeds 
voortzet, zoodat de invloed van het clericalisme onder de bevol
king steeds meer toeneemt.

Een enkel citaat uit het minderheidsrapport, dat destijds door 
Posthumus en mij aan het „Pacificatie-rapport” der S.D.A.P. 
werd toegevoegd, zal de huidige toestand voldoende duidelijk 
weergeven :

De praktijk wijst uit, dat de bijzondere school in 
Nederland in het algemeen niets anders is dan een onder
deel der kerk. Van de 2156 katholieke scholen in 1928 
werden 1390 scholen rechtstreeks bestuurd door bis
dommen, kerk- of armbesturen; 190 door plaatselijke 
vereenigingen van „pastoors met enkele leeken”; 466 
door religieuze congregaties en slechts 110 door leeken- 
vereenigingen. Dat beteekent dus, dat ongeveer 95 % 
der R.K. scholen worden beheerscht en bestuurd door de 
kerken of de organen, die met die kerk verbonden zijn. 
Het is in de praktijk niets anders dan een keuze van 
de kerk en trouwens ook uit beginseloogpunt weten 
wij maar al te goed, dat het recht der ouders, juist en 
vooral in de R.K. kerk, steeds en principieel voor het 
recht der kerk moet wijken. De invloed van de kerk 
strekt zich echter in dit opzicht nog belangrijk verder 
uit. In de katholieke scholen worden de gewone leer
krachten steeds meer door kloosterpersoneel, door 
monniken en nonnen vervangen. Van de 2156 R.K. scholen 
werken 262 met uitsluitend religieuze leerkrachten; 869 
met een gemengd personeel en 1025 met uitsluitend 
leekenpersoneel. Van de 2017 R.K. schoolhoofden zijn 
er 970, dit is bijna de helft religieuzen. Op deze wijze 
vloeit aan salarissen van religieuze onderwijzers jaarlijks 
een f 10 000.000.— staatsgeld in de kloosterkassen. Het 
Katholieke schoolblad erkende dat, toen het 27 December 
1928 schreef: Dat de stoffelijke vooruitgang der Congre
gaties ten nauwste samenhangt met de resultaten, die de 
gelijkstelling gebracht heeft.

Zoo wordt het geld van de staat, dat is dus ook van niet- 
godsdienstige en socialistische arbeiders gebruikt om kinderen een 
clericale en in elk geval anti-socialistische opvoeding te geven !

Nu kan er verschil van meening bestaan over onze onderwiis- 
paragraaf, b.v. over de vraag, of wij de stichting van socia
listische scholen moeten bevorderen, of het beginsel van de ver
plichte neutrale staatsschool moeten aanvaarden.
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Er kan echter geen verschil over bestaan, dat aan deze 
ellendige toestanden in de Nederlandsche politiek radicaal een 
eind moet worden gemaakt. Als men weet, hoe de kerk als een 
onderdeel van het kapitalisme fungeert, dan kan er in het congres 
geen verschil van meening bestaan over deze onze voornaamste 
uitspraak: de kerk moet volkomen los worden gemaakt van de 
gemeenschap en van de school! Ook in dit opzicht is van de 
S D.A.P. niets te verwachten. Deze onderwijspolitiek zou voor 
haar al voldoende zijn om alle gemeenschap met ons te ver
breken, want zij zou een einde maken aan hetgeen zij als haar 
politiek perspectief in Nederland beschouwt.

♦ ♦ *

De Vakbeweging en de O.S.P.
Bij de beoordeeling van de situatie in Nederland en de strijd 

tegen de reactie moeten wij nog rekening houden met een andere 
belangrijke factor. Het is ook een punt waarover dit congres 
heeft te beslissen; het is de vraag, hoe wij tegenover de vak
beweging staan.

De oorspronkelijke verhouding tusschen de vakbeweging en 
de politieke partij was deze: de partij bemoeide zich met het 
parlement, het kiesrecht, de sociale wetten, enz. en de vakbe
weging bepaalde zich vooral tot de strijd voor betere loonen 
en arbeidsvoorwaarden in de bedrijven.

Deze verhouding is door het moderne kapitalisme vernietigd.
Naarmate de grenzen tusschen economische en politieke vraag

stukken vervaagden, naar die mate en in snel tempo werden 
de grenzen tusschen politiek en vakbeweging opgeheven.

De vakbeweging heeft zich thans met alle vraagstukken van 
economische en politieke aard te bemoeien. De strijd voor betere 
loonen en arbeidsvoorwaarden kan geen afzonderlijke strijd 
meer zijn. Hij is verbonden met de algemeene, ingrijpende 
eischen, die thans aan het kapitalisme moeten worden gesteld, 
d.w.z. met de strijd voor socialisatie en onteigening, zoowel als 
met de strijd tegen fascisme en oorlogsgevaar.

De resoluties van de vakbeweging in de laatste jaren geven 
blijk van de erkenning dezer ontwikkeling, maar de praktijk 
sleept steeds hopeloos achter die resoluties en achter de feiten aan.

Telkens wanneer de vakbeweging voor conflicten komt te 
staan, die bewijzen, dat met de oude, incidenteele en partieele 
vormen van actie geen strijd van beteekenis meer te winnen 
is, deinst zij voor de consequenties terug.

In Nederland heeft de leiding van het N.V.V., zonder eenig over
leg met de leden, het standpunt inzake de crisis overgenomen.

Wel heeft zij de eene daverende bedreiging op de andere 
laten volgen, maar in de praktijk volgt zij het parool: wachten
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op een opleving in handel en industrie. Dat geldt ook voor 
den strijd tegen het plan-Welter, waarbij de heele sociale 
positie van alle leden der vakbeweging is betrokken.

Ons standpunt daartegenover is, dat, wil de vakbeweging de 
belangen harer leden ernstig behartigen, zij niet kan volstaan 
met het registreeren van leden, het betalen van uitkeeringen 
en het onderhouden van een administratief apparaat, maar dat 
zij dan een massaal, revolutionnair, buiten-parlementair verzet 
moet ontketenen, met alle middelen waarover zij beschikt, met 
inbegrip dus van boycot, lijdelijk verzet en massale stakingen.

Zóó zien wij de taak der vakbeweging en dat is uitgedrukt 
in onze eerste resolutie (a) x).

De tweede resolutie bevat een uitspraak omtrent onze directe, 
organisatorische verhouding tot de vakbeweging. In verband 
met onze boven omschreven opvattingen omtrent de taak der 
vakbeweging, spreekt het vanzelf, dat wij in Nederland voor 
onze strijd geen perspectief zien in het N. A. S., dat er niet in 
is geslaagd een massale beweging te worden en dat over ver
ouderde en gebrekkige organisatievormen beschikt, die deze 
vakcentrale voor economische en politieke strijd van eenige be- 
teekenis in deze periode ongeschikt maken.

Blijft dus over het N. V. V.
Na alles wat er den laatsten tijd is gebeurd, behoeft het geen 

nadere toelichting, dat de straffe formuleering, die op onze 
Haarlemsche stichtingsvergadering is aangenomen, niet kan 
worden gehandhaafd. De leiding van het N. V. V. zelf heeft 
ons dat onmogelijk gemaakt.

Dit neemt niet weg, dat ook in de huidige formuleering de 
voorkeur voor het N. V. V. uitdrukkelijk blijft uitgesproken.

Wij blijven onverzwakt het feit erkennen, dat de moderne 
organisaties technisch de best toegeruste en ingerichte vak
organisaties in Nederland vertegenwoordigen. Wij blijven 
bovenal het feit aanvaarden, dat de massa der modern geor
ganiseerde arbeiders door ons moet worden overtuigd van de 
juistheid en de noodzakelijkheid van de eischen die wij in deze 
periode aan de vakbeweging stellen.

Het Partijbestuur weet dat het den leden met deze formu
leering een buitengewoon zware taak oplegt.

De strijd die de S. D. A. P. tegen de linkervleugel heeft ge
voerd, wordt door S. D. A. P.sche vakbondleiders voortgezet 
tot in zijn scherpste, gemeenste en lafste vorm: die van het 
royement, dikwijls gepaard met de grofste schending van de 
meest elementaire organisatorische regels.

Wij kunnen ons de verbittering dezer leden, onder wie er 
zijn, die, zooals in Enschedé, 25 of 30 jaar in een moderne

Zie bijvoegsel op bli. 39/40.
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vakorganisatie hebben gestreden, volkomen verklaren. Er zijn 
er, die de periode van broodrooftactiek van de bourgeoisie nog 
hebben gekend tegen hen, die zich bij dezelfde moderne orga
nisaties aansloten. Het is veel erger, door eigen kameraden te 
worden gebroodroofd dan door de bourgeoisie. Het is van de 
zijde der vakbondsbestuurders ook veel laffer dan van de zijde 
der bourgeoisie. En wij geven hier de verzekering, dat de 
O. S. P. tegen deze tactiek van de bestuurders dezelfde hard
nekkige en onverzoenlijke strijd zal voeren die de pioniers 
der vakbeweging destijds tegen de bourgeoisie hebben gevoerd I

Wat in de toekomst met de vakbeweging gaat gebeuren is 
niet met absolute zekerheid te voorspellen. In deze periode kan 
alles gebeuren en wij moeten dus op alles zijn voorbereid.

Het is mogelijk dat in deze ontwikkeling gebeurtenissen 
plaats grijpen als in de Borinage, waarbij de massa over de 
hoofden der leiders heen, de strijd tegen het kapitalisme aan
bindt. Het is mogelijk dat bij verder voortdurend onderdrukt 
verzet aan de onderkant, de vakbeweging door de onverant
woordelijke en conservatieve leiding zelve stuk geslagen wordt.

Wij, als revolutionaire, socialistische partij, houden rekening 
met al deze mogelijkheden en wij zullen in zulke omstandig
heden elke vorm van actie en organisatie,

elk middel aangrijpen om ons doel te bereiken.
Maar tot zoolang, en juist omdat al die mogelijkheden bestaan, 

blijft het duidelijk parool:
WERKT IN DE MODERNE VAKBEWEGING

met onverminderde kracht, ja met grooter volharding dan ooit 
tevoren I

Ten aanzien van de royementen zullen wij overal, waar dit 
maar even mogelijk is, maatregelen trachten te nemen, die het 
materieele nadeel voor de geroyeerden opheffen. In Enschedé 
zijn daartoe onmiddellijk pogingen gedaan.

Tot de niet geroyeerden zeggen wij: wegloopen, in verbitterde 
stemming, is het geqiakkelijkst. Maar daarmee bewijst ge de 
reformistische leiding de beste dienst, blijven en doorvechten is 
onvergelijkelijk veel moeilijker, maar daarmee bewijst ge het 
revolutionaire socialisme de beste dienst I

Het werk van de revolutioneering der modern georganiseerde 
massa is ons werk.

De communisten hebben in dit opzicht volkomen gefaald.
De N.A.S.-arbeiders kunnen het niet, om de eenvoudige reden, 

dat zij tot een andere vakcentrale behooren en zij zullen moeten 
begrijpen en loyaal moeten aanvaarden, dat wij, als de. eenig 
overblijvende revolutionaire groep, het noodzakelijke revolu-
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tionaire werk onder het in de moderne vakbeweging georga
niseerde proletariaat blijven verrichten.

Het is onze plicht, geroyeerden zooveel mogelijk tegen de na- 
deelige gevolgen der royementen te beschermen. Het is de plicht 
van onze leden er voor te zorgen, dat voor elke tien geroyeerden 
er honderd in de plaats komen, die hun werk voortzetten.

D^nk aan onze enorme taak in de a.s. winter!
Wanneer wij de massale demonstratie in Den Haag willen, 

die wij aangekondigd hebben — niet bij wijze van een Zondagsch 
feest, zittend aan de kant en doelloos luisterend naar mooie 
redevoeringen, maar om de uitvoering van het rapport Welter 
te voorkomen, om te beletten, dat ook hier het fascisme gaat 
groeien als in andere landen, om het Socialisme aan de orde 
te stellen — dan moeten wij zorgen, dat de arbeidersmassa, 
één van revolutionaire overtuiging, dreigend op het Binnenhof 
staat om haar eischen af te dwingen.

Is dit te bereiken door weg te loopen uit de moderne vak
organisaties ?

De neiging daartoe bestaat; daarom behandelen wij dit 
punt met zooveel nadruk. Men moet begrijpen, dat men dan 
de eenige kans om deze demonstratie te krijgen, wegneemt. 
Wij kunnen niet naar Den Haag gaan met minder arbeiders 
dan er geweest zijn ; wij moeten er komen met meer dan er 
ooit zijn geweest, dat wil dus zeggen met een groot deel der 
modern georganiseerde arbeiders, die ondanks alles — dat 
hebben talrijke vergaderingen der vakbondsafdeelingen be
wezen — bereid zijn, naar ons te luisteren. In de geheele 
houd'ng van de vakbewegingsleiding tegenover ons ligt angst 
opgesloten. Als men niet zoo bang was, dat, indien onze af- 
deeling Enschedé b.v. nog een half jaar zoo zou voortwerken 
onder de modern georganiseerde arbeiders, de geheele moderne 
arbeidersbeweging de politiek onzer Partij zou aanvaarden, dan 
zou men met deze royementen niet zijn begonnen. Het is 
misschien een tragisch bewijs, maar het zs een bewijs van onze 
overwinning op het reformisme!

Dit prijs te geven door onze handen af te trekken van de 
moderne arbeidersbeweging zou het ergste zijn wat men onze 
partij zou kunnen aandoen. Neen ! Blijven en alles er op zetten, 
dat de arbeiders met ons meegaan naar Den Haag, niet op 
een Zondag, maar op een werkdag, waarop zij slechts één 
doel kan hebben : het parlement en de regeering aan het ver
stand te brengen, dat de arbeiders deze reactie niet langer 
zullen dulden.1)

J) Bij het drukken dezer brochure wordt bekend, dat de leiding van het 
N.V.V. eindelijk voor de toenemende drang harer leden is bezweken en een 
demonstratie op een werkdag naar Den Haag heeft aangekondigd De O.S.P.-ers 
zullen dit als een begin beschouwen. Helpt dit niet, dan verder werken, harder dan 
ooit, voor de toepassing van scherpere middelen : boycot, lijdelijk verzet, staking!
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V.A.R.A. en O.S.P.

De geestelijke tirannie der S.D.A.P. strekt zich, behalve over 
de vakbeweging, ook uit over alle nevenorganisaties der moderne 
arbeidersbeweging. Het schijnt, dat alleen de Arbeiders-Sport- 
bond zich nog niet bezondigd heeft aan het toepassen van de 
reformistische dictatuur. ïn alle andere organisaties worden de 
leden der O.S.P. öf geroyeerd óf als tweede of derde rangs 
leden behandeld.

De A. J. C. heeft onze leden geroyeerd.
De muziek- en zangvereenigingen hebben haar leden ver

boden voor de O. S. P. te zingen of te spelen, ook al bestonden 
de betrokken afdeelingen in meerderheid uit leden der O.S.P.

Het verzoek aan de V. A. R. A. om toekenning van spreek
tijd is afgewezen. Het is een zonderlinge situatie: Onze con
tributie is goed; het werk van de O. S. P.ers voor de V. A.R.A. 
is goed; maar hun partij wordt openlijk geboycot.

Wij erkennen de S. D. A. P. niet als de eenige organisatie, 
die voor de microfoon socialistische voorlichting kan en mag 
geven. Dat kan geen enkel lid onzer partij, die lid van de 
V.A.R.A. is, aanvaarden. De V.A.R.A. sluit nu de poort 
voor ons. Zoo goed als na de royementen door de A. J. C. 
het Socialistisch Jeugdwerk is opgericht, en na het verbod der 
zangvereenigingen onze „Prosonu’s”, dat deel van de propa
ganda op steeds doeltreffender wijze verzorgen, zoo goed zullen 
wij tegenover de afwijzing van de V. A. R. A. moeten komen 
met een eigen Onafhankelijke Socialistische Radio Omroep.

De Communisten en het Eenheidsfront.

Wij moeten hier nog wijzen op een andere geestelijke 
tirannie, n.1. die der „officieele” Communisten.

Men weet, dat het standpunt onzer partij inzake Rusland in 
geen enkel opzicht is veranderd. Het schijnt echter steeds 
weer noodig er aan te herinneren, dat de linkervleugel in de 
Nederlandsche moderne arbeidersbeweaing werd geboren uit 
de verdediging van de Sowjet-Unie. Wij hebben ons in dit 
opzicht niets te verwijten en nog steeds nemen wij het stand
punt in, dat Sowjet-Rusland de eenige reëele en met alle 
middelen toegeruste macht is, waarover het proletariaat der 
wereld beschikt.

Mocht Sowjet-Rusland worden aangevallen, dan hebben wij 
als Partij, en al onze leden individueel de plicht, alles in het 
werk te stellen om die aanvallen van het kapitalisme met het 
revolutionaire verzet van het proletariaat te beantwoorden.

Ten aanzien van de Communistische Internationale staat de 
zaak echter anders.

Men kan over de vraag discussieeren of wij hier dezelfde
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ontwikkeling moeten doormaken en b.v. hetzelfde vijfjarenplan 
moeten ontwerpen als Rusland, m.a.w. of voor het reeds 
geïndustrialiseerde West-Europa niet andere vormen moeten 
gelden. Daarover zal in onze kring ongetwijfeld nog het noodige 
worden gezegd.

Echter moet al direct worden vastgesteld, dat, waar wij ons 
eenerzijds niet aanmatigen de Russen voor te schrijven hoe zij 
in hun gebieden met hun mogelijkheden en moeilijkheden het 
Socialisme tot stand moeten brengen, wij anderzijds evenzeer 
een dictatuur van Moskou afwijzen bij het bepalen van de 
politieke, economische en organisatorische middelen en methoden, 
die hier, onze strijd voor het socialisme moeten bepalen.

Internationaal overleg is noodig. Internationale discipline 
evenzeer. Nationale dictatuur over en in de organisaties der 
arbeidersklasse is voor ons volstrekt onaanvaardbaar en on
duldbaar.

Dit alles zou nog tot normale discussie met de communisten 
aanleiding kunnen geven, en ook het feit, dat de Communistische 
Partij in ons land van den aanvang af niets heeft gedaan dan 
onze partij op de meest infame en leugenachtige manier te 
bestrijden, zou niet voldoende zijn dat te verhinderen. Wij hebben 
drie maanden lang de dagelijksche aanvallen in de „1 ribune”, 
in de communistische manifesten, enz., gelezen, zonder er scherp 
op te reageeren, omdat wij steeds ruimte wilden laten voor het 
belangrijkste: het eenheidsfront.

Ten aanzien van het eenheidsfront kunnen wij slechts een 
volkomen eerlijke en loyale politiek aanvaarden en elke daad 
van sabotage daarvan beschouwen wij als een vijandige daad 
jegens de arbeidersklasse.

De ervaring heeft onze partijgenooten nu reeds geleerd, dat 
de communistische leuze: „het eenheidsfront van onderen op” 
(terwijl in geen enkele partij in Nederland zulk een dictatuur 
van de partijleiding heerscht als juist in de C.P.H.) slechts dient 
om het eenheidsfront te saboteeren en om tegen andere revolutio
naire partijen te intrigeeren. Men gebruikt een van boven af 
door enkele niet door arbeiders gekozen leiders gedicteerde 
politiek om andere revolutionaire partijen te bestrijden. „De 
Tribune” beschouwt het b.v. als een geweldig succes in haar 
„klassenstrijd” als een revolutionaire arbeider, van de O.S.P. 
naar de C.P.H. overgaat. De O.S.P. heeft ongeveer 200 leden 
van de C.P.H. overgekregen en wij vinden het niet van het ge
ringste belang, dat met veel gejuich te vermelden. Wij achten het 
niet onze taak speciale propaganda te maken onder de arbeiders 
in de C.P.H. om hen naar de O.S.P. over te brengen. Wij zeggen: 
als ge revolutionair georganiseerd zijt, blijf dat dan. In de toekomst 
zal wel blijken, welke organisatie de beste is. Wij willen in de eerste 
plaats tot die groote groepen spreken, die nzeï-revolutionair 
georganiseerd zijn. Dat gaat de C.P.H. blijkbaar „te ver”. Haar
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optreden is niet in de eerste plaats tegen het kapitalisme en tegen 
het reformisme gericht, maar tegen de „linksche sociaal-fascisten”, 
de OS.P.ers, „de gevaarlijkste vijanden der arbeidersklasse”.

Bij de stichting van het „Comité Anti Fascisme en Oorlog” 
(„Antifo”) is gebleken, dat er met de communisten in Nederland 
inzake de vorming van het eenheidsfront niets te beginnen valt. 
Wij willen er hier nog eens op wijzen, dat de vertegenwoordigers 
der O.S.P. in het Antifo-comité, tegen de wensch van alle 
anderen in (met uitzondering van de „Perhimpoenan Indonesia”), 
er op bleven aandringen, dat de C.P.H. zou worden uitgenoodigd. 
De C.P.H. heeft geweigerd, ook nadat wij de zaak in „De Fakkel” 
opnieuw aan de orde hadden gesteld. Voorwaarden zijn aan de 
C.P.H. niet gesteld; er is zelfs uitdrukkelijk meegedeeld, dat zij 
op dezelfde basis als elke andere organisatie haar eigen voor
stellen in het Comité aan de orde kan stellen. De C.P.H. heeft 
dat niet gedaan en zij heeft zich daardoor van de vorming van 
het revolutionaire eenheidsfront in Nederland geisoleerd.

Wij zullen het er allen over eens zijn, dat het Antifo-Comité 
niet sterk genoeg is, maar wie de geschiedenis der Nederlandsche 
socialistische arbeidersbeweging eenigzins kent, weet, dat dit de 
eerste geslaagde poging is om het begin van het revolutionaire 
eenheidsfront tot stand te brengen. Of het meer zal worden 
hangt niet alleen af van de andere leden van het Antifo-Comité, 
maar ook van de wijze waarop wij er voor werken, waarbij 
voorop moet staan, dat ons werk in de moderne arbeidersbe
weging er geen schade door moet lijden. Als het Antifo-comité 
niet zou slagen, dan zou het eenheidsfront in zijn georganiseerde 
vorm hier voorloopig van de baan zijn. En de arbeidersklasse 
heeft dat eenheidsfront bitter noodig, speciaal in de strijd tegen 
het fascisme.

* **

Fascisme en „Planwirtschaft”.
Over • de opvatting, dat de fascisten slechts „baardelooze” 

knapen zouden zijn, zal spr. niet veel zeggen. Niets is gevaar
lijker en dommer dan de fascisten alleen te beoordeelen naar 
romantisch aangelegde scholieren met een lorgnet op en een 
uniform aan. Ook de omschrijving van „bloed- en moordhorden”, 
van wildgeworden kleinburgers, die de arbeidersorganisaties 
willen vernietigen, is onvoldoende.

Neen, het fascisme heeft een sterke politieke en economische 
grondslag.

Het is in deze beslissende crisis de voorhoede van de bour
geoisie en dat moet het uitgangspunt zijn bij het bepalen van 
onze houding.
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Hierbij moeten wij wijzen op een punt waaraan de arbeiders
beweging niet voldoende of geheel verkeerde aandacht wijdt en 
dat ten nauwste verband houdt met het fascisme, nl. de z.g. 
„Planwirtschaft” of „Planmatige productie”. Zoowel reactionnairen 
van allerlei slag als het l.V.V. en de S.A.I. spreken en schrijven 
over „Planwirtschaft”. Wat dit in werkelijkheid is komt men 
echter pas te weten, als men zorgvuldig de verschillende 
motieven der voorstanders nagaat.

Op het Sociaal-Economisch Wereld-Congres van 1931 hebben 
een aantal leidende burgerlijke economisten 5 dagen lang over 
„Planwirtschaft” gesproken, en nooit hebben wij een hopeloozer 
beeld van verwarring gezien. Een ding werd tenslotte echter 
duidelijk — en dat is het hoofdmotief van allen die op „herstel” 
en „nieuwe opleving” hopen — n.1. dat „Planwirtschaft” in 
hoofdzaak beteekent: een straffere organisatie van het huidige 
kapitalisme; concentratie van crediet, systematische (in plaats 
van onsystematische) rationaliseering en intensiveering van den 
arbeid, contingenteering en nationale afsluiting: Dit alles wordt 
in de een of andere vorm onder het begrip „Planwirtschaft” 
gebracht.

Beschouwd als middel om het kapitalisme aan een laatste 
redding uit deze crisis te helpen, worden dus alle noodveror
deningen, decreten en Welter-plannen onderdeden van de voor
bereiding van die „Planwirtschaft”.

Die planmatige productie is dus niets anders dan de stabili
satie van het kapitalisme ten koste van de arbeidersklasse.

Het is economisch fascisme.
Zoolang het reformisme de bourgeoisie daarbij kan helpen, 

werkt de bourgeoisie met dat reformisme samen.
Heeft het reformisme zijn dienst verricht en houdt de crisis 

niettemin aan — hetgeen thans het geval blijkt — dan zet de 
bourgeoisie dat reformisme, ondermijnt en verzwakt als het dan 
door de „duldingspolitiek” is, hardhandig aan de kant en 
grijpt naar sneller en krachtiger maatregelen om zich te hand
haven.

Dan komt in de plaats van het langzame, geleidelijk terug
dringen der arbeidersklasse met behulp van het reformisme, 
de brute, openlijke, op geweld gebaseerde reactie.

Dan heeft dit economisch fascisme een politieke dictatuur 
noodig om te kunnen worden doorgevoerd.

En van die politieke dictatuur met dat economisch doel der 
heerschende klasse zijn de fascisten met hun „corporatieve”, 
hun Standenstaat de voornaamste dragers.

Deze „Planwirtschaft” is dus — behalve de radicale ver
nietiging door middel van oorlog — één van de „oplossingen” 
waarnaar de bourgeoisie moet streven. Het is de laatste.

Zoo beschouwd, staan wij in den strijd tusschen kapitalisme 
of socialisme, thans practisch voor de keuze:
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Fase isme-Nu of Socialisme-Nu!

Het fascisme heeft daarbij de hulp van bepaalde groepen van 
arbeiders noodig.

Het heeft de hulp noodig van door pauperisme en ellende 
murw geslagen arbeiders, ook van de Prot. Christelijke en 
R.K. arbeiders, die van de aanvang af anti-socialistisch zijn 
opgevoed.

Dit proces werkt overal, ook in Nederland.
Het is hier nog slechts in kiem aanwezig, maar in dit ver

band moeten we een woord van hulde brengen aan onze 
kameraden in Overschie, omdat zij instinctief voelden, dat de 
opmarsch van het fascisme op het platteland onmiddellijk moest 
worden gestuit.

Het fascisme zal ook hier groeien en het zal ook hier eco
nomische en financieele steun van de heerschende klasse krijgen. 
Men kan thans zoo nu en dan nog verontwaardigde artikelen 
daarover lezen van ethici en intellectueelen in burgerlijke 
bladen. Diezelfde verontwaardigde artikelen kon men aan
vankelijk ook in de Duitsche pers lezen, maar terwijl zij werden 
geschreven, stroomde het klinkende, koude geld in de zakken 
der fascisten om hen in staat te stellen hun actie voort te 
zetten I

Dat zal ook hier gebeuren. Voor onze partij is er in dit 
opzicht maar één parool:

Als het fascisme zich vertoont, slaat het neer, vóór het ons 
neerslaat I

Waar de fascisten kunnen en mogen demonstreeren, daar 
willen wij ook demonstreeren. Waar zij kunnen en mogen 
vergaderen en ageeren, daar willen wij ook vergaderen. En 
als de fascisten van de overheid toestemming krijgen om openlijk 
in uniform en gewapend op straat te verschijnen, dan eischen 
wij on voor waardelijk het recht op om hetzelfde te doen.

In dit verband verwijzen we naar een ander belangrijk punt 
onzer congres-agenda: de stichting eener Socialistische Arbeiders- 
weer (S. A. W.) x). Dit is een der ernstigste voorstellen die op 
deze agenda voorkomen. Wij beschouwen de Arbeidersweer niet 
als een spelletje. Zij heeft een hoogst ernstig doel.

x) Het door het congres aangenomen voorstel luidt als volgt:
Het Congres...............
besluit tot oprichting van een socialistische Arbeidersweer (S. A.W.), die ten 

doel heeft de acties van de Partij en haar organen te ondersteunen en te 
beschermen, en het gebruik van geweld van aan de arbeidersklasse vijandige 
elementen te voorkomen of te verhinderen;

draagt het Partijbestuur op ten spoedigste voor de uitvoering van dit besluit 
zorg te dragen.
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Zooals de O. S. P. de voorhoede der revolutionaire arbeiders
beweging moet zijn, zoo moet onze Arbeidersweer de voorhoede 
onzer Partij zijn. Zij heeft de partij, onze vergaderingen, onze 
acties, te beschermen tegen elke aanval, die op ons mocht 
worden gedaan.

* ♦*

De Sociale Revolutie.
Hoe staan wij in deze crisis tegenover de reactie?
Wat willen wij, wat zijn de voornaamste eischen der partij ?
Wij willen de socialisatie van industrie, financiën en land

bouw ;
een sociale wetgeving en een loonstandaard die aan de 

volle eischen van een menschwaardig bestaan beantwoorden;
de onmiddellijke onafhankelijkheid der koloniale gebieden 

en vollen steun aan elke proletarische revolutionaire vrijheids
strijd ;

onteigening der bezitters ten bate van de gemeenschap;
massale actie, revolutionair en buiten-parlementair, tegen de 

reactionaire aanvallen van regeering en werkgevers;
onverzoenlijke strijd tegen oorlog en militairisme met alle 

middelen.
Maar wij weten, dat al die eischen van ons strijdprogram 

niet zullen worden verwezenlijkt langs de weg van geleidelijk
heid, van onderhandelingen of coalities met burgerlijke partijen.

Wij weten, dat de periode van de z.g. sociale evolutie en 
het reformisme definitief is afgesloten.

Wij weten dus, dat deze eischen niet eer zullen worden ver
wezenlijkt dan nadat het proletariaat de macht zal hebben ver
overd.

Die strijd om de macht, het organiseeren er van, de actie 
en de propaganda daarvoor, ziedaar, het eerste en laatste 
woord van ons program I

Wij hebben gedurende het korte bestaan onzer Partij be
wezen, dat wij geen enkele eisch, die het arbeidersbelang 
raakt, zullen verwaarloozen. Wij moeten onze eischen, stuk 
voor stuk, en telkens weer stellen, propageeren en verdedigen, 
omdat zóó alleen de arbeidersklasse uit bittere ervaring ge
dwongen zal worden die strijd om de macht over de heele 
linie te aanvaarden.

Dat is de kern van onze leuze:
Het Socialisme-Nu I

Het wil zeggen, dat wij met elke eisch afzonderlijk en met 
al onze eischen gezamenlijk, de eisch van het socialisme als de
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cenige practische politiek tegenover het kapitalisme aan de 
orde stellen.

We staan er goed voor.
Men moet teruggaan tot het begintijdperk der socialistische 

arbeidersbeweging in Nederland, om de weerga te vinden van 
de energie en de offervaardigheid, die de O.S.P.-ers in deze 
eerste maanden hebben getoond.

Men kan ons niet verwijten, dat wij niet gewerkt hebben en 
dat er geen actie is. Zelfs de kleinste afdeelingen met 7 of 8 
leden hebben in sommige gevallen heele plaatsen in rep en 
roer gebracht bij het verdedigen der arbeidersbelangen of de 
bestrijding van het fascisme.

Wij kunnen trotsch zijn op dit begin, als wij maar goed in 
het oog houden, dat het een begin is en dat er nog veel meer 
uit onze leden gehaald kan worden, niet alleen wat de geest
drift aangaat, maar ook wat de verdeeling van het werk 
betreft.

In enkele ^plaatsen wordt het werk langzamerhand geconcen-
reerd bij kleine groepen onzer kameraden. Dat mag in geen 

veval Hftt « J_ ___:i.___i- 1 . u i ••_______ ... —- ° . .. geval l Het is meer dan ooit noodig, dat elk lid ten volle bij 
het werk der partij wordt betrokken.



Daartegenover stellen wij het socialisme, als het systeem van 
de orde en de opbouw.

Het kapitalisme maakt de revolutie door zijn chaos en ruïne.
De Sociale Revolutie dus is geen chaos, maar de vernietiging 

van de chaos, en tevens de wekker van de beste constructieve 
krachten van het proletariaat!

Revolutie is in deze periode de eenige werkelijk construc
tieve idee.

De angst voor het woord revolutie, die de bourgeoisie en het 
reformisme dag in, dag uit bij de arbeiders probeeren te wekken, 
moeten wij omzetten in de liefde en vooral in de moed tot 
de revolutonnaire daad.

Wij kunnen daarbij wijzen op de ervaringen der geschiedenis.
Het geheele parlementaire stelsel der bourgeoisie, waarop zij 

zoo trotsch placht te zijn, is door haar in een reeks van bloe
dige revoluties op de feodale klasse veroverd.

De georganiseerde socialistische arbeidersbeweging zelve is 
uit een reeks van gewelddadige opstanden geboren.

Het vijfjarenplan van Sowjet-Rusland, het grootste wonder 
van deze tijd, is ontstaan uit en door de Russische revolutie.

Zoo willen wij in deze periode de revolutie in haar glorierijke 
beteekenis herstellen.

Wij willen haar maken tot de edelste daad, die de menschheid 
ooit heeft verricht — ons diep bewust van de ontzaglijke be
teekenis van de woorden van Karl Marx, dat met de val van 
het kapitalisme de voorgeschiedenis der menschheid wordt 
afgesloten.

Ons diep bewust ook van de onbeperkte offers, die deze taak 
van ons eischen zal.

Kameraden, O.S.P.-ers, Revolutionairen!

Revolutie, dat moet het brandende wachtwoord worden 
onzer Partij, dat gaat van mond tot mond, van huis tot huis, 
van stad tot stad.

Revolutie! Het moet de alles en allen beheerschende en be
zielende idee worden, waarmee wij onze Partij, onze klasse, 
ons zelf sterker en beter moeten maken, opdat wij kunnen zijn 
in de waarachtige, in de schoonste en sterkste zin van het woord:

Soldaten van de Revolutie!

Stormtroepen van het Socialisme!
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I.

De ontwikkeling van het kapitalisme heeft geleid tot een toestand, 
die met de formuleering „Ondergangsperiode van het kapitalisme” 
het nauwkeurigst wordt aangegeven en die tegelijkertijd de .periode 
van de proletarische revolutie is.

In deze periode voltrekken op- en neergang van de conjunctuur 
zich niet langer zóó, dat een volledige, alzijdige ontwikkeling der pro
ductiekrachten gewaarborgd wordt, en dat iedere nieuwe conjunctuur
cyclus een hooger peil aanwijst.

Integendeel, het kenmerkende van de tegenwoordige periode is, dat 
eenerzijds de voortgeschreden industrialisatie, de revolutionnaire be
weging der koloniale en half-koloniale volken en het bestaan van Sovjet- 
Rusland, een opwaartsche beweging van het kapitalisme, voor zoover 
het de noodzakelijke uitbreiding betreft, beletten; terwijl anderzijds de 
voortgeschreden technische en organisatorische ontwikkeling, het trust- 
en kartelwezen, de rationalisatie, zoowel in industrie als in landbouw, 
het aanpassingsvermogen van het stelsel, noodzakelijk voor het te boven 
komen van de conjunctuur-crisissen, belemmeren.

Zoo is een te boven komen van de conjunctuur-crisissen nog slechts 
mogelijk èn gedurende steeds korter wordende perioden, èn door ge
lijktijdige vernietiging van de oudere vol-ontwikkelde deelen van het 
kapitalisme — een ontwikkeling dus van catastrophalen aard, die de 
structuur-crisis van het kapitalisme laat bestaan.

II.

Dit alles heeft in de eerste plaats betrekking op het oudere, Euro- 
peesche kapitalisme, dat, geklemd tusschen het jongere Amerikaan6che 
kapitalisme en de nieuwere industriegebieden, tusschen het opstandige 
Oosten en het groeiende Sovjet-socialisme, aan het eind van zijn kapitalis
tische mogelijkheden is gekomen.

Voor dit deel van het kapitalisme is de ondergangsperiode in den 
meest actueelen vorm aanwezig en de korte momenten van een betere 
conjunctuur zullen niet in staat zijn de millioenen-werkloosheid van het 
industrie-proletariaat en de millioenen-armoede van de agrarische be
volking te doen verdwijnen.

In het kapitalistisch systeem is voor een industrieël en agrarisch 
hoogontwikkeld Europa geen plaats meer.

Alle kapitalistische pogingen, om door de vorming van een Vereenigd 
Europa dezen ondergang af te wenden, zijn niet alleen door de onder-
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linge tegenstellingen tot mislukking gedoemd, doch ze kunnen ook slechts 
leiden tot vernietigende imperialistische en koloniale oorlogen en .tot 
botsingen met Sovjet-Rusland, waardoor de ondergang van Europa nog 
slechts bespoedigd kan worden.

Niet alleen in, doch ook buiten Europa is door de onderlinge tegen
stellingen het oorlogsgevaar groeiende, zooals uit het optreden *van 
Japan in het Verre Oosten ten duidelijkste blijkt. Zoowel dit groeiende 
oorlogsgevaar als de toenemende kracht van de fascistische beweging 
vormen ernstige bedreigingen van het lot en leven der arbeidersklasse.

III.

Deze situatie maakt iedere gedachte aan een geleidelijke ontwikkeling, 
waarbij het socialisme langzaam, binnen een bloeiend kapitalisme, zou 
tot stand komen tot een uiterst gevaarlijke illusie.

Met den ondergang van het Europeesche kapitalisme is ook de mate- 
riëele basis van het Europeesche reformisme aan het verdwijnen.

Daarom staat de Europeesche arbeidersklasse in deze periode voor 
de keuze: óf het Socialisme-nu, óf de ondergang.

Het Socialisme is voor de Europeesche arbeiders economisch, politiek 
en moreel, tot de taak der practische politiek geworden.

Deze taak, de strijd voor de Socialistische Vereenigde Staten van 
Europa, kan slechts volbracht worden in de nauwste samenwerking met 
Sovjet-Rusland en met den nationalen bevrijdingsstrijd der onderdrukte 
volken.

Zou het Europeesche socialisme niet in staat zijn de arbeidersklasse 
rijp te maken voor de proletarische revolutie, die noodig is voor het 
vervullen van deze taak, dan zou het socialisme met grootere moeilijk
heden en ten koste van geweldige offers eerst later, in een economisch 
en politiek geheel gewijzigde wereld, moeten worden veroverd.

IV.

De actualiteit van het Socialisme moet dus in het middelpunt van 
realistische klassepolitiek der arbeiders staan.

Zonder verovering van de politieke macht is een program van maat
regelen, om het economisch leven in een snel tempo te socialiseeren, niet te 
verwezenlijken.

In dezen strijd om de macht moet de arbeidersklasse zoo lang mogelijk 
gebruik maken van de parlementair-democratische middelen en methoden, 
zonder daardoor ook maar een oogenblik de alles overheerschende be
ginselen van den klassenstrijd in gevaar te laten brengen of te laten 
verzwakken, en met afwijzing van nationale en internationale samen
werking of coalities met burgerlijke partijen.

Door de heerschende klasse voor de keus gesteld tusschen machte- 
looze parlementaire democratie of verwezenlijking van het socialisme, 
moet de arbeidersklasse van alle, parlementaire en buitenparlementaire 
middelen gebruik maken om de macht te veroveren en te behouden.

33



V.

in de crisis van het kapitalisme wordt het onderscheid tusschen for- 
meele democratie en feitelijke dictatuur steeds kleiner.

Een werkelijke strijd tegen deze door de kapitalisten steeds meer 
toegepaste methode, is slechts mogelijk door een gelijktijdigen ‘strijd 
tegen schijn-democratie en democratische illusies.

Tegen deze democratie, waaromheen zich thans de geheele reactie 
groepeert is onze actie gericht.

De Europeesche arbeiders moeten strijden voor een werkelijke econo
mische en politieke democratie, en zé hebben dat te doen op een wijze, 
die in overeenstemming is met een geestesgesteldheid, die niet kan leiden 
tot de dictatuur van een partijbureaucratie en tot een politiek van avon
tuur en putschisme.

Ze voeren hun strijd als breede massa-actie, door middel van hun 
partijen, vakvereenigingen en andere instanties der arbeidersbeweging 
die naar ledenaantal, inzicht en strijdbaarheid versterkt moeten worden. 
Ze moeten weten dat in dien strijd^de botsing met de machtsmiddelen van 
de kapitalistische staat onvermijdelijk is en dat in een dergelijke revolu- 
tionnaire situatie de heerschende klasse zich met geweld zal trachten te 
handhaven en dat de arbeidersklasse er rekening mee heeft te houden, 
dat zij in zulke situaties slechts overwinnen kan als zij bereid is tegenover 
de dwangmiddelen der heerschende klasse haar eigen dwangmiddelen 
te plaatsen.

Ze moeten ook weten dat na de verovering van de macht, allereerst 
de handhaving der socialistische heerschappij .noodzakelijk is, en dat 
vernietiging der contra-revolutionnaire en kapitalistische krachten de 
eerste plicht is.

De heerschappij der arbeiders kan, terwijl ze streeft naar een vol
komen democratie, geen enkele vorm van democratie toelaten die de 
handhaving van haar macht belet of belemmert. Tegenover de dictatuur 
van de bourgeoisie, de kleine minderheid, stelt het proletariaat, de 
groote meerderheid, voor de doorvoering van zijn socialistisch program, 
zijn eigen dictatuur, de dictatuur van het proletariaat, die uitgeoefend 
wordt door de organisaties van het proletariaat.

VL

Het is de taak der O.S.P. door de wijze waarop ze haar actie en 
propaganda voert, de arbeidersklasse niet alleen die kennis bij te brengen, 
maar ook die geesteshouding, die karaktereigenschappen aan te kweeken 
die in overeenstemming zijn met de grondgedachte: „De bevrijding der 
arbeidersklasse kan alleen het werk van de arbeidersklasse zelf zijn.” 

Daarom is noodzakelijk dat de partij zoo opgebouwd wordt, dat de 
democratie in de partij gewaarborgd is, zoodat eenerzijds een voort
durende kontróle en beïnvloeding van alle leidende organen, het P.B. 
meegerekend, door de leden verzekerd is, anderzijds eveneens een stevige 
d.scipline bij de uitvoering van genomen besluiten gehandhaafd wordt.
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VIL

Uitgaand van de nood der werkloozen en werkenden, moet de arbei
dersklasse haar eischen voor directe verbetering van het lot der breede 
massa stellen, zonder een oogenblik te vergeten, dat deze eischen be
treffende loon, uitkeeringen, werktijd, enz. slechts dan te verwezen
lijken zijn als de politieke macht der arbeiders m staat is, deze maat
regelen door beheersching van het economisch leven te voltrekken.

Iedere strijd voor de werkloozen, iedere loonstrijd moet zóó gevoerd 
worden, dat de arbeiders er zich van bewust worden, dat dit alles slechts 
een voorbereiding tot en een deel van den strijd voor het Socialisme-nü is.

Het is de taak van de O.S.P., samenwerkend met allen, die de werke
lijke actie voeren willen, zij het ook slechts voor een gedeelte van het 
program, leiding te geven in dezen strijd voor het Socialisme.

Strij dprogram.
1. ECONOMISCHE POLITIEK.

Socialisatie van industrie, transport, van bank, crediet en verzekerings
wezen, en de buitenl. handel.

Verplichte reorganisatie en combinatie van ondernemingen, die hun 
arbeiders geen menschwaardig minimum-loon kunnen of willen garan- 
deeren ter voorbereiding van de socialisatie.

2. LANDBOUW.

Socialisatie van de grond.
Onteigening en socialisatie van alle verpachte bouw- en weilanden 

met toekenning van een minimum loon, of bij ongeschiktheid tot werken 
een minimum uitkeering.

Maatregelen waardoor alle hypotheken op nietverpachte gronden en 
boerderijen ver beneden het nominale bedrag kunnen worden afgelost.

Op verzoek van de bebouwer overneming door de Staat van de met 
hypotheek bezwaarde gronden zonder vergoeding, doch met toekenning 
van een minimumloon, of naar gelang van leeftijd of sexe een daarmede 
overeenstemmend pensioen.

Stichting van een staatshypotheekbank, die de boeren en tuinders 
hypotheken verstrekt tegen een rente belangrijk lager dan de standaard
rente.

Wettelijk minimumloon voor pachtboeren en loonarbeiders.
Moratorium voor pacht- en hypotheekrenten.
Verbod van executie van boerderijen en boerenboedels voor pacht- 

of renteschulden.
Invoering van een graanmonopolie; socialiseering der meelfabrieken 

en broodmonopolie van Gemeentelijke bakkerijen.
Verruiming van de gelegenheid voor kosteloos landbouwonderwijs.
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3. SOCIALE WETGEVING.

Vaststelling van een algemeen wettelijk minimum-loon dat een mensch- 
waardig bestaan waarborgt.

Invoering van de wettelijke 40-urige werkweek om tot verdere ver
korting van den arbeidstijd te komen.

Invoering van den 6-urendag in de mijnen, in de continu-bedrijven en 
in de voor de gezondheid schadelijke bedrijven.

Wettelijke regeling van vacanties voor alle arbeiders met behoud 
van loon en met toekenning van vacantietoeslag.

Verbetering en uitbouw van de sociale verzekering, ziekenzorg, inva
liditeitsverzekering, enz.

Blinden en invalidenzorg.
Algemeen premievrij staatspensioen voor alle arbeiders en beambten 

boven 55 jaar en voor gevaarlijke of voor de gezondheid schadelijke be
roepen boven 50 jaar. Het pensioen bedrage 80<>/o van het loon.

Opruiming van alle krotwoningen en krachtige bevordering van de 
moderne volkswoningbouw. Maatregelen tegen huurwoeker. Steun aan 
alle maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid. Bestrijding 
van het alcoholisme.

Eén-klasse stelsel in de vervoermiddelen.
Verplicht advies van de bureaux voor beroepskeuze.
Verlaging woninghuren.
Actie voor steun aan alle wetten ter bescherming van vrouwenarbeid 

en ter handhaving of invoering van gelijke rechten van benoembaarheid 
bezoldiging enz. van mannen en vrouwen.

Premievrije moederschapszorg.
Voor kinderen van 16—18 jaar een arbeidsdag van 3 uur met verplicht 

vervolgonderwijs.

4. WERKLOOZEN ZORG.

Wettelijke premievrije werkloosheidsverzekering.
Verhooging der werkloozenuitkeeringen tot een minimum van 8O°/o 

van het loon.
Kindertoeslag op de uitkeeringen.
Huurtoeslag voor werkloozen.
Verruiming van productieve werkgelegenheid voor werkloozen tegen 

met de vakverenigingen overeengekomen loonen.
Toepassing van alle geldende sociale maatregelen op de arbeiders 

in de werkverschaffingen.
Uitkeering aan ongehuwde arbeiders (sters).
Afschaffing verplichte uitzending naar werkverschaffingen.

5. BELASTINGEN,

Verhooging van het bedrag van het onbelastbare inkomen.
Sterke progressieve belasting der hooge inkomens en vermogens. 
Belasting op weeldeartikelen en uitgaven.
Scherpe opvoering der erfenis-belasting; invoering van staatserfrecht.
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Belasting op inkomens en goederen in de doode hand.
Afschaffing van de indirecte belastingen op gebruiksartikelen.

6. M1LITAIR1SME EN OORLOG.

Nationale en internationale ontwapening.
Vrijstelling van militaire dienstplicht voor alle dienstweigeraars.
Afwijzing van en verzet tegen elke mobilisatie.
Actie in de vakbeweging voor voorbereiding tot uitvoering van de 

aangenomen resoluties, waarin de arbeidersklasse wordt opgeroepen om 
mobilisatie en oorlog met algemeene werkstaking, verhindering van 
wapentransporten en economische boycot te beantwoorden.

Zoolang algemeene dienstplicht bestaat, opheffing van de uitzonde
ringspositie der geestelijken en voor geestelijke studeerenden.

7. STAATSINRICHTING.

Scheiding van Kerk en Staat. Geen enkele subsidieering en financie
ring van overheidswege van kerkelijke instellingen.

Verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd (passief en actief kiesrecht) 
tot 18 jaar.

Afschaffing van koningschap, adeldom en ridderorden. Afschaffing 
Eerste Kamer. Tweede Kamer met wisselend aantal leden.

Vrije verkiezing van de Voorzitters van de verschillende vertegen
woordigende lichamen door die lichamen zelf.

Opheffing van de belemmerende wijzigingsformule van de grondwet.

8. JUSTITIE.

Naast verbetering van het strafstelsel, reorganisatie van de geheele 
rechtspraak.

Verbetering huwelijkswetgeving, wijziging art. 251 bis.
Verbetering naturalisatie-wetgeving.
Gelijkstelling voor de wet van de gehuwde vrouw met de ongehuwde 

vrouw.
Gelijkstelling van het, buiten het wettig huwelijk geboren kind met 

het uit een wettig huwelijk geboren kind.

9. KOLONIËN.

Volledige en onmiddellijke onafhankelijkheid voor Indonesië en andere 
overzeesche gewesten.

Steun aan elke actie van verzet der nationale volksbewegingen tegen 
de vreemde overheersching.

Afschaffing van alle maatregelen, bepalingen, die den onbelemmer- 
den groei der nationale volksbeweging in den weg staan.

Afschaffing van alle bepalingen, die het recht van drukpers, organi
satie, vereeniging en staking aantasten.

Afschaffing van de exhorbitante rechten, poenale sanctie, en alle 
uitzonderingsgevallen die tegen de inhecmsche bevolking en haar orga- 
satie worden toegepast.

37



Algeheele en onmiddellijke politieke amnestie.
Opheffing der intemceringskampen.
Afschaffing van de doodstraf en andere lijfstraffen.
(Invoering van een moderne sociale wetgeving en ingrijpende ver

betering en uitbreiding van het volksonderwijs).

10. BUIT EN LAN DSC HE POLITIEK.
Afschaffing der geheime diplomatie.

Openbaarmaking van alle verdragen, overeenkomsten en afspraken. 
Uittreding uit en strijd tegen de huidige „Volkenbond”, als een orgaan 

dat door de kapitalistische en imperialistische machten tegen de arbeiders
klasse wordt gebruikt.

Erkenning van Sovjet-Rusland.

11. ONDERWIJS.
Het onderwijs in al zijn geledingen is geheel en uitsluitend gemeen- 

schapszaak. Volledige scheiding van gemeenschap en kerk, van school 
en kerk. Iedere invloed van de kerk of van andere particuliere vereeni- 
gingen op het onderwijs is ontoelaatbaar.

Uitgezonderd aan de Hoogescholen is het geheele onderwijs absoluut 
neutraal in godsdienstig en politiek opzicht.

Kosteloos onderwijs aan alle scholen. Kostelooze verstrekking van alle 
leermiddelen.

Uitgebreide sociale zorg voor leerlingen van overheidswege.
Gemengde scholen (coëducatie).
Inrichting van voorbereidend lagere scholen van overheidswege overal, 

waar daaraan behoeft< bestaat.
Verplicht lager onderwijs gedurende minstens 8 jaar.
Na 8 jaar Lager onderwijs (grondschool) distributie der leerlingen 

naar vervolg- e.i nijverheids- en U.L.O.-scholen, of naar Middelbare- en 
voorbereidend Hoogere scholen.

Bezoeken van vervolg-, nijverheids- en U.L.O.-scholen is gedurende 
minstens 4 jaar verplicht voor die leerlingen, die niet naar het Middel
baar of voorbereidend Hooger onderwijs overgaan.

Betere opleiding van de onderwijzers.
Betere bezoldiging der onderwijzers. Volkomen gelijkstelling in be

vordering en bezoldiging van mannelijke en vrouwelijke leerkrachten.
Democratische schoolinrichting. Gelijke invloed van alle leerkrachten 

op de regeling der schoolzaken.
Verlaging maximum aantal leerlingen per klasse.
Afdoende verzorging van het onderwijs aan onvolwaardige leerlingen, 

die het onderwijs aan de gewone school niet kunnen volgen (scholen 
voor achterlijken, gebrekkigen, enz.) Z.g.n. ,,Strenge scholen” voor 
lastige kinderen en leerlingen met a-sociale aanleg.

Deskundig schooltoezicht.
Geestelijken of personen, tot een religieuze gemeenschap behoorende, 

mogen geen onderwijs geven aan eenige openbare school, uitgezonderd 
aan Hoogescholen.
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12. KUNST EN CULTUUR.

Onder pertinente afwijzing van alle officieele of semi-officieele klasse- 
ccnsuur, die in deze maatschappij onder het mom van zedelijkheid of 
neutraliteit wordt uitgeoefend, spreekt de O.S.P. zich uit voor volledige 
vrijheid van het gesproken en gedrukte woord, van pers, radio, film, 
tooneel, enz.

Alleen die kunst- en cultuurinstellingen hebben recht op overheids
steun, welke de mogelijkheid bevorderen tot vrije ontplooiing van een 
nieuwe, anti-burgerlijke, cultuur.

Daar de volkscultuur van de toekomst in de eerste plaats afhankelijk 
is van de ontvankelijkheid en medewerking van het jonge geslacht, moet 
de zorg voor het jeugdwerk in zijn breedsten omvang voorop staan. 
Jeugdvoorstellingen, -concerten, studiebeurzen, enz., eischen bijzondere 
aandacht. Hier zoowel als bij de steun aan alle andere instellingen van 
cultureel belang, worde de aandacht in de eerste plaats geschonken aan 
kern- en kadervorming van het omhoogstrevende proletariaat.

Er worden kunstraden opgericht, waarin zitting hebben: a. kunstenaars, 
b. vertegenwoordigers van arbeidersorganisaties, c. leden of vertegen
woordigers der gemeenteraden.

Deze raden, die uit hun midden een werkbureau instellen, behandelen 
alle aanvragen om subsidie, doen initiatief-voorstellen, kortom regelen 
en systematiseeren de gemeentelijke bemoeiing inzake kunst en cultuur.

DIVERSEN.

Erkenning van het stakingsrecht voor alle bedrijven, zonder uit
zondering.

Instelling en onderhoud van overheidswege van crematoria.
Geen advertenties betreffende alcoholhoudende dranken zullen worden 

opgenomen in die bladen, welke door de O.S.P. worden uitgegeven.
Bij gelegenheden georganiseerd door de O.S.P. zullen geen alcohol

houdende dranken worden aangeboden.

Resoluties inzake Vakbeweging.
a. Het congres der O.S.P. enz ....

overwegende, dat de huidige periode van maatschappelijke ontwikkeling 
de arbeidersklasse van Europa bedreigt met een diepe inzinking van 
haar levenspeil, overwegende, dat de arbeidersklasse daarom niet mag 
aarzelen de beslissende strijd met de heerschende klasse om de heer
schappij in staat en maatschappij aan te vangen, 
spreekt als zijn meening uit, dat de vakbeweging haar waarde en betee- 
kenis voor de arbeidersklasse alleen dan kan behouden, wanneer zij zich
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politiek en revolutionnair oriënteert, haar macht aanwendt voor het propa- 
geeren der massale actie en de uit deze groeiende sociale revolutie, 
verklaart dat het de taak is van de leden der O.S.P. om bij hun optreden 
in de vakvereenigingen te streven naar een heroriënteering in bovenge
noemde richting, waardoor de vakbeweging als volwaardig politiek or
gaan, aan de bevrijdingsstrijd van het proletariaat deel zal kunnen nemen, 
met de haar ten dienste staande economische machtsmiddelen.

b. Het congres der O.S.P. gehouden........ te........

overwegende, dat het de taak der Onafhankelijke Socialistische Partij 
is, eenerzijds alle revolutionnaire, proletarische krachten te vereenigen, 
anderzijds de arbeiders ook op het terrein der vakbeweging de weg 
naar machtsvorming en strijd te wijzen,
spreekt als zijn meening uit, dat technisch de moderne vakbonden de 
best toegeruste en ingerichte vakvereenigingsrichting is en de leden van 
de O.S.P. bij deze vakbonden behooren te zijn aangesloten, 
overwegende, dat de practijk van sommige deden der moderne vakbe
weging revolutionnaire arbeiders van deze beweging heeft verwijderd, 
erkent, dat goede rev. soc. arbeiders zich bij vakbonden van andere 
richting hebben aangesloten,

spreekt derhalve als haar meening uit, dat het lidmaatschap van een 
niet bij het N.V.V. aangesloten vakorganisatie geen beletsel kan zijn 
om tot de O.S.P. als lid toegelaten te worden.

40



UITGAVEN DER 0. S. P.

1. Actie of Scheuring?
Door F. v. d. Goes, J. de Kadt en P. J. Schmidt. 15 cent*

2. Wereldcrisis en Socialistische strijd.
Door J. de Kadt. 15 cent (uitverkocht).

3. Waarom in de O. S. P. ? 5 cent (uitverkocht).

4. Tegen Oorlog en Fascisme.

5. Weg met het Koelie-rapport.

6. De Strijd der J ongere-

7. Een woord tot de L
en Hypotheekboere; i

3 cent.

2 cent.

? cent.

?enters

3 cent.

het koloniale gevaar
door P. J. SCHMIDT

Ingenaaid f 1.50 Gebonden f 1.90
»Het is waarlijk een genot om in d c boek;e Schmidt aan het woord te laten. Ook 
al is het geen ontspanningsl?duu' ! VeA een arsenaal van feiten en cijfers geeselt 
hij op de hem eigen, dikwijs imGgc v. ii,.e tegenstanders uit het uitgesproken 
burgerlijk en evenzeer die /•>■! keren' kamp. Wij volstaan met het lezen van
dit boekje ten zeerste aan O km ” (”1)e Gemeenschap ).

N.V. EM. QUERÏDO 5 ü? FG..--MAATSCHÜ. — AMSTERDAM 
Alom in deu boekGcGi bij de Administratie van

„DE b . 1 i Amsterdam.



Leest „De Fakkel”!

Orgaan van de O. S. P
Uitvoerend redacteur: j. de Kadt.

Redactie-commissie: F. v. d. Goes, P. J. Schmidt er

Verschijnt driemaal per wc- . 
Prijs 15 ct. per week. — 5 ct. pet

Administratie: Reguliersgracht 2 9, Am«'

, P. Schut

Aimmer.

tam (C.)‘



HET PROCES TEGEN
P. J. SCHMIDT
VOORZITTER O. S. P.



In zijn boek „The Bloody Traffic” geeft A. Fenner 
Brockway de volgende beschuldigingen tegen wapenfabri
kanten, die punt voor punt met de feiten bewezen worden.

1. Wapenfabrikanten hebben een internationale onder
linge Samenwerking tot stand gebracht teneinde de 
bewapeningswedstrijd aan te wakkeren om daardoor 
groote orders te krijgen.

2. Zij hebben via de bewapeningstrusts hun eigen landen 
uitgebuit door de kunstmatige handhaving van buiten
sporig hooge prijzen.

3. Onder het mom van „goede vaderlanders” hebben 
zij alle landen van wapentuig voorzien, ÓÓk de 
„vijandelijke landen”.

4. Zij hebben opzettelijke oorlogsstemmingen gekweekt.
5. Zij hebben de oorlogstendenzen in verschillende landen 

beinvloed.
6. Zij hebben regeeringsambtenaren omgekocht.
7. Zij hebben leugens verspreid omtrent de militaire- en 

vlootprogramma’s van andere landen.
8. Zij hebben hun invloed op de pers jgebruikt om de 

publieke opinie op te hitsen.
9. Zij hebben hun invloed op bank-instellingen gebruikt om 

verhoogde bewapening in andere landen te financieeren.
10. Zij hebben vertegenwoordigers naar internationale 

conferenties gezonden om ontwapenings-pogingen te 
verhinderen.

Deze Groothandelaars in bewapening, deze oorlogs
hitsers die geen ander doel hebben dan uit de massa
moord zooveel mogelijk geld te slaan, verschijnen nooit 
voor de rechters der heerschende klasse.

Integendeel: zij worden met adellijke titels en ridder
orden beloond voor hun „opruiing” tot de gemeenste 
moordpartij die zich denken laat!

Strijdt met ons tegen een stelsel dat een dergelijke 
misdadige waanzin goedkeurt, steunt en organiseert!

„Oorlog aan den Oorlog"!
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De Dagvaarding

De Eisch van den Procureur-Generaal

Het Pleidooi van Mr. Chr. A. de Ruy ter-de Zeeuw
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Dialoog tusschen P. J. Schmidt en den President 

van het Gerechtshof

De Verdedigingsrede van P. J. Schmidt



Proces contra P. J. SCHMIDT
Voorzitter O.S.P.

Voor het Hof van Justitie te ’s-Gravenhage op Maandag 16 Oef. 1933.

Schmidt, die door den politie-rechter te Dordrecht tot twee maanden 
gevangenisstraf werd veroordeeld, was ten laste gelegd:

„dat hij, op 3 Maart 1933 te Sliedrecht in een openbare vergade
ring, waarin hij als spreker optrad, ten aanhoore van het aldaar 
aanwezige publiek alzoo in het openbaar, mondeling heeft opgeruid 
tot het plegen van doodslag, althans tot het plegen van een straf
baar feit, en tot het gewelddadig optreden tegen het openbaar 
gezag, door alstoen en aldaar de navolgende woorden te uiten: 
„Wanneer de generaal zegt „schiet”, de kapitein zegt „schiet”, dan 
hebben zij (de arbeiders) ervoor te zorgen , dat zij hun wapens niet 
hebben te keeren tegen hun eigen kameraden, maar tegen de gene
raals, de ministers”, althans woorden van gelijke strekking.”

'De President vraagt Schmidt, of hij erkent, woorden van een 
strekking als in de dagvaarding vermeld ter plaatse, in de dagvaarding 
genoemd, in een voor het publiek toegankelijke lokaliteit te hebben ge
sproken.

Schmidt erkent dit als juist.

Getuige T i e n s t r a verklaart, desgevraagd, dat hij inspecteur van 
politie te Gorcum is en heeft gehoord, dat de verdachte in de vergade
ring, in de dagvaarding genoemd, heeft gezegd, wat hem in de dagvaar
ding is ten laste gelegd.

De President vraagt den getuige, of de verdachte nog andere 
hoogwaardigheidsbekleeders heeft genoemd dan generaals en ministers.

De Getuige antwoordt bevestigend, maar merkt op, dat de ver
dachte in een zoodanig tempo sprak, dat het niet mogelijk was, dat alles 
te noteeren.



DE AANKLACHT

De Procureur Generaal Mr. J. A. d e V i s s e r, constateert, 
dat de verdachte heeft toegegeven, dat hij de bedoelde woorden heeft 
gebruikt. Daaruit is niet anders op te maken dan dat de verdachte heeft 
opgeruid tot het plegen van een strafbaar feit en tegen het openbaar 
gezag. Deze woorden zijn eenvoudig niet anders op te vatten, want ver
dachte heeft gezegd, dat, wanneer de generaal of de kapitein — dus de 
meerdere — zegt: ,,schiet”, men niet moet schieten op zijn kameraden, 
d.z. de arbeiders, maar het wapen moet richten tegen de generaals, de 
ministers, enz.

De verdedigster heeft gezegd: Ik acht het feit niet strafbaar, want deze 
verdachte heeft slechts gebruik gemaakt van zijn wettelijk recht van vrije 
meeningsuiting. Zij bedoelde natuurlijk het recht, dat in de Grondwet is 
vastgelegd. De politierechter heeft dit verweer onmiddellijk terzijde ge
steld. Hij zeide: gij hebt volkomen gelijk. Ieder heeft het recht op vrije 
meeningsuiting, maar behoudens ieders aansprakelijkheid volgens de 
strafwet. Dat spreekt vanzelf. Als de verdedigster zoo ver wil gaan, zou 
ik haar willen vragen, of het volgens haar dan ook geoorloofd is, een 
ander te beleedigen. Dat is ook een meeningsuiting. In dit geval uit men 
een meening, maar ruit daarbij tegelijkertijd op tot het plegen van een 
strafbaar feit, wat in een afzonderlijk artikel van het Wetboek van 
Strafrecht strafbaar is gesteld.

Het tweede verweer was, dat het feit niet strafbaar zou zijn, omdat er 
voorwaardelijke opruiïing zou zijn geschied. De woorden zouden n.1. 
slechts gelden, indien er oorlog zou zijn en op het oogenblik is er geen 
oorlog. Dat zou de strafbaarheid van het feit opheffen en op dien grond 
zou de verdachte van rechtsvervolging moeten worden ontslagen. Ook 
dat staat niet in het Wetsartikel. De restrictie van de verdedigster is 
zuiver subjectief. Of men opruit tot een strafbaar feit voor een bepaald, 
mogelijk geval of voor ieder geval, doet niets ter zake. Men ruit op om 
op te treden tegen het openbaar gezag, wanneer de gelegenheid daartoe 
zich voordoet en dat is opruiing in den zin van het Wetsartikel. De 
restrictie, die de verdedigster maakt, is absoluut willekeurig, omdat zij in 
de Wet niet voorkomt. Men zou uit de woorden, in een openbare ver
gadering gebruikt, zelfs kunnen afleiden, dat zij lijnrecht ingaan tegen de 
krijgstucht, dus tegen het openbaar gezag als zoodanig, omdat de krijgs
tucht in ons leger nu eenmaal bestaat en noodzakelijk is.

Ik kan me met de weerlegging door den politierechter dus volkomen 
vereenigen en stel daarom voor, het vonnis van den politierechter in zijn 
geheel te bevestigen.



De Verdediging 
van Mevr. Mr. Chr. A. de Ruyter-de Zeeuw.

De Verdedigster: De grootste grief, die ik tegen het vonnis van 
den politierechter heb, ligt niet in de eerste plaats in de juridische 
onjuistheid, maar in de schromelijke onbillijkheid en onrechtvaardigheid, 
die door dat vonnis is gepleegd. De opvatting van den heer Schmidt over 
de houding, die de arbeidersklasse bij een eventueelen oorlog zou hebben 
aan te nemen, is niet nieuw. Zij is niet in het begin van dit jaar in Slie- 
drecht voor het eerst geuit, maar minstens 10 jaar oud. Bij alle mogelijke 
gelegenheden, in vergaderingen en congressen, in openbare bijeenkom
sten, is zij ten gehoore gebracht en is daarover gediscussieerd, in den- 
zelfden vorm als te Sliedrecht; niet éénmaal, maar honderd maal is dat 
gezegd, ook te Dordrecht. En nimmer is op grond daarvan een vervol
ging ingesteld of een waarschuwing gegeven. Nimmer was er eenige 
sprake van, dat een dergelijke uiting strafbaar zou worden gesteld.

Nog sterker: niet alleen de heer Schmidt, ook anderen, wier woorden 
misschien meer de aandacht trekken van de pers en het publiek, hebben 
zich in dien geest geuit. Het is het Hof misschien bekend, dat op Kerst
mis 1930 de heer Albarda, de leider der S.D.A.P., in het Concertgebouw 
te Amsterdam een groote rede hield, die hetzelfde vraagstuk behandelde, 
dat de heer Schmidt heeft besproken. Ook hij zette uiteen, dat er oorlogs
gevaar was, dat oorlog een misdaad is en dat men op alle mogelijke 
wijzen tegen den oorlog moet optreden. Toen kwam hij ook tot deze 
vraag: als dit alles niet helpt, als onze middelen — welke dat zijn, doet 
niet ter zake -— niet toereikend blijken, wat hebben de vijanden van den 
oorlog dan te doen? Op die vraag antwoordde de heerAlbarda: „dan 
zullen wij daartegenover stellen de dappere ongehoorzaamheid/'

Deze zinsnede is door de geheele pers gegaan. Politiek houdt zij een 
andere opvatting in dan die van den heer Schmidt, maar dat doet niets 
ter zake. Wat wel ter zake doet is, dat Albarda zeide: ,,komt er mobili
satie, dan behoort men tot dienstweigering over te gaan”. Schmidt zei: 
dan behoort men gewelddadig op te treden tegen de menschen, die den 
oorlog hebben ontketend. Politiek is er een groot verschil tusschen die 
beide opvattingen, maar strafrechtelijk komen zij op precies hetzelfde 
neer. Toen dacht echter niemand er aan, Albarda te vervolgen. Een paar 
fascisten hebben vervolging geëischt, maar bij het O.M. was daarvan 
geen sprake.

Evenmin is er gedurende al die jaren sprake van geweest, een vervol
ging tegen den heer Schmidt in te stellen, ofschoon hij dezelfde woorden 
en dezelfde opvatting meermalen heeft geuit.

Waarom is dan thans strafbaar gesteld, wat het vroeger niet was? Ik 
heb dit argument ook te Dordrecht aangevoerd. Daarop is o.a. geant-
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woord: dat was op Kerstmis 1930, toen was het veel rustiger. Dat is ech
ter juist het groote bezwaar tegen dit vonnis, dat men het laat afhangen 
van den al of niet rustigen tijd — wat een andere uitdrukking is voor: 
de politieke situatie van het oogenblik — of iets strafbaar is of niet. 
Art. 131, waarbij opruiing wordt strafbaar gesteld, speelt een zeer zon
derlinge rol in ons Strafwetboek. Het sluimert in rustige tijden, maar 
komt plotseling te voorschijn, als het om tactische of politieke redenen 
gewenscht wordt, scherper op te treden tegen bepaalde groepen van de 
bevolking. Het gevolg is, dat wij in de laatste jaren keer op keer proces
sen zien voeren met een sterk politieke kleur, met alle nadeelen, die 
politieke processen met zich meesleepen.

Bij de wijziging van het Strafwetboek in 1920 verklaarde een lid van 
de Commissie van Rapporteurs: we kennen in ons land geen politieke 
processen en dat moet zoo blijven in het belang der vrijheid. Floquet liet 
zich over de strafbaarstelling van opruiers in de Fransche Kamer o.a. als 
volgt uit: ,,Qui les jugera? Les adversaires politiques!” (Wie zal hen ver- 
oordeelen? De politieke tegenstanders!)

Schuhmann zeide daarover in de Indische Volksraad: „Het is zoo 
verleidelijk in den opruier den politieken tegenstander te straffen.” Nie
mand, ook niet de meest zelfstandige, ook niet de hoogststaande perso
nen, ontkomen aan den invloed van de politieke gebeurtenissen. Met 
name ontkomt niemand er aan, in tijden als die van het oogenblik, waarin 
de politieke verschillen tegen elkaar botsen, het politieke leven in felle 
beroering is en groote veranderingen eiken dag op til zijn.

En dan ontstaat de situatie, die wij op het oogenblik beleven, waarbij 
de rechtszekerheid voor een zeker deel der bevolking absoluut verloren 
gaat.

Wat gisteren nog straffeloos gezegd kon worden, wordt vandaag 
zwaar gestraft»

Een feit, waarvan in het ééne arrondissement niemand notitie neemt, 
wordt in een andere plaats gestraft. Ik heb dit ook in Dordrecht betoogd 
en toen maakte de politierechter de opmerking: Dat is niets bizonders, 
want zedendelicten b.v. komen in den zomer meer voor dan in den 
winter en worden daarom in den zomer ook strenger gestraft. Hij had 
mij geen welkomer voorbeeld aan de hand kunnen doen om aan te too- 
nen, hoe onjuist zijn vonnis is. Inderdaad "komen zedendelicten in den 
zomer meer voor dan in den winter en misschien worden ze dan ook 
zwaarder gestraft. Daarom gaat het echter niet. Het gaat er om, dat 
vandaag opruiing wordt geheeten wat het enkele jaren geleden nog niet 
was en nu zal er geen rechtbank zijn, die een zelfde feit in den zomer een 
zedendelict noemt en in den winter niet. Op dit oogenblik wordt opruiing 
genoemd wat het vroeger niet was, waarvan vroeger niemand notitie 
nam en wat juridisch en op grond van de geschiedenis ook geen strafbare 
opruiing is.
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Daarbij komt nog, dat men op grond van den politieken toestand *- 
in verband met de tijdsomstandigheden, zooals de Officier van Justitie 
te Dordrecht zei — buitengewoon zware straffen eischt.

Wij hebben hier niet te doen met een gewonen misdadiger, maar met 
iemand, die niet op één lijn is te stellen met een gewonen misdadiger en 
op wien straf dan ook geenszins dezelfde uitwerking zou hebben. De 
gewone misdadiger is a-sociaal, onmaatschappelijk. Hij is er op uit, zijn 
medemenschen nadeel te berokkenen om zelf voordeel te behalen. BÖ 
den politieken opruier en misdadiger is het gewoonlijk juist andersom. 
De politieke misdadiger was door de geschiedenis heen meestal iemand, 
bij wien edele motieven de hoofdrol speelden. Of die motieven juist zijn 
of niet, laat ik in het midden. Daarom gaat het niet. Zijn bedoeling 
is, de gemeenschap te dienen, wantoestanden uit den weg te ruimen, 
niet ten eigen voordeele, maar dikwijls zoo, dat hij zichzelf benadeelt en 
vele offers moet brengen.

Deze drang, waardoor politieke misdadigers bezield worden is door 
straf niet te onderdrukken, is door de geschiedenis heen nooit te onder
drukken geweest, hoewel vroeger veel gruwelijker en zwaarder straffen 
werden toegepast dan heden. Ik behoef de rol van den politieken misda
diger in de geschiedenis niet te schetsen. Het is bekend genoeg, dat vele 
helden, die thans worden geëerd, door het toenmalige wettige gezag, 
door regeering en justitie zijn vervolgd, ter dood zijn veroordeeld, als 
misdadigers werden beschouwd. Ik behoef slechts te herinneren aan de 
vaderlandsche helden in den 80-jarigen oorlog, die thans in geheel Ne
derland worden geëerd, van wie wij allen op school leerden, dat wij ze 
moesten vereeren en die toch niets anders hebben gedaan, dan met ge
weld optreden tegen het wettig over hen gestelde gezag. Het is toch 
duidelijk, dat bij dergelijke gevallen straffen niet afschrikken en dus niet 
de minste uitwerking hebben.

Zoo is het ook in het onderhavige geval, nu het iemand geldt, die den 
oorlog een misdaad, een gruwel voor de maatschappij acht, die het als 
zijn hoogsten plicht beschouwt, den oorlog op elke mogelijke wijze te 
bestrijden en tot de conclusie komt, dat als alle andere middelen niet 
baten, er volgens zijn geweten, zijn diepste gevoel voor rechtvaardigheid, 
maar één middel overblijft, d.i. de wapenen te keeren tegen hen, die den 
oorlog hebben ontketend. Het is toch duidelijk, dat iemand, die zich 
geroepen gevoelt om een dergelijke opvatting te propageeren, om zijn 
overtuiging te belijden, daarvan niet is te weerhouden door gevangenis
straf.

Ik meen hiermede te hebben aangetoond, hoe volkomen zinneloos het 
ten slotte is, dergelijke opruiers te straffen. Daartegen kan aangevoerd 
worden: Dat is alles mooi en wel. maar de geschiedenis leert toch ook, 
dat de opruiers door het toenmalige gezag steeds zwaar werden gestraft. 
Dat is juist. Het was echter een van de beginselen der democratie, dat
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deze eindelijk inzag, dat onderdrukking van het vrije woord — daarop 
komt het ten slotte neer — een belemmering was voor vrijheid en 
vooruitgang; inzag, hoe betrekkelijk ten slotte het begrip van rechtsorde 
en van staat waren. De woorden van Mr. Limburg in zijn dissertatie 
(blz. 28) kenmerken het misschien het best:

„Iedere regeering, iedere heerschende klasse is bang voor hen, die minderheid in 
„aantal, trachten, den bestaanden toestand gewelddadig te veranderen. De macht
hebbers in iederen staat willen dien stand van zaken zooveel mogelijk is be
stendigen en nemen dus maatregelen tegen de vijanden van dien vorm van 
„samenleving. Zij tooien dien toestand met den naam van de rechtsorde en noemen 
„de individuen, die daartegen te velde trekken: misdadige verstoorders dier rechts
orde.

„Voor een legitimist zal echter de tegenwoordige Fransche republiek moeilijk 
„de rechtsorde kunnen vertegenwoordigen en voor een Spaanschen republikein 
„kan dit evenmin de Spaansche monarchie.”

Volgens het democratisch rechtsbeginsel zijn de vrijheid van het 
woord, kritiek, oppositie tegen het heerschende gezag noodzakelijk 
voor de vooruitgang en moet men dus met beknotting van het vrije 
woord — dat o.a. beknot kan worden door opruiing strafbaar te stellen 
— zeer voorzichtig zijn. Ik verwijs slechts naar prof. Simons en andere 
voorgangers der democratische opvatting, die steeds opnieuw waar
schuwden tegen te streng strafbaar stellen en te vlug strafbaar stellen 
van opruiers, van politieke misdadigers.

Het feit ten slotte dat politieke misdaden als zoodanig in onze wetten 
onbekend zijn, dat een afzonderlijke behandeling van politieke misdadi
gers ontbreekt, wijst er op, dat in onze democratische staatsinrichting, 
opruiers en politieke misdadigers althans tot de zeer hooge uitzonderin
gen behooren. Wat de Wet in dat opzicht misschien zondigt en nog zal 
zondigen, is hier natuurlijk niet aan de orde. Wanneer de Dordtsche 
politierechter de Wet had toegepast zonder meer, zou ik, al zou ik 
misschien kritiek op de wet hebben, al deze opmerkingen niet hebben 
gemaakt. Dat was echter niet het geval en dat is het groote bezwaar, dat 
ik tegen dit vonnis heb. Het is niet zoo, dat de Dordtsche politie een ~~ 
misschien te strenge — wet heeft toegepast. Integendeel naar mijn vaste 
overtuiging heeft hij de bestaande wet buiten haar grenzen uitgebreid, 
heeft hij strafbaar gesteld wat volgens de wet niet strafbaar gesteld 
behoorde te worden. Deze veroordeeling is in alle opzichten in strijd 
met de bedoeling van de wet, de geschiedenis van de wet en den geest 
van de wet.

* * *

Over hetgeen de heer Schmidt te Sliedrecht heeft gezegd, behoeft niet 
lang te worden gediscussieerd. Zijn opvatting, zijn bedoeling is volkomen 
duidelijk. Dit in tegenstelling met andere gevallen van opruiing, waarbij 
dikwijls lang wordt gediscussieerd over de vraag, wat er nu eigenlijk is



gezegd. Kort samengevat heeft hij gezegd: Als oorlog niet langer te voor
komen is, dan rest er nog één keus: de wapenen te richten tegen de 
kameraden over de grenzen óf tegen degenen, die den oorlog hebben 
ontketend in eigen land, tegen de generaals, ministers enz. Het proleta
riaat zal dan het laatste moeten kiezen.

De Procureur Generaal heeft niet bestreden, dat dit voorwaardelijke, 
indirecte opruiing is, maar slechts aangevoerd, dat dit een subjectieve, 
willekeurige restrictie is van de verdedigster. Deze restrictie is echter 
gebaseerd op rechtspraak en geschiedenis en géén uitvinding van mij.

i) Om te beginnen is er een oud arrest van den Hoogen Raad van 
1887 in de strafzaak Fortuyn, waarin de Hooge Raad den beklaagde 
ontsloeg van rechtsvervolging, omdat de wet voorwaardelijke, middelijke 
opruiing niet strafbaar stelt.

De Hooge Raad staat in dezen niet alleen. Ook Polenaar en Heems
kerk onderschrijven deze meening.

Ook minister du Tour (onder ministerie Heemskerk) meende kort na 
het tot stand komen van ons Wetboek van Strafrecht, dat voorwaarde
lijke indirecte opruiing daarin niet strafbaar was gesteld.

Ondanks deze feiten is de politierechter te Dordrecht van meening, 
dat het er in het geheel niet op aankomt, of men opruit voor een bepaald, 
mogelijk geval of voor ieder geval.

Ondanks deze feiten noemt de Proc. Gen. de meening, dat voorwaar
delijke opruiing niet strafbaar is, een subjectieve, willekeurige restrictie 
van de verdedigster! Spr. behoeft zich intusschen niet te bepalen tot deze 
bewijzen uit een min of meer verleden tijd. Ook in den laatsten tijd zijn 
er bewijzen te over, dat de jurisprudentie zich op het standpunt stelt, 
dat voorwaardelijke opruiing niet strafbaar is.

Voorwaardelijke opruiing wil zeggen, dat men voor zijn toehoorders 
of lezers een probleem bespreekt. Men zegt: de maatschappij ontwikkelt 
zich in die richting; dat en dat kan gebeuren; er zijn die en die tegen
krachten; zus en zoo kan de uitkomst zijn en op een bepaald oogenblik 
is men in de situatie, dat ondanks alle tegenkrachten, ondanks alle mid
delen, die wij daartegen hebben aangewend, er toch oorlog uitbreekt. 
Wat moet men in dat geval doen? Wanneer men een dergelijke vraag 
bespreekt, is dat voorwaardelijke opruiing. En als men deze voorwaarde
lijke opruiïng gaat verbieden, dan verbiedt men daarmede politieke dis
cussies en debatten, openbare meeningsuitingen!

De rechtbank te ’s-Gravenhage stond ook in 1928 op het standpunt, 
dat dergelijke uitingen inderdaad geoorloofd zijn. Het betrof het bekende 
proces tegen de Indonesische studenten. Men vindt het vonnis in N.J.

1) Dit gedeelte, dat de zuiver juridische kant van de zaak behandelt, is in deze 
brochure sterk bekort.
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1928, blz. 824. De Indonesische studenten hadden o.a. deze zinsneden 
gebruikt:

„Waar ons het aloude recht van massaprotest wordt ontnomen, kent ons volk 
„slechts de gewapende daad als aanklacht tegen den vreemden geweldenaar.

„Het Indonesische volk kent slechts één ware verdediging. n.I. zijn verdediging 
„als aangerande en overweldigde natie, de verdediging der gewapende revolutie 
„tegenover de Nederlandsche overheersching.”

„Revolutie werd en wordt alom het parool, het eenig lichtend punt in dit ons 
„duister en ellendig knechtenbestaan. „Slechts door geweld kan het geweld ge
broken worden.”

Aldus schreven zij over de machtsverhoudingen in Indonesië, over de 
situatie, waarin het Indonesische volk verkeert en de conclusie was: er 
is maar één weg en dat is de gewelddadige opstand. Een volkomen 
analoog geval. Welnu, de Haagsche rechtbank sprak deze Indonesische 
studenten vrij:

„overwegende, dat daarom van geen opruiing tot gewelddadig optreden mag 
„worden gesproken, wanneer het gesprokene of het geschrevene is uiting van 
„denkbeelden, gedachten of overtuigingen te dien aanzien, met het oogmerk om 
„die aan derden mee te deelen of zelfs daarvoor bij derden propaganda te maken, 
„ook al betreffen die overtuigingen de verwachting van gewelddadig optreden, dat 
„op politiek gebied, uit den loop der historie zou kunnen voortvloeien of zelfs 
„de wenschelijkheid van een eventueel in den zin van een gewelddadig optreden 
„te volgen gedragslijn.”

Deze motiveering is in dit geval letterlijk van toepassing. Schmidt 
heeft niet anders gedaan dan uiteenzetten, dat uit den loop der historie 
de oorlog binnen korteren of langeren tijd zou kunnen voortvloeien en 
daaraan toegevoegd, dat het gewenscht zou zijn, dat de arbeiders dan de 
gedragslijn zouden volgen, die hij nader heeft aangeduid.

De opmerkingen van den Minister bij de wijziging van art. 131 W.v.S. 
in 1920 wijzen er ook op, dat onze Wet discussies hierover, — waarbij 
voorwaardelijke opruiing vanzelfsprekend is inbegrepen, anders zijn 
zulke discussies onmogelijk — niet strafbaar acht.

In de Memorie van Antwoord zegt hij o.m.:
„Een aanslag op de vrijheid van eenige klasse om in het openbaar te beraad- 

„slagen, propaganda te maken voor haar denkbeelden en politieke actie te voeren 
„ligt in het wetsontwerp geenszins opgesloten.”

En het meest toepasselijk in het onderhavige geval is de volgende 
uitlating van den Minister op pag. 12 van de M. v. A.:

„Echter bestaat tusschen het enkel mededeelen eener politieke overtuiging b.v. 
„van de wenschelijkheid eener eventueel te volgen gedragslijn en het opruien van 
„anderen tot die gedragslijn nog een zeer aanmerkelijk verschil. De onder- 
„geteekende bedoelt met dit wetsontwerp dan ook niet, publiek debat over poli
tieke overtuigingen te verhinderen en is overtuigd, dat het dit gevolg ook niet 
„zal hebben.”

Wanneer men deze uitspraak legt naast het vonnis van den Dordt- 
schen politierechter, dan moet men toch wel zeggen, dat dit sterk afwijkt



van hetgeen jurisprudentie en geschiedenis leeren omtrent art. 131 W. 
v. S. Directe opruiing zou het zijn geweest, indien de heer Schmidt had 
gezegd: op dit oogenblik is het noodzakelijk, dat de generaals en minis
ters worden neergeschoten. Hij heeft dat niet gedaan. Hij heeft een zeer 
lange uiteenzetting gegeven. Hij beschreef, hoe de maatschappij zich zal 
en kan ontwikkelen. Hij sprak over den klassenstrijd, over de positie van 
het kapitaal, over de noodzakelijkheid van een oorlog en over de midde
len, die daartegen kunnen worden aangewend. Als punt van discussie 
heeft hij daarop gesteld: Wat moet er nu gebeuren, wanneer de mobili
satie toch wordt afgekondigd? Die vraag heeft hij als volgt beantwoord: 
In dien toestand, als alle andere middelen gefaald hebben, zult gij moeten 
kiezen en dan zult gij Uw keuze aldus moeten beslissen, dat gij Uw 
wapens richt tegen de generaals en ministers, die ondanks alles toch den 
oorlog hebben ontketend. Men moet de zinsnede niet uit haar verband 
halen en zeggen: Gij hebt gezegd: schiet de generaals en ministers neer. 
Dat is onjuist. Men moet haar beschouwen in het verband van het ge- 
heele betoog en dan is er geen twijfel, of de uiting valt onder het begrip 
..publieke discussie' . openbaar debat over een politieke overtuiging.

Ik ben ongeveer aan het einde van mijn pleidooi gekomen. Ik bemerk, 
mijnheer de President, dat U het niet eens is met mijn opvatting en dat U 
aan de argumenten, die ik aan de geschiedenis en de jurisprudentie en 
aan de woorden, die de Minister in 1920 heeft gesproken, ontleen, niet 
zooveel waarde toekent als ik.

De President: Dat heb ik niet gezegd. Ik heb alleen aanmerking 
gemaakt op enkele argumenten. De andere kan ik nog niet beoordeelen. 
U moet mij niet een meening toeschrijven, waarvan ik nog geen blijk heb 
gegeven. Daartegen protesteer ik.

De Verdedigster: Wat de Grondwet betreft, inderdaad maakt 
deze de restrictie: ,.behoudens ieders aansprakelijkheid volgens de Wet”, 
maar ons geheele Staatsbestel berust op vrijheid van meeningsuiting. 
Art. 131 op zichzelf kan dus een groot gevaar worden voor de vrije 
gedachtenopenbaarmaking, wanneer het te ruim wordt uitgelegd. Dat 
kan moeilijk bestreden worden. Ik meen te hebben aangetoond, dat, 
wanneer men voorwaardelijke opruiing strafbaar stelt, men daardoor 
politieke debatten en meeningsuitingen onmogelijk maakt, zoodat men de 
vrije meeningsuiting als zoodanig belemmert. Men geeft dan een zoo 
willekeurige, ruime uitlegging aan art. 131, dat men inderdaad het grond
beginsel van onzen Staat, de democratie, de vrije gedachtenopenbaring, 
ten sterkste aantast. Waar onze geheele wetgeving en de geschiedenis 
onzer wetgeving zich verzetten tegen het strafbaar stellen van hetgeen 
Schmidt te Sliedrecht heeft gezegd, geldt des te meer de waarschuwing 
van Simons:

,,Nooit moet het strafmiddel met meer voorzichtigheid worden gehanteerd dan 
„wanneer de gebruikmaking er van zou kunnen krijgen een politieke kleur."
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Als de politierechter deze opmerking ter harte had genomen, dan ben 
ik er van overtuigd, dat het vonnis anders zou zijn uitgevallen. Daarbij 
komt, dat het Nederlandsche publiek, dat dergelijke uitlatingen zoo dik
wijls en zoo lang te voren op verschillende plaatsen heeft gehoord, zon
der dat er een strafvervolging op volgde, den zeer sterken indruk krijgt, 
dat dit een proces is met een sterk politieke kleur.

Om al deze redenen hoop ik, dat het Hof de juridische en tactische 
fouten van den politierechter zal goedmaken, zijn vonnis zal vernietigen 
en dat het arrest van het Hof zal luiden: vrijspraak, althans ontslag van 
rechtsvervolging*



De Replieken.
De Pro cureur Generaal heeft een aantal bezwaren. Hij wijst 

naar een arrest van den Hoogen Raad van 8 Januari 1894 over art. 131 
W. v. S., waarbij de Hooge Raad heeft beslist: Er is opruiing, ook 
wanneer het plegen van de daad, waartoe wordt aangezet, afhankelijk 
wordt gesteld van een voorwaarde. Is het nu niet kras, dat juist hier de 
geachte verdedigster zich op de jurisprudentie beroept en beweert, dat, 
als er een voorwaarde bij wordt gesteld, opruiing niet strafbaar is?

Maar nu er een arrest van den H.R. is, dat opruiing onder een be
paalde voorwaarde wel strafbaar verklaart, kan men geen jurisprudentie 
van 1887 aanvoeren.

Ik ben geschrokken, toen de geachte verd. in haar pleidooi zeide — 
ik heb het letterlijk uit haar mond opgeschreven —:

„Wat gisteren nog straffeloos kon worden gezegd, is morgen ernstig 
strafbaar.”

Dat zou werkelijk van een groote mate van plichtsverzuim bij de politie 
en de justitie getuigen, waartegen spr. meent, met kracht te moeten op
komen. Dat zou van willekeur getuigen en de rechterlijke macht ■— en 
ook de politie — een smaad en een smet aanwrijven, die naar spr. s mee- 
ning ten eenenmale misplaatst en onbehoorlijk moet worden genoemd. 
De mogelijkheid, dat hetzelfde feit op het ééne oogenblik strenger wordt 
beoordeeld dan op het andere acht ik niet uitgesloten, hoewel ik dit 
in casu toch ten sterkste ontken, maar wanneer hier gezegd wordt, dat 
gisteren straffeloos dingen konden worden gedaan, die morgen zonder 
wetswijziging ernstig strafbaar zouden worden, dan kom ik daartegen 
ernstig op, omdat dit in strijd is met de waarheid.

Het gaat niet op te beweren, dat de bestaande bepalingen willekeuring 
zouden worden toegepast. Daarvan is niets gebleken.

Over de strafmaat heeft de verdedigster niet gesproken. Daarover had 
naar mijn meening de verdedigster van dezen verdachte moeten pleiten. 
Zij had moeten zeggen, dat h.i. met de politieke opvatting van den ver
dachte, dit feit voor hem niet dien ernst oplevert, die het voor anders
denkenden kan opleveren. Ik zeg niet, dat ik daarmede accoord zou zijn 
gegaan, maar dit is het standpunt, dat de verdedigster zou hebben kun
nen innemen.

-1) Anderhalve weck later kreeg het Hof de zaak tegen den O.S.P.-er B. Verhoef 
te behandelen, die door den Politierechter te Dordt tot 1 maand gevangenisstraf werd 
veroordeeld wegens ,,opruiing Hij had de 2c 1 ets.-hakkel verspreid en de daarin 
voorkomende proclamatie heette ,,opruiend”. Intusschen werd deze krant in vele plaatsen 
ongestoord verspreid en werd de schrijver van deze proclamatie J. de Kadt vrijgesproken 
door de Rechtbank te Amsterdam. Het Hof echter bevestigde de cisch tegen Verhoef. 
Deze geschiedenis bewijst wel het beste dat revolutionairen inderdaad aan willekeur en 
rechtsonzekerheid blootstaan.



Wat de politieke beschouwingen betreft, zoo o.a. de bewering, dat 
vertegenwoordigers van de S.D.A.P. of van een andere partij eventueel 
ook zouden hebben opgeruid........ ik kan dit op het oogenblik onmogelijk
beoordeelen. Dat echter bij deze vervolging iets bizonders zou hebben 
voorgezeten, iets dat op willekeur zou gelijken, zooals in het pleidooi 
gezegd, daarvan is geen schijn of schaduw waar.

Het slot van het pleidooi bevatte de eigenaardige woorden: „dit is een 
proces met politieke kleur”. Neen, wij zijn hier niet in Duitschland! De 
onafhankelijkheid van den rechter te allen tijde is en blijft gewaarborgd 
en nu men den Officier van Justitie de smet aanwrijft, als zou hij hier een 
proces met politieke kleur zijn aangevangen, heb ik daarop slechts dit 
antwoord: De Officier heeft een proces-verbaal ontvangen, waarin de 
woorden vermeld stonden, die de beklaagde heeft gebezigd, omdat de 
politie van oordeel was, dat daardoor art. 131 was overtreden en spr. 
meent, dat hier van politieke kleur — dus van het treffen eener bepaalde 
richting, omdat het een vertegenwoordiger van de O.S.P. is, die de 
woorden heeft gebruikt — geen sprake is. Reeds het verleden heeft 
bewezen, dat ook menschen van andere politieke richting hier hebben 
terechtgestaan wegens opruiing en overtreding van art. 131, dus voor 
hetzelfde feit en toen is zeker nooit het verwijt gedaan, dat er toen een 
proces met politieke kleur zou zijn gevoerd. Neen, juist het vertrouwen, 
dat ieder in Nederland in den rechter stelt, had ook in deze procedure 
op den voorgrond moeten staan en naar mijn bescheiden meening had 
de verdedigster zich moeten beperken tot de bespreking van de over
treding van dit bepaalde wetsartikel. Deze beperking moet ieder zich 
opleggen in een strafprocedure. Men kan de omstandigheden, waar
onder het feit is gepleegd, uitvoerig uiteenzetten en een juridisch steek
spel houden met het O.M. — niets liever dan dat — maar men moet 
geen insinuaties richten tot het vervolgend orgaan en het niet beschuldi
gen, juist dezen verdachte te hebben uitgepikt om een proces te voeren 
met een bepaalde politieke kleur.

Ik meen dus, dat het pleidooi onjuistheden bevat en dat juridisch het 
feit strafbaar is op grond van de door hem aangehaalde jurisprudentie. 
Op deze gronden meent hij te kunnen volharden bij hetgeen hij in eerste 
instantie ten aanzien van de strafbaarheid heeft opgemerkt.

* * *
De Verdedigster merkt op, dat de onjuistheden nogal blijken 

mee te vallen. De Proc. Gen. heeft gezegd, dat ik mij krampachtig 
zou hebben vastgeklampt aan het arrest van den Hoogen Raad van 1887. 
Neen, ik heb nog een groot aantal andere argumenten genoemd, waar
van men de beteekenis verschillend kan beoordeelen, maar waarover de 
Proc. Gen. zoo goed als niet heeft gesproken.

Wat het arrest van den H.R. van 1894 betreft, dat tast mijn betoog 
niet aan, want er zijn sommige gevallen van „voorwaardelijke” opruiing
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die wel strafbaar zijn, maar dan zijn het geheel andere gevallen, dan 
welk het Hof thans te beslissen heeft.

Het gaat om gevallen, waarin men direct wil opruïen, maar door een 
omweggetje of slimmigheidje aan de strafvervolging meent te ontkomen. 
Als men b.v. zegt: wanneer de politieagent gaat slaan, sla hem dan terug 
of: als straks de soldaten komen (wetende, dat zij komen), schiet dan 
den generaal neer.

De President: Wanneer er oorlog is!
De Verdedigster: Ér is een hemelsbreed verschil tusschen een 

geval, waarin men een voorwaarde noemt als een doekje voor het 
bloeden, zooals Heemskerk het uitdrukt en de opruiing, die inderdaad 
voorwaardelijk is, die men afhankelijk stelt van een toekomstige gebeur- 
tenis, waarvan men zelf het onzekere aantoont en waarbij men alle 
mogelijke veronderstellingen en uiteenzettingen laat voorafgaan, zooals 
in dit geval is gebeurd.

Ik heb me niet ..vastgeklampt” aan t arrest van 1887, maar juist de 
Proc. Gen. heeft zich krampachtig vastgeklampt aan het arrest van 1894, 
terwijl hij het vonnis van de Haagsche Rechtbank van 1928, dat zeer 
bekend is en in breede kringen van de Ned. bevolking groote voldoening 
heeft gewekt voorbijgaat. Dat vonnis laat de Proc. Gen. onbesproken en 
daarop wil ik nog eens de aandacht van uw Hof vestigen. De studenten 
beweerden, dat er geen andere uitweg was dan gewelddadige opstand 
door den toestand, waarin zij door de Regeering van Indonesië waren 
gebracht. De opruiing van den heer Schmidt heeft een nog veel meer 
voorwaardelijk karakter, dan die der Indonesische studenten. Hij heeft 
als voorwaarde gesteld: wanneer de arbeiders door de ontwikkeling der 
geschiedenis in den toestand komen, dat zij voor een oorlog worden 
opgeroepen, moeten zij aldus handelen. Als de uiting der Indonesische 
studenten straffeloos was, dan was zeker de uitlating van den heer 
Schmidt te Sliedrecht straffeloos.

Ik meen hiermede het zakelijke deel van de repliek van den Proc. Gen. 
beantwoord te hebben. Dat ik politieke beschouwingen zou hebben ge
houden, bestrijd ik ten stelligste. Ik heb aangetoond, wat de motieven 
van den heer Schmidt waren, maar daaraan telkens toegevoegd: of deze 
juist zijn of niet, doet niet ter zake.

Het is ook onjuist, dat ik zou hebben geïnsinueerd, dat de rechterlijke 
macht niet onafhankelijk zou zijn, maar zou zijn, zooals zij thans in 
Duitschland is. Ik heb slechts betoogd, dat. wat vroeger straffeloos was. 
langzamerhand op dit oogenblik wel strafbaar wordt, dat in de laatste 
jaren, in tegenstelling met vroeger (b.v. in 1928) te vlug en te streng 
strafbaar wordt gesteld wat het vroeger niet was. Ik heb daaraan toege
voegd, dat in dergelijke gevallen een beroep wordt gedaan op de tijds
omstandigheden. wat ten slotte een andere uitdrukking is voor den poli- 
tieken toestand. Ik heb daarbij uitvoerig betoogd, hoe berechting van
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politieke misdadigers onherroepelijk, ook bij de meest onafhankelijke, 
zelfstandige en hoogstaande rechters, ongetwijfeld een politieke kleur 
moet krijgen, omdat door de felle botsingen en meeningsverschillen, door 
de op handen zijnde veranderingen, niemand onbeïnvloed blijft. Dat op 
dit oogenblik Schmidt wordt gestraft, terwijl dezelfde uitlatingen van 
hem en andere partijleiders vroeger straffeloos waren, zal de Proc. Gen. 
toch moeilijk kunnen betwisten; ik heb er voorbeelden van genoemd.

De President: Dat waren geheel andere uitingen.
De Verdedigster: Ik ben niet van plan, ze te herhalen, ik was 

duidelijk genoeg.
De President: Het is mijn recht te constateeren, dat dit uitingen 

waren, die niet op gelijke lijn te stellen zijn met deze.
De Verdedig ster: Het is mij volkomen onbegrijpelijk, hoe U tot 

die opvatting kan komen. Het is een vaststaand feit, dat thans strafbaar 
wordt geacht wat vroeger niet strafbaar geacht werd. Het is mij een 
volkomen raadsel, hoe het mogelijk is, dat de Indonesische studenten in 
1928 werden vrijgesproken en de heer Schmidt thans zou worden 
gestraft.

Ik wil dan ook hiermede eindigen, dat het op de Ned. bevolking slechts 
dan den indruk zal maken, dat de rechterlijke macht inderdaad onafhan
kelijk is, als het Hof de lijn, door de Haagsche rechtbank in 1928 begon
nen, doortrekt en den heer Schmidt vrijspreekt.



Dialoog tusschen P. J. Schmidt en den 
President Mr. E. Jellinghaus.

Als Schmidt daarna het woord krijgt blijkt, dat de president hem niet 
over ,,politiek” wil laten spreken, terwijl hij toch voor een politieke rede 
veroordeeld werd.

Wij geven hieronder een deel van het stenografisch verslag, waaruit 
blijkt hoezeer men poogde Schmidt zijn zelfverdediging onmogelijk te 
maken.

Schmidt, gebruik makende van zijn recht om het woord te voeren, begint, nadat de 
president hem eenige keeren op het hart heeft gedrukt, vooral erg kort te zijn, met te erken
nen, dat hij inderdaad woorden heeft gesproken van de strekking als hem ten laste wordt 
gelegd, alleen duidelijker en beter dan de inspecteur heeft opgeschreven.

Spr.'s uitlating was de conclusie van een heel betoog. Men wil mij nu straffen, aldus 
Schmidt, omdat ik propaganda heb gemaakt tegen de staat, tegen het „gezag”.......

De president: Het eenige wat ons interesseert, is of er hier is opgeruid.
Schmidt: Er wordt gezegd, dat ik heb opgeruid tegen de gemeenschap. Als er in 

deze maatschappij werkelijk iets van een „gemeenschap” bestond, dan.......
P r e s. : Ik kan hier geen politieke beschouwingen toelaten.
Schmidt protesteert ertegen, dat hij niet over politiek mag spreken, terwijl hij om 

een politieke uitlating in een politieke rede wordt vervolgd en gaat verder: „Lenin heeft 
eens over de oorlog gezegd.......

Pres.: Dat interesseert ons niet.
Schmidt: Hoe kan ik nu m’n meening duidelijk maken, als LI voortdurend.......
Pres.: Zoolang ik de hamer hanteer, zal de politiek in de rechtszaal buiten beschou

wing worden gelaten.
Sc h m i d t : Het staat voor mij vast, dat ik een gevangenisstraf krijg, omdat......
Pres.: Dat is een voorbarige conclusie; daar weet U nog niets van.
Schmidt: Ik wil hier slechts spreken over het verband waarin ik deze woorden 

heb gebruikt en waaróm.......
Pres.: U mag hier niet over politiek spreken!
Schmidt heeft dezelfde woorden, waarom men hem nu vervolgt, sinds den wereld

oorlog in honderden vergaderingen en meetings gezegd. Er zijn jaren voorbijgegaan, dat 
er zelfs nooit politie in de zaal aanwezig was. De laatste twee jaren is er steeds politie 
op spr.’s vergaderingen. Dat is voor hem natuurlijk een heele eer, maar het bewijst, dat 
er iets veranderd is.......

Pres.: Natuurlijk is er iets veranderd. Die politie is er nu ook dikwijls om LI te 
beschermen.

Schmidt deelt mee op die bescherming geen prijs te stellen en heeft bovendien nooit 
gemerkt, dat die politie-agenten voor zijn „bescherming” aanwezig waren......

Men beschouwt deze redevoeringen van socialisten thans als gevaarlijk, terwijl ze vlak 
na 1918 zelfs ook door burgerlijke heeren werden toegejuicht, b.v. in het begin ook door 
de vereeniging „Volkenbond en Vrede”.

De „Nwe Rott. Crt.”, toch een door en door nette en fatsoenlijke krant......
Pres.: Legt LI ’t maar bij de stukken.
Schmidt: Zelfs de N.R.Ct. mag hier dus niet aan ’t woord komen!
Naarmate vast komt te staan, dat de bourgeoisie de arbeiders heeft bedrogen, vindt
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men het noodig revolutionnaire propagandisten te vervolgen en politie in de vergade- 
ringen te sturen „ter hunner bescherming”.

Spr. heeft er in zijn rede te Sliedrecht op gewezen, dat de heerschende klasse, de 
kleine minderheid, niet meer uit de moeilijkheden kan komen en zoekt naar katastrofale 
oplossingen. Haar slotoplossing is de oorlog. Natuurlijk zegt de bourgeoisie niet: Wij 
willen oorlog......

Pres.: ...... maar er wordt naartoe gedreven.
S c h m i d t.: Juist ik ben blij, dat LI dat met me eens bent.
Pres.: Nee, dat bedoel ik niet!
S c h m i d t: Ik heb de verschrikkingen van een oorlog geschilderd en er op gewezen, 

dat een volgende oorlog nog veel erger zal zijn, door de.......
Pres.: Denkt U om den tijd!
S c h m i d t: Men straft de oor/opspropagandisten nooit, evenmin de wapenfabri

kanten......
Pres.: Het is me volkomen gelijk of ik een socialist, een anarchist of een wapen

fabrikant voor me heb; het gaat om de woorden......
S c h m i d t: Ik betwijfel dat er ooit een wapenfabrikant voor de rechters der heer

schende klasse zal verschijnen......
Pres. :. Het is de vraag of een wapenfabrikant opruit.
S c h m i d t: Naar onze meening ruien ze iederen dag op.
Pres.: Dan hebt U een ander wetboek dan het onze.
S c h m i d t: Inderdaad!
Ik heb in Sliedrecht gezegd: Als er nu b.v. eens oorlog zou komen met Engeland, dan 

zou men allerlei dingen in de geschiedenis over het „perfide Albion” kunnen vinden om 
de „nationale stemming” hier te kweeken. Men zou zich zelfs kunnen verbinden met het 
gehate Sowjet-Rusland......

De President valt Schmidt opnieuw in de rede en zegt wanhopig: Als U 10 
woorden spreekt, zijn er 8 over politiek!

Schmidt: Ik wil slechts het misdadige en huichelachtige aantoonen......
Pres.: U behoeft ons niet te zeggen, dat een oorlog misdadig is.
Schmidt: Ik heb duidelijk gezegd, dat men ons i n een oorlog maar bondgenooten 

geeft zonder dat het volk erin beslist. Niemand weet nu, wie, als er morgen oorlog zou 
komen, onze vijanden en onze bondgenooten zouden zijn. Het volk heeft in deze vraag, 
die het leven zelf betreft, niet de minste controle.

De President interrumpeert opnieuw.

Onder herhaaldelijke interrupties en ongeduldige bewegingen van de 
heeren rechters, vervolgt Schmidt zijn pogingen om gehoord te worden. 
Het slot van zijn verklaring voor het gerechtshof vindt men aan ’t einde 
van deze brochure vet gedrukt.

Hierna nemen we de verdediging van' Schmidt volledig op, zooals hij 
haar volgens zijn aanteekeningen had willen houden en waarin dus ook 
de passages zijn opgenomen, die door den President werden onderdrukt.

18



Oorlog aan den Oorlog I
Verdediging van P. J. Schmidt.

,.Mijnheer de President, men wil mij dus straffen, omdat men deze 
anti-oorlogspropaganda beschouwt als een misdrijf jegens het land, de 
Staat, de Gemeenschap.

Nu stel ik voorop, dat als er van een werkelijke gemeenschap sprake 
was, als er sprake was van gemeenschappelijk bezit, gezamenlijk werk, 
gezamenlijk resultaat, controle van het heele volk — dan zou ik met hart 
en ziel vechten voor de verdediging van de rechten van dat volk tegen 
eiken roover of barbaar, die het deze rechten zou willen ontnemen.

Maar de huidige ,.gemeenschap” in Nederland, die men den laatsten 
tijd weer met zooveel nadruk ,.Vaderland” gaat noemen, bestaat voor 
de overgroote meerderheid der Nederlanders slechts op papier.

De werkelijkheid is, mijnheer de President, dat dit Vaderland eigen
dom is van een kleine bezittende klasse, die de grond en de productie
middelen bezitten en de controle over alle machtsmiddelen hebben, 
waarmee zij anderen, de groote meerderheid van niet-bezitters, voor zich 
kunnen laten werken.

Om met Lenin te spreken:
..Gesteld dat een slavenhouder die 100 slaven bezit, den oorlog ver

klaart aan een slavenhouder die 200 slaven bezit, voor een meer gelijke 
verdeeling van de slaven. Dan is het duidelijk, dat in zoo n geval de 
uitdrukking ..verdediging van het vaderland” een historische leugen is. 
Praktisch zou het slechts beteekenen dat de slimme slavenhouders de 
groote massa bedrogen, terwille van hun particuliere belangen.”

Zóó zien wij het ,.Vaderland” en zóó dus ook den oorlog.
De practijk van eiken dag is duidelijk genoeg! Het ,.Vaderland” is 

b.v. thans bezig, door middel van de regeering-Colijn, de ruwste aan
vallen op de werkloozen. op de armsten te doen, terwijl zij de rijken 
onaangetast laat.

En als die werkloozen. door den nood gedreven, bijeenkomen om van 
het Vaderland „Arbeid en brood” te eischen, dan worden zij door de 
vaderlandsche gummiknuppels en sabels op meedoogenlooze wijze uiteen 
geranseld. Zóó wordt hen eiken dag geleerd, dat de vijand niet buiten, 
maar in hun eigen land staat.

* * *

Er is een tijd geweest, dat men deze waarheden zeggen kon, zonder 
gestraft te worden.

Na den wereldoorlog, toen de verschrikkelijke balans met zijn 13 mil- 
lioen dooden, 16 millioen gewonden en 5/2 millioen invaliden, werd 
opgemaakt, toen men eindelijk naar het waarom begon te vragen en de
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heerschende klasse angst kreeg voor het opkomende revolutionaire ver
zet van het proletariaat — toen was plotseling ieder van afschuw voor 
den oorlog vervuld. Beloften van eeuwigen vrede en snelle ontwapening 
waren niet van de lucht. De Volkenbond werd het troetelkind der gene
raals en ministers, die nog enkele maanden tevoren den oorlog als de 
hoogste en heiligste wijsheid hadden gepredikt.

De volkeren luisterden, helaas, opnieuw naar die beloften. De enorme 
propaganda-machinerie der heerschende klasse, de pers, deed opnieuw 
haar werk. De arbeiders namen hier en daar met haastig gegeven con
cessies genoegen. Zij verzuimden een einde te maken aan het stelsel, 
waaruit de oorlog voortkwam. Zij vertrouwden op verklaringen van de 
slavenhouders!

En thans is de situatie weer dreigender dan ooit.
Van ontwapening en vrede is niets te bespeuren. Alle ontwapenings

conferenties hebben niet alleen gefaald: het practische resultaat is, dat 
de bewapening thans grooter hoogte heeft bereikt, dan ooit te voren.

Motieven worden gemakkelijk gevonden. Het nieuwste op dit gebied 
is, dat men op die wijze de crisis bestrijdt door de werkloozen aan werk 
te helpen!

De N. Rott. Crt. van 6 October 1933, deelt b.v. mee, dat president 
Roosevelt „om de nijverheid werk te geven” het heele vlootprogramma 
laat afwerken, waartoe de vlootovereenkomsten Amerika het ,.recht” 
laten. En het blad voegt er aan toe:

„Productieve werkverschaffing mag men dat waarlijk niet noemen; en als het 
.onschadelijke werkverschaffing is zou men de ontwapeningsconferentie onmiddel
lijk moeten staken. Want dan konden mogelijke resultaten van die conferentie 
op het oogenblik even nuttige als onschuldige sociale maatregelen van dien aard 
in de verschillende landen slechts in den weg staan! Geen politiek kind op aarde 
is echter zoo naief te gelooven dat Roosevelt puur om werkloozen, die anders nog 
niet in het productieproces kunnen worden opgenomen, wat te doen te geven, 
juist oorlogsschepen zou hebben besteld; dat nog wel terwijl Amerika het Europa 
voortdurend tot een verwijt heeft gemaakt, dat het niet ernstig genoeg werk maakt 
van het inperken van zijn gevaarlijke wapenen.

Roosevelt past een politiek van verhoogde bewapening toe, die motiveerende 
met van ouds bekende voorwendsels. Het is de klassieke diplomatie: men zegt het 
een en meent het ander, zonder iemand er mede te misleiden. Maar allen glim
lachen beleefd alsof zij het gelooven en nemen hun tegenmaatregelen. Engeland 
b.v. zal zich binnen de grenzen van de vlootovereenkomst van 1930 niet willen 
laten overvleugelen. Juist in de laatste dagen hooren wij inderdaad alarmeerende 
berichten over Britsche „werkverschaffing” van dien aard. De militaire mogend
heden gaan nu — als de ontwapeningsconferentie nog niet boven alle verwachting 
verandering brengt — de een na de ander hun schaarsche, voor productieve werk
verschaffing nauwelijks beschikbare penningen, besteden op de door Roosevelt 
aangegeven wijze. Dat is een voorbeeld waarvan navolging nooit op zich heeft 
laten wachten.”

De N. Rott. Crt. heeft dezen keer gelijk: het zijn niets dan laffe voor
wendsels, met geen andere bedoeling dan zich steeds beter op de massa-
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moord voor te bereiden. En niet alleen in Amerika, Engeland en Japan 
gebruikt men zulke motieven, ook in Nederland kwamen zij in alle ernst 
ter sprake, toen de bouw van de z.g. Derde Kruiser aan de orde werd 

gesteld!
Dit opent een prachtig vaderlandsch perspectief:
Dwing de slaven, desnoods door stopzetting van hun werkloozen* 

uitkeering, tegen de laagst mogelijke loonen oorlogstuig te maken, waar

mede zij elkaar straks kunnen vernietigen.
Zoo drijft alles naar oorlog, die thans elk oogenblik kan uitbreken. 

De heerschende klasse heeft nu zoowat alles toegepast om uit de crisis 
te komen. Alle lapmiddelen hebben gefaald. De overvloed blijft: de over
vloed aan productie-capaciteit en aan menschelijke arbeidskracht. En 
zoo verschijnt de oorlog als de laatste, radicale vernietigingsfactor, die 
aan de heerschende klasse weer ruimte voor het maken van nieuwe 
winsten belooft!

* * *
Dat die komende oorlog zóó gruwelijk zal zijn, dat er g S]echts

voor zijn te vinden, ook daarover zijn de deskundigen
één citaat uit de velen: ef de EngeL

In het „Britsch Legion Journal van anuan dcrne gasoorlog.
sche deskundige Lord Halsbury een artikel over iftqas. noodig
waarin hij berekent, dat de totale hoeveelheid arseni-C ^g bedraagt, 
om geheel Londen tot 40 voet hoogte te ,,vullen . s cc S en op
Tien of twintigmaal deze hoeveelheid, kan wor en een oorlog. De 
Londen worden losgelaten in de eerste paaL dagen y ,._en jat Je 
luchtmanoeuvres van 1927 hadden de bedoeling echter. dat bleek.
Londensche verdediging voldoende was. Het eit

dat Londen (een stad van 8 millioen inwoners) 
niet verdedigd kan worden.

oorlog nietLord Halsburry vervolgt dan: yan een
• •Stelt u voor wat gebeuren zou bij het uit ƒƒ'°nnen giftgas-bomnien 

een ander land. Groepen vliegtuigen, die . ^ij tusschenpoozen
vervoeren, zouden Londen onmiddellijk aan ander gifgas in
Van een half uur. Sommigen zullen misschien 
vloeibaren vorm gebruiken. qifgas-wolk. die dagen»

Spoedig zou Londen gehuld zijn in een - blijven hangen, 
«isschien weken, in het dal van de Thamesz cfïTS ENKELE

BINNEN 2 OF 3 DAGEN ZOUDEN LKlNG IN LE
VAN DE LONDENSCHE MILLIOENENBC
ZIJN”. niets meer

B» da, de h'd" “Ï, ^.ÏV.Id
We9 gaat, blijkt uit een ander Cltaat' ƒ Derde Rijk". 
aan de technische hoogeschool in

uit den
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Deze Hitler-professor dringt er op aan
„dat oorlogszuchtige individuen in ’t bijzonder moeten worden aan- 

gemoedigd om kinderen te verwekken!
Dat godsdienst en kerken moeten worden gebruikt voor de oorlogs- 

philosophie.
DAT NAUWKEURIG MOET WORDEN NAGEGAAN HOE 

BACTERISCHE INFECTIES - TYPHUS OF PEST - OP DE 
MEEST DOODELIJKE WIJZE ONDER DE VIJANDELIJKE BE
VOLKING KUNNEN WORDEN VERSPREID EN DAT DIT 
WERK MET GEESTDRIFT TER HAND GENOMEN DIENT TE 
WORDEN!"

Is het eenmaal zoover, wordt de oorlog aangekondigd, dan zal het 
apparaat der heerschende klasse geheel in dienst der oorlogspropaganda 
worden gesteld: de pers, de radio, de kerk, de scholen — overal en eiken 
dag zal de chauvinistische ophitsing de menschen in de ooren klinken en 
tegen wie het ook gaat: altijd zal men den ,,vijand” of de ,.bondgenoot” 
leeren haten of prijzen al naar gelang dat te pas komt.

Als de omstandigheden ons tegen Engeland in den oorlog zouden drij
ven, dan zal de oude haat tegen het ,«perfide Albion” opgeld doen, dat 
ons van de wereldzeeën verdreef, onze koloniën roofde — en de helden
daden van Tromp en De Ruyter in de Engelsche oorlogen zullen tot een 
centrum van vaderlandsche haatopwekking worden gemaakt.

Gaat het tegen Frankrijk, dan zal herinnert worden aan de voort
durende pogingen van dat land om de hegonomie over ’t vasteland te 
krijgen. De bevrijding van het ,,Napoleontische juk” zal dan plotseling 
als de grootste gebeurtenis worden herdacht: en zijn dan de Engelschen 
toevallig onze bondgenooten, dan zullen wij er dankbaar aan herinneren 
hoe zij aan de zijde onzer dappere troepen vochten bij Quatre Bras en 
Waterloo!

Tegen België zou de ophitsing al heel makkelijk werk hebben. De 
concurrentiestrijd tusschen Antwerpen en Rotterdam zou de economische 
inzet worden ■— met de glorie der „tiendaagsche veldtocht” als histori- 
schen achtergrond.

En tegen Duitschland zou men thans, blijkens verschillende uitlatingen, 
zelfs op de ijverige steun van sociaal-democraten kunnen rekenen — 
ook al zouden de omstandigheden hen in ,.bondgenootschap” brengen 
met den gehaten Mussolini of met het niet minder gehate Sovjet- 
Rusland........

En zoo zou het dus gaan als in 1914: Duitschers tegen het Czarisme, 
Franschen tegen het Pruisische militarisme, Engelschen tegen alles (en 
voor de ,,bescherming” der kleine naties!) — en de ,.democratische ’ 
Staten Engeland en Frankrijk, verbonden met het despotische Czarisme 
in een strijd voor de „constitutioneele rechten” der volkeren!
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Als men ons nu vraagt aan deze waanzin in naam van het Vaderland 
mee te doen, dan zeggen wij hard en duidelijk: Neen!

En wij waarschuwen:
Wie weet waartoe het Nederlandsche Volk, zonder het te weten, zich 

reeds verplicht heeft?!
Wie weet wat deze regeering-Colijn thans reeds aan „bondgenooten” 

en „vijanden” voor ons heeft klaargemaakt!
En als men ons vraagt: Wilt ge dan niet het fascisme bestrijden, dan 

zeggen wij: Ja, met alle middelen! Maar niet zooals de soc. dem. Duys 
het wil, die ons met de revolver op de borst tot onvoorwaardelijke ge
hoorzaamheid wil dwingen aan het Vaderlandsche front — niet dus aan 
de zijde der Nederlandsche bourgeoisie, maar door actie en strijd van het 
proletariaat zélf, niet alleen tegen de Duitsche, maar ook en vooral tegen 
de Nederlandsche „Hitlers”!

De oorlog ter verdediging van het , Vaderland” is dus een leugen!
Oorlog is, zooals de heeren zelf bij het Kellogg-verdrag verklaarden, 

een internationale misdaad. Het is een misdaad, waarbij millioenen hun 
leven offeren alleen en uitsluitend ten bate van de winsten der heer- 
schende klasse. Winsten, niet alleen in indirecten, maar ook in directen 
zin: — Men heeft ons voorgerekend, dat het dooden van één soldaat 
tijdens den wereldoorlog 60.000 gulden kostte. Ongeveer de helft hier
van kwam als zuivere winst de oorlogsindustrie ten goede.

Aan eiken voor het vaderland gesneuvelden held werd dus ƒ 30.000.— 
verdiend!

Wij willen alles in ’t werk stellen om deze waanzinnige misdaad te 
voorkomen!!

Wij willen door propaganda, actie, staking, lijdelijk verzet en alle 
denkbare, geweldlooze middelen trachten het uitbreken er van te ver
hinderen.

Maar als dit alles onvoldoende blijkt, als ondanks alle hardnekkige 
pogingen de oorlog een feit wordt;

Als men ons dan toch de moordwapenen in de hand drukt om deel te 
nemen aan de bloedigste misdaad die men tegen de menschheid kan 
begaan;

als men het advies van de soc. dem. Duys opvolgt en mij dus 
„met de revolver op de borst” voor de keuze zou stellen:

öf mijn klasse te helpen uitroeien, mijn kameraden van over de grenzen 
met de gruwelijkste en gemeenste middelen te pijnigen en te martelen;

óf mij met alle middelen te verzetten;
dan hoop ik inderdaad op dat beslissende moment den moed en de 

kracht te vinden om de wapenen te richten niet tegen hen met wie ik mij 
onder alle omstandigheden verbonden voel, maar tegen hen die deze



massa-moord organiseeren, tegen hen, die ik beschouw als de doods
vijanden van mijn klasse in eigen land.

Ik herhaal, mijnheer de President, ik hoop daartoe den moed en de 
kracht te vinden.

En als ik denk en voortdurend blijf denken aan de millioenen mannen, 
vrouwen en kinderen, die niets anders deden dan werken en ploeteren, 
die zich slechts met moeite in dit kapitalistische uitbuitingssysteem kun
nen staande houden en die dan nog als loon voor hun eindelooze lank
moedigheid den dood zullen worden ingejaagd, ten bate van de winsten 
en machtsposities der heerschende klasse, dan ben ik er zeker van, dat 
mij de keus niet zwaar zal vallen!”

DE UITSPRAAK WERD DAARNA BEPAALD OP MAANDAG 

30 OCTOBER 1933.

SCHMIDT WERD OP DIEN DAG TOT TWEE MAANDEN 

GEVANGENISSTRAF VEROORDEELD
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De verkiezingen zijn voorbij.
Ze brachten een verscherping der uiterste partijen. Onmid

dellijk doken de gissingen, de geruchten op omtrent de mogelijk
heden van een nieuwe Regeering en uit al die geruchten kwam 
al spoedig één naam naar voren, de naam van de man die reeds 
voor de verkiezingen als de leider der reactie was aangeprezen, 
de leider der meest reactionnaire partij, der Anti-Revolution- 
naire Partij

COLIJN,

Hem werd de vorming van de regeering opgedragen, hij 
leidt nu de Nederlandsche Staat

Zijn naam is kort en krachtig. Dat is ook de beteekenis van 
zijn naam. Het is een program van de felste reactie. Wat is 
„felste reactie”? Scherpe uitbuiting, onderdrukking, kapitalis
tische terreur in zijn hardste vorm.

♦* *

Er is voor het Nederlandsche kapitalisme geen andere uit
weg meer.

De industrie wordt dood-geconcurreerd door de jonge op
komende Aziatische industrieën die met ongeloofelijk lage 
koelie-loonen werken of door de buitenlandsche Europeescne- 
industrieën die hun looncn op een bijna voor-historisch peil 
teruggeschroefd hebben en die verder door middel van inflatie 
een extra loondiefstal ten voordeele van het kapitaal verricht 
hebben.

De landbouw wordt van zijn buitenlandsche afzet beroofd; 
door grensafsluitingen, contingcnteeringen e.d.

Het komt er voor de bourgeoisie slechts op aan door uiterste 
druk op het proletariaat en de kleine boeren en tuinders de 
steeds meer inkrimpende ruimte die het Nederlandsche be
drijfsleven nog gelaten wordt, zoo doeltreffend mogelijk ten 
gunste van de kapitalisten te gebruiken.

Kan Colijn deze taak vervullen? Zijn geheele verleden bewijst 
dat hij daarvoor de geschiktste man is! En hij leverde nog 
slechts kort geleden het bewijs:
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„De heer Colijn echter heeft aan een journalist ge- 
„zegd, dat de Zeven Provinciën desnoods met een tor- 
„pedo in den grond geboord moest word en. Hoe kan 
„de heer Colijn dit zeggen, een man met een eervolle 
„loopbaan achter zich.”

J. W. Albarda in de He Kamer, 8-2_’33. 
Debat over het gebeurde met „De Zeven Pro
vinciën”.

De onmenschelijk wreede onderdrukking van de geweldlooze 
muiterij op de „Zeven Provinciën” waarbij het Colijn was, die 
voor de Nederlandsche Regeering de richting aangaf, maakte 
op vele arbeiders een verbitterde indruk.

Voor Colijn die in het verleden jarenlang niets anders gedaan 
had dan het „vestigen van het Nederlandsche gezag”, was deze 
expeditie niets dan een incident.

Want hij stamt uit de school van Van Heutsz en de leerlingen 
uit die school hebben harde handen en verharde gemoederen.

Het Nederlandsche Imperialisme deed in de jaren van 1890 
tot 1910 een geweldige stap voorwaarts, het moest op straffe 
van in zijn expansie-drang te stikken in Azië een stuk gebied 
voor zijn kapitalistische energie vinden. Wat was nu de leer
school van Van Heutsz? Het was de militaire expansie, die in 
dienst van het Nederlandsche Imperialisme „op verovering” 
uittrok, d.w.z. een aantal onafhankelijke staten overweldigde. 
Kwamen er dan nationalistische, vaderlandslievende bewegin
gen in die veroverde landen op, dan moesten die neergeslagen 
'worden, dat heette „pacificeeren”.

Zoo werd Sumatra veroverd, zoo werd Atjeh „gepacificeerd”. 
En daarbij was Colijn de rechterhand van Van Heutsz. Hij was 
uit deze school de meest beloovende leerling, de snelst gepro
moveerde ook.

Hij bracht het van onderofficier in 1892 tot 2e luitenant, werd 
in 1904 civiel gezaghebber in de VII Moekings (landstreek van 
Atjeh) daarna van de Gajo en Alaslanden en speelt zoo tot BH' 
een vooraanstaande rol bij de onderwerping van Sumatra.

En wenscht ge te weten hoe dat toeging?
Wij laten volgen een beschrijving van een expeditie in de 

Gajo en Alaslanden, zooals het katholieke He Kamerlid Victo« 
de Stuers die in de He Kamer gaf (Handelingen He Kamer 
21-11-1905, pg. 129.

„De arme menschen hebben zich verschanst in lmn begroei 'i 
kampongs en die omgeven met een wal van 1 tot 3 M. hoog 
een rechtstaande wal waarin hier en daar gaten me* bmnboo
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waren geboord om door te schieten. In zulk een verschan
sing, primitief als die uit de dagen van Kaïn en Abel, meenden 
nu die onontwikkelde menschen veilig te zijn; doch wij met 
onze repeteergeweren en onze geperfectioneerde tactiek heb
ben die kampongs zeer gemakkelijk veroverd. Soms zelfs zijn 
wij bij verrassing tot onderaan de voet van de wal gekomen. 
De verdedigingsmiddelen waren zoo weinig beteekenend, 
dat onze ambulance geplaatst kon worden op een afstand 
niet grooter dan de lengte dezer zaal; toen hebben onze sol
daten met ladders de wal beklommen. Eenmaal boven zijn 
zij naar twee kanten verdeeld met het bevel om toch vooral 
den wal niet te verlaten en toen heeft men van boven af ge
schoten op het volk dat in het perk gevangen zat en men heeft 
het afgemaakt als konijnen, die men opjaagt van het eene 
eind van de baan naar het andere... Zoo is het gebeurd dat er 
niemand ontsnapt is.

De cijfers, die het resultaat van deze bestormingen waren 
zijn werkelijk ijzingwekkend. Ik heb drie voorbeelden uitge
zócht: Bij de verovering van Koet'ó Reh zijn, doodgemaakt 
313 mannen, dat was de geheele mannelijke bevolking want 
er is verder geen man verwond of onverlet in onze handen 
geraakt. Verder 189 wouwen en 159 kinderen gedood en 
twintig vrouwen en 31 \ki aderen gewond en vermoedelijk 
bijna allen later gestorven. Slechts twee vrouwen en 61 kin
deren zijn onverlet gebleven van de geheele bevolking van een 
kampong van 675 personen.

En de westersche beschaving is in deze kampong gebracht 
in 20 minuten tijds.”

Of uit de begrootingsredc van dezelfde, twee jaar later (Han
delingen He Kamer, 5 November 1907, 15e verg.).

„Aanraking zoeken met de bevolking. Die aanraking wordt 
dikwijls ’s nachts gezocht.1) Het heet dan, dat de menschen 
die in de woning schuilen, worden aangeroepen, maar het ge
beurt ook wel eens, dat niet geroepen wordt. In elk geval, 
bij wijze van visitekaartje worden er door de patrouille twee 
salvo’s - dat is het regelmatig getal — in geschoten; een 
patrouille van 20 man, 2 salvo’s uit de repeteergeweren, dat 
is dus 40 kogels door de dunne bamboe-wanden van het 
huis. Dan wordt weer geluisterd of men niets hoort. Als men 
niets verneemt klimt men het trapje op en kijkt men het huisje 
na. Dood liggen daar mannen, vrouwen, kinderen, grijsaards, 
zuigelingen, zwangere wouwen, zieken. Daar hebben wij niet

*) Door een patrouille omsingeld.

5



op kunnen letten; die vrouwen, die kinderen zijn dan „bij on
geluk” gedood.”
En misschien spreekt nog duidelijker het oordeel van een die 

er zelf aan had meegedaan:
„lk heb het zelf ondervonden in mijn kort verblijf op Atjch; 

ik heb zonder eenige wroeging meegedran met het verbranden 
van geheel  e kampongs, het omhakken van vruchtboom en, 
dooden van achtergelaten vee. Wat het volk zou voelen, als 
het daar een puinhoop vond op de plaats van de woning, 
daaraan dachten we niet. Als een fuselier een lijk omschopte 
om in de zakken te komen op zoek naar eenig geld, trof mij 
dat niet. Een prent, als ik hier bij me heb van marechaussé’s 
die zich in een genomen benting laten fotografceren, den voel 
op Atjehsche kinderlijken, vervulde ons niet met afgrijzen. Er. 
als daar in de sociëteit verteld werd dat „potong kepala” ’) 
niet meer gezegd mocht worden, omdat men er in Holland op 
afgaf, en dat er nu voortaan zou worden geroepen ,,potong ..." 
en daarop volgde een zeker mannelijk lichaamsdeel waai 
men het in Holland niet over zou durven hebben — don ver
wekte zulke humor luide bijval.”

(Thomson — liberaal — in dezelfde verg, van de He Ka
mer der Staten-Generaal, 5 —11 —1007).

Dat is nog eens wat anders dan de sfeer van een deputaten- 
vergadering van de Anti-revolutionnaire Partij!

Leerzaam is ook de volgende beschrijving van de methode 
waarop zij een Atjehsche ,,Willem de Zwijger”, Itam, trachtten 
te vangen.

(Victor de Stuers, 11e Kamer, pag. 132. Hand. 21—11 — 
1905).

„Alle vrouwen van de Pentoeka’s van Beurenggang werden 
opgepakt en hun echtgenooten is aangezegd dat zij niet ccrdei 
zouden worden losgelaten alvorens niet zij zelven .maar alvo
rens Toekoe Radjah Itam is terug gekeerd en zich heeft on
derworpen. Dus om Itam te vangen nemen wij de vrouwen 
van een menigte andere menschen gevangen en moeten haai 
mannen maar zorgen dat die Itam zich onderwerpt andc- 

krijgen zij hun vrouwen niet terug.”

Wij zullen maar niet verder denken wat er ,,onder onze lei 
ding” met die vrouwen verder is gebeurd.

Zoo werd promotie gemaakt ook door hen, die jaren later 
staande op de bovenste trede der mammonistische ladder, hm

!) Koppen snellen.
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verkiezingsactie in het teeken zetten van Godsdienst en Gezin.* 
Gezin vooral!
De werkverschaffingsarbeiders, die onder een minister, aan

bidder van-het-christclijk-gezin, naar de werkverschaffingskam- 
pen gezonden worden, vèr van. hun gezin, kunnen zich vroolijk 
maken met de gedachte dat zij in naam van denzelfde anti-revo- 
lutionnairen God, in Indonesië een dergelijke gezinspolitiek is 
gevoerd — alleen pikt men tegenwoordig de mannen — maar 
dat zijn dan ook blanke!

Ook later heeft Colijn hiertegen nimmer een protest geuit. 
Voor hem blijven de Atjehsche wapenfeiten der Van Heutszsche 
school schitterend, zooals hij in meerdere artikelen heeft uit
een gezet.

En ook is voor deze man een bom die 24 arbeiders vermoordt, 
een wapenfeit van ondergeschikt belang. Teruggrijpend naar 
„zijn eervol verleden” zal hij daar zonder moeite roemrijke 
wapenfeiten vinden waarbij dat cijfer verre wordt overtroffen 
door alleen al het aantal „necrgelegde” kinderen.

Zijn naam is een program, ook voor de Indonesiërs. Hij be- 
teekent voor hen een zee van bloed, van ellende, van tranen. De 
Indonesiërs kunnen hem niet misverstaan die naam. Zij zullen 
zich, daar in Indonesië op een verbitterde strijd gaan voor
bereiden!

•k ■>.

Een Eerlijke Staatsman, 
Schenk hem Uw vertrouwen

Zoo stond uitnoodig» nd. op oranje achtergrond, geschil
derd op de rcclarncb''i den der Anti-Revolutionnaire Partij.

Het klink! aanlokkelijk. Is hel ook waar? Hij h’eeft een groote 
macht gekregen, deze staa!sman. Hoe slaat het met zijn eer
lijkheid?

Ook hierover geeft /iju eervol verleden uitsluitsel.
Aan twee zaken is de naam ('.olijn onverbrekelijk verbonden.
Aan hel Vod. ///■< / andsyndicaat en aan de Djambi Petroleum 

affaire.
En beide /eken betiooren tot de meest beruchte, corruptie

schandalen mi ki /Ncdcriandsche politieke leven.

Het ^est-Snd. Landsyndicaat.
jn igo.) gim„ d? heer Colijn op non-actief. Hij bleef dus in 

’slands C ‘- e ir-k urn bewij/e daarvan een tractement, non- 
activitedso^e'’-n.-iio
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Omstreeks dien tijd heerschte er een koortsachtige belang
stelling voor Indonesië. Sumatra was „open gelegd”. De oude 
Sumatraansche maatschappij-vormen vernietigd of onderdrukt. 
Het Imperialisme kon er zich gaan vestigen. Nu kwam het er 
op aan wie de gelukkige kapitalist zou zijn, die de winst kon 
gaan maken.

En hiertoe stichtte Colijn in 1909 het N.-I. Landsyndicaat.
Het werd een consortium dat zich bezig hield met het aan

vragen van consessies, d.w.z. aanvragen van het recht om op 
bepaalde stukken gronds landbouwmaatschappijen te stichten.

Het succes van het N.-I. Landsyndicaat was geweldig. Maar 
de aanbevelingen, waarmede dit Syndicaat werkte, waren daar 
dan ook naar.

Een geheele reeks van ex-ambtenaren werd na hun vertrek 
uit ’slands dienst aan het syndicaat verbonden. Hiermee werd 
a.h.w. aan de Indische ambtenaren gezegd: wees verstandig, 
wees ons ter wille, na de jaren van ambtenarendom kun je dan 
bij ons een goed betaalde functie krijgen. Ex-Gouverneur-Gene- 
raals werden in het complot betrokken. En toen kon het ge
knoei beginnen.

Oouverneur-Generaal Van Heutsz verleende de meest denk
bare hulp. Een speciale gemachtigde van het landsyndicaat reis
de Indonesië af.... voorzien van een speciale aanbeveling van 
den minister van koloniën aan de ambtenaren gericht, om zijn 
syndicaat vooral ter wille te zijn! Er kan niet aan getwijfeld 
worden dat het Colijn-Syndicaat een onwettige pressie op amb
tenaren heeft uitgeoefend.

Toen H. v. Kol in zijn brochure: „Het Ned. Ind. Landsyndi- 
caat”, deze en nog veel ergere feiten boekstaafde, kwam er ver
weer van den heer Gonggrijp, dat de volgende inhoud had:

„De intimidatie-pogingen van het Ned. Ind. Landsyndicaat 
werden door de binnenlandsche bestuurs-ambtenaren niet met 
wrevel, doch met gelach ontvangen.”

„Kol. Tijdschrift”, 10e Jrg. 1921, blz. 774.

Men ziet het, deze professor tracht nog de reputatie der amb
tenaren te redden — dat het Colijn-Syndicaat intimidatie po
gingen (corruptie dus) heeft gedaan, erkent hij!

Bovendien overtrad Colijn de wet, die ambtenaren in diens! 
van het Gouvernement verbiedt om bestuurslid te worden van 
een N.V. die zich bezig houdt met bosch- en mijnbouw. Hij werd 
echter ongedeerd gelaten.

Wij kunnen hier niet alle details der grandioze zwendel- 
affaire N.-I. Landsyndicaat, die destijds in het land groote op
schudding verwekte, hier opnoemen. Wij zullen slechts een voor-
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beeld nemen, dat tevens als hoogtepunt mag gelden: G.G. Van 
Heutsz die speciale verordeningen gegeven had om het Land- 
syndicaat te bevoordeelen, bij aanvrage van concessies trad af 
in 1911 als O.G.,... om onmiddellijk pres.-comm. van de nog 
zoo pas door hem bevoordeelde maatschappij te worden!

Een burgerlijk blad, „Het Soerabajasch Handelsblad” van 
17—3—’ll had reeds eerder over deze dingen geschreven:

„Eerlijk gezegd ben ik door het aplomb van de heeren van 
het Landsyndicaat van de wijs gebracht. De „unverfrorenheit” 
(brutaliteit) waarmee opgetreden is, laat die van alle prece
denten ver achter zich. Een nog in dienst zijnde ambtenaar, 
die rechtstreeks in strijd met Staatsblad 1904, Nr. 199, zich 
interesseert voor Indische ondernemingen; die openlijk zijn 
man naar Indië dirigeert met een ministerieele recommandatie
brief in zijn zak — het is „pour épater le bourgeois” (om de 
burger te overdonderen).

Zoo iets brutaals hebben wij hier nog nooit gezien.” 
En verder schreef dit blad:

„Men komt tot de conclusie dat de heeren Van Heutsz en 
Colijn hun roeping zijn misgeloopen. Het blijken geboren 
kooplui, die in hun leven meer last hebben gehad van gebrek 
aan geld dan van een te ruim geweten.”

(Beide dagblad-citaten zijn uit voornoemde brochure van 
Van Kol).

Zoo vertrapt het Imperialisme alle wetten die haar machts- 
verbreiding in de weg staan. Hand in hand met haar groeit de 
corruptie.

Colijn, de man waarvan eens in de Ie Kamer gezegd werd dat 
hij zijn ambtelijke functie ergerlijk misbruikt had om zich per
soonlijk te bevoordeelen. heeft nu de leiding van de Staat. Dat 
is kapitalisme, dat is politiek christendom!

Zijn naam: een program! Van corruptie!

De Koninklijke.
Er is een zaak die actueeler is dan het Ned. Ind. Landsyndi

caat. Dat is de petroleum, dat is Djambi!
Het is een echt imperialistisch hoofdstuk; het begon met de 

verovering van Djambi — om Staatsredenen — dat pleegt zoo 
te zijn.

Alleen....... .
„En bij die eerste expeditie naar Djambi toen de schepen 

de rivier opstoomden werd door een oorlogsschip van de
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Ned. Marine een prauw gesleept; waarin boorwerktuigen 
aanwezig waren van de Kon. Ned. Petroleum Maatschappij?’

deelde H. v. Kol op 17 November 1905 onweersproken mede in 
Ie Kamer.

Zoo was het begin, de boorwerktuigen werden door bloed- 
plekken van Djambische Indonesiërs verwelkomd.

In 1906 sloot Van Heutsz Djambi voor elke particuliere con
cessie. Kort voor zijn aftreden als Gouv.-Gen. geeft de heer Van 
Wijck geweldige en rijke concessies aan de Koninklijke. Een 
jaar later wordt deze ex-G.G. commissaris van de Koninklijke 
waardoor hem geweldige tantièmes, zonder eenige tegcn-pres- 
tatie in de schoot vallen.

In 1913 wordt Colijn directeur der Bataafsche Petrolcum- 
Maatschappij. In 1921 wordt Djambi aan de Koninklijke ter ex
ploitatie gegeven....... en nu blijkt dat daaruit een geweldig
gevaarlijk politiek conflict met Amerika ontstaat. De Standard 
Oil wilde op voet van gelijkberechtiging meedingen met de 
Engelsche Bataafsche-Koninklijke-Shell-Petroleum-Trust.

De minister heeft de brieven hierover van de Amerikaansche 
regeering voor de Staten-Generaal geheim gehouden. De Anti- 
Revolutionnaire Partij, wier leider (Colijn) commissaris van de 
erbij betrokken Bataafsche Petroleum Mij. is, speelt bij dc be
slissing ten gunste van de Bataafsche, een doorslaggevende rol. 
Een gezwel breekt open.

Men spreekt, doelend op Colijn, in de Staten-Generaal van 
„zwoele sfeer van corruptie” (v. Kol) of zegt, ronduit, zooals 
Troelstra: dat de handelwijze van deze erg stinkt naar Petro
leum en naar veel gebruikte rijksdaalders.

(In de 2e Kamer, 1920).

Deze beschuldigingen zijn nimmer weerlegd. Het eenige posi
tieve, dat de partijgenoot van de heer Colijn, de heer de Waal 
Malefijt kon aanvoeren was de toezegging:

„in de loop van 1922 zal de heer Colijn geheel los zijn van 
de Koninklijke en haar filiaal-Maatschappijen.”

(De Waal Malefijt, Hand. Ie Kamer, pag. 1041).

Men weet wat er van deze toezegging terecht is gekomen: de 
dividenden der petroleum zijn machtiger gebleken dan de eer 
der Anti-Revolutionnaire Partij.

Wat nu het betreden van het machtigst politiek gestoelte van 
de Nederlandsche Staat door de heer Colijn betcekenen moei, 
is de bekroning van de imperialistische ontwikkelingsgang
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van Nederland, en vooral: Nederland wordt een pion op het 
schaakbord der imperialistische wereld-oorlogs-politiek — waar
van de petroleumstrijd de belangrijkste is!

En dat dit oorlogsgevaar nu dringender is dan ooit, dat be
wijst het onderhoud dat Matsoeoka de Japansche diplomaat, op 
zijn Europeesche reis, in den Haag met de Nederlandsche Pers 
heeft gehad. Er ontspon zich daarbij o.a. de volgende discussie 
tusschen de journalist en de heer Matsoeoka:

„In verband met deze opmerkingen werd den heer Mat
soeoka nog gevraagd of naar zijn meening de mogelijkheid 
niet bestaat dat Japan in de toekomst inderdaad door den 
loop der omstandigheden gedwongen zou worden tot een 
vredelievende houding, mede in verband met het groote be
lang van de oliehavens op Noord-Oost Borneo.

Hierop antwoordde de heer Matsoeoka, dat hij een derge- 
' lijk conflict op geen enkele wijze kon voorzien; iets dergelijks 

zou alleen mogelijk zijn ingeval van oorlog tusschen Amerika 
en Japan.”
En nu zegt deze diplomaat wel dat hij aan een dergelijke 

oorlog niet gelooft, maar de concentratie van de Amerikaansche 
en Japansche vloot in de Stille Oceaan, „de twee grootste die 
men daar ooit zag” noemt een marineblad dat, — vlak tegen
over elkaar — leert het anders.

Men lette op de dreigende verklaring van den heer Matsoeoka 
even te voren in hetzelfde onderhoud gegeven:

„Wat het Japansche optreden in Mantsjoerije betreft, zoo 
ging de heer Matsoeoka verder, dit moet geenszins aange
merkt worden als een algemeene karaktereigenschap van Ja
pan, waar ook Nederland te eeniger tijd door getroffen zal 
worden. Als wij de Pacific hadden willen veroveren, was er 
reeds eeuwen lang gelegenheid voor geweest. Japan heeft 
dit nooit gedaan en daarom mag men met alle reden conclu- 
deeren, dat het Japansche volk den vrede wenscht; ja, men 
mag zelfs als een der karakteristieke eigenschappen van den 
Japanner aanmerken, dat hij nooit iets wegneemt wat een 
ander toebehoort, tenzij hij er toe gedwongen wordt. Want, 
voegde de heer Matsoeoka er aan toe, wanneer wij gedwon
gen worden om te vechten, dan kunnen wij ook vechten.

(N.-Rott, Crt. van 7 Maart 1933).

Dit citaat is een openlijke bevestiging van het gevaar dat 
Indoncsia en vooral de petroleum, door zijn strategische betee- 
kenis voor de groote mogendheden heeft.
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Geen wereldoorlog zonder petroleum. Geen voldoende pe
troleum zonder Djambi. Geen wereldoorlog dus zonder Djambi’

Wat is nu de beteekenis van de benoeming van een petroleum- 
magnaat, en van één die in het verleden bewezen heeft voor niets 
terug te deinzen, tot minister-president? Terwijl tegelijkertijd 
Jhr. de Jonge, ook tot aan zijn benoeming, één der hoogste func
tionarissen uit de Bataafsche, Gouverneur-Generaal, d.w.z. on
derkoning van Djambi is? Het kan niet anders beteekenen, dan 
dat het oorlogsgevaar zich boven Uw hoofd samenpakt. De heer- 
schende macht staat gereed. Zij heeft de commandoposten door 
haar ijzeren luitenants laten bezetten — weest op uw hoede!!

♦ ** *
Uit de trekken van het verleden heeft Colijn zich verder con

sequent'tot de figuur van het heden ontwikkeld.
Wat is zijn program voor het Nederlandsche Volk? Hij windt 

er geen doekjes omheen — hij ziet de ondergang van de Ne
derlandsche bedrijfswereld zich voltrekken.

„Uit de uiteenzetting die ik zooeven kortelijk gaf vloeit 
voort, dat ook wij te rekenen hebben met het wegvallen, MET 
HET BLIJVEND WEGVALLEN, van een deel van onze 
export.”

Aldus Colijn op 10 November 1032 in de IIe Kamer. (Pag. 
334, Handel.).

En op de deputatenvergadering van 8 Maart zei hij over de 
pogingen tot herstel van het bedrijfsleven:

„Dan moet men de goederen ook kunnen leveren tegen con- 
curreerende prijzen.

Hier ligt het moeilijk vraagstuk van kostprijs en loon
politiek, dat in hoofdzaak zijn oplossing vinden moet in de 
in de vrije maatschappij en dus grootendeels valt Luiten de 
sfeer van het staatkundig leven.

Waaruit dus blijkt dat deze loonsverlager zeer uitdrukkelijk 
staat op uitgesproken liberaal-kapitalistisch standpunt en tege
lijkertijd daarbij klaar inziet dat on die bas's een gedeelte vin 
ons bedrijfsleven — n.1. dat gedeelte dat correspondeert oo het 
stuk export dat blijvend weg valt — opgeofferd moet worden.

Wee de blijvend werkloozen, wee de kleine boeren on t ou
ders die hetzelfde lot zal treffen onder liet kapitalisme'

Dat is het hongerprogram van Colijn. Dat is de noodlots- 
economie van het kapitalisme. Alleen zegt Colijn er bij dat God 
de versobering bevolen heeft.
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Heeft daarom deze God van Colijn de overdaad aan voort
brengselen op het platteland, de technische rijkdom der geratio
naliseerde industrie gebracht? Om uit de overdaad de honger 
te laten ontstaan?

Dat heeft met „God” niets te maken, dat is het naakte crisis
program der bourgeoisie.

Gaat het niet goedschiks, dan kwaadschiks; uitgevoerd zal 
het worden dit program. Niet om de economie te redden, dat 
zal het niet kunnen, maar om het verval van het Nederlandsche 
kapitalisme tegen te houden, te verlangzamen, te rekken. Maar 
rekken beteekent voor het proletariaat, voor de kleine boeren, 
die niets krijgen, doch die alles zullen moeten offeren, verlen
gen van de marteling die ondergang heet.

Colijn is daartoe bereid. Hij is bereid de harde hand der Anti- 
revolutionnaire reactie te hanteeren, als het zóó kan; de knoet 
van het fascisme te zwaaien als het moet! En ook daarop bereid 
hij zich voor.

Op de deputaten-vergadering van de A.-R. Partij zei hij:

„Zoo is ’t in meer dan één land reeds gegaan met het uit 
het midden der vorige eeuw dagteekenend constitutioneel- 
parlementaire stelsel. Het is er bezweken onder het gewicht 
van eigen gebreken. Zoo in Italië, zoo ook, zij het hier en daar 
nog minder uitgesproken, elders.

Zoo spreekt hij van het moord-regime van Mussolini.

Dat is duidelijk: achter de democratie van het plan-Welter 
staat de dictatuur van een calvinistisch fascisme!

* **

Proletariërs I
Boeren en Landarbeiders!

Weet gij hoe die dictatuur zal zijn? Colijn is Anti-revolution- 
nair. Dat wil zeggen: zijn naam zs hei program, van de Contra- 
Revolutie!

Wat is de Contra-Revolutie?
Duitschland heeft het U nu getoond; het is de systematische 

afslachting van al wat socialistisch, strijd-bereid, voor zijn klasse 
ofervaardig is; van al wat revolutionnafr is.

Gij hebt ecu blik kunnen slaan op het verleden van de man 
die vanaf heden o\er Uw lot beslist. Hij bracht met grenzelooze 
hardheid de bloedigste omwenteling die denkbaar is in Indo-
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nesië die van Aziatische middeleeuwen naar Wcstersch imperi
alisme, en in die omwenteling zijn geslachten gewurgd en ver
stikt.

Hij komt nu met een even zware, even noodlottige taak: de 
ondergang van een afgeleefde maatschappij te remmen. Dat kan 
alleen door duizenden proletariërslevens en boeren-lijven als 
rem te werpen vóór het voortwentelende wiel der historie. En 
al worden daardoor duizende levens vermorzeld - elke dag, 
elk uur leven voor zijn klasse gewonnen is welkom, is winst. Hij 
heeft wetten vertreden en de banden der verordeningen door
zeefd met de goudstukken der corruptie, om de wet der ontwik
keling, de imperialistische expansie voor zijn klasse mojgelijk te 
maken.

Meent ge dat hij ervoor terug zal deinzen om nu wederom 
de wet te verzetten ten einde „de orde” te redden ? De orde der 
werkloosheid, der loonsverlaging, honger en ellende.

Op de departementen liggen de verlagingen der werkloozen- 
uitkeeringen al klaar. 25o/o en daarna 5O<>/o.

Het Nederlandsche kapitaal moet bevrijd worden van de loo- 
den last der werkloozen verzekering, die haar aan de lage grond 
van Nederland kluistert en haar concurrentie op de buitejiland- 
sche markten belemmerd.

De loonsverlagingen zullen komen, hard en onverbiddelijk 
als het vreugdelooze Calvinisme zelve.

Terug in de armoede van 50 jaar geleden, opdat de parasitaire 
heerscherskaste haar leven rekke.

Arbeiders! Boeren!
Weet ge dat de wereld rijk is?
Weet ge dat er teveel is?
Te veel groente!
Te veel graan!
Te veel kleeren!
Te veel bouwmaterialen!

En dat daarom de Colijns U tot honger veroordeelen?
Weet ge dat het Socialisme U uit die chaos van het kapita

lisme bevrijden kan? Het kan u geven:
„Genoeg voor allen!”
„Vrede en welvaart voor allen!”

Weet ge dat op de weg der Colijns geen teruggang meer mo
gelijk is? En dat alleen uw ondergang wacht!
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En dat gij alleen u zelf kunt redden! Door een regeering van 
uw klasse, een regeering van arbeiders en boeren.

Welnu dan: Dan zij zijn naam U het program:

Het Program van de opstand:
Door de Algemeene Werkstaking.
Door de volksbeweging.
Door het eenheidsfront van de buitenparlementaire 

Strijd.
Tegen Loonroof.
Tegen Steunroof.
Tegen de uitpersing van Indonesia.
Tegen pacht- en hypotheekwoeker.
Vóór hooger loon.
Voor meer steun.
Voor een menschwaardig bestaan in de stad en op 

het platteland.

Ten strijde met de O. S. P«

Weg met Colijn.

Leve de Sociale Revolutie.
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Een woord tot de arbeiders 
van S.D.A.P. en N.V.V.

1918—1933....
Welk een tijd.
Nog nooit heeft de arbeidersklasse een 15-jarige periode 

doorgemaakt zoo rijk aan schokkende gebeurtenissen, aan ge
weldige veranderingen. Zoo rijk ook aan nederlagen, bittere 
ontgoochelingen, aan verschrikkingen, armoede en ondrage
lijke ellende!

Neen! Gij zult ze niet vergeten, deze ontzettende vijftien jaren 
— maar zult ge er ook Uw lessen uit trekken?

* **
Arbeiders van S.D.A.P. en N.V.V.
Herinnert ge«U de Novembermaanden van 1918, toen de storm 

der revolutie ook door Nederland te trekken scheen?
Toen gij dagen achtereen in drommen van duizenden de ver

gaderzalen vulde, en de straten overstroomde. Toen ge met 
gebalde vuisten en schor van ontroering de Internationale 
'zong en één oogenblik meende dat de afrekening — de afreke
ning naderbij kwam?

Herinnert ge U hoe ge tintelde van zelfbewustzijn, en hoe 
ge U voelde: een dreigende, een gevreesde macht in de Staat?

Ja, gevreesd, vooral door de bourgeoisie, die onder de druk 
Uwer buiten-parlementaire dreiging angstig terug kroop.

Waar waren toen die ijdele huichelachtige snoevers van 
Godsdienst, Gezin, Gezag, de „Sterke-Regeering”-aanbidders?

Wèg waren ze. Verscholen achter de gordijnen begluurden 
ze Uw demonstraties, of voor zoover aanwezig in de parlemen
taire lichamen, putten ze zich uit in beleefdheden jegens U, toe
zeggingen en concessies zooveel ge maar wilde!

Wat de Nederlandsche burgerij toén bezielde was geen 
,,Leeuwen-trots”, geen heldenmoed en geen gloed van Oranje- 
nationaal!

Wat de bourgeoisie bezielde was

ANGST.
ANGST voor U, arbeiders in N.V.V. en S.D.A.P.!
Het klinkt haast als een sprookje, in dezen tijd - daarom 

zullen wc de bewijzen aanvoeren.
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In de Novemberdagen van 1918 was er een wanhopige eco
nomische situatie. Een groot Staatstekort. — Er was een mi- 
nister-president.... Ruys de Beerenbrouck.

Wat zei hij — in die gedenkwaardige dagen?
Den 13en November voerde hij het woord en sprak:

„Dezer dagen heb ik bij mij gehad vertegenwoordigers 
van de Katholieke werklieden, ik heb hun gezegd: pun
ten, die gij in een adres aan de Regeering hebt opgeno
men en waarin gesproken wordt in de eerst plaats van 
crisismaatregelen en in de tweede plaats van sociale her
vormingen: de eerste zijn er zes en de laatste twaalf, die 
punten hebben voor een groot deel de instemming van 
de Regeering.

Dat is andere taal dan die van het Welter-rapport! Maar zoo 
spraken alle vertegenwoordigers der reactie.

Want dezen zelfden dag verkondigde de heer Smeenk:
„Mijnheer de Voorzitter! Het debat, begonnen naar 

aanleiding van de gebeurtenissen in de Harskamp, is 
allengs gekomen in het teeken van de groote en gewel
dige dingen, die rondom ons geschieden. Wij allen ge* 
voelden het reeds lang, dat nieuwe toestanden en nieuwe 
verhoudingen bezig waren te groeien, en dat in menig op
zicht een nieuwe koers moest worden ingeluid.”

„Het Christelijk geloof beschouwt ook de sociale noo- 
den, die er onder het volk zijn, met erbarmen, toornt 
tegen onrecht, protesteert tegen onnoodige, disharmoni
sche levensongelijkheid, die ook in deze maatschappij 
bestaat.

Nieuwe toestanden en nieuwe verhoudingen; ik ver
ontrust mij daarover niet. Ik kan ze zelfs met blijdschap 
begroeten.”

Hoort gij de verontrusting in de woorden van dezen aarts- 
reactionnair? Wat waren die „groote en geweldige dingen”, 
waarover hij in den aanvang spreekt?

Het is duidelijk: Dat waren Uw opstandigheid en Uw buiten- 
parlementair verzet!

Hoort de Liberalen, de Vrijheidsbonders, bij monde van den 
heer Rink, nog steeds denzelfden dag — 13 November 1918!

„En dan wensch ik als mijn stellige overtuiging uit te 
spreken, dat er op dit oogenblik behoefte is aan het on
middellijk ter hand nemen en onmiddellijk doorvoeren 
van groote, democratische hervormingen op wetgevend 
en o/) sociaal gebied.

Ook wij verlangen dadelijke invoering van vrouwen
kiesrecht. Ook wij verlangen staatspensionneering op 
verlaagden leeftijd. Ook wij verlangen wettelijke vast
stelling van een korten arbeidsdag. Ook wij verlangen
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afdoende werkloozenzorg. Ook wij verlangen belangrijke 
verhooging van de salarissen van de bedienden, de ar
beiders en de lagere ambtenaren in publieke diensten, en 
ik kan er wel bijvoegen, dat wat de overige punten in 
het door mij genoemde programma betreft, al zijn zij 
niet met name in ons program genoemd, er in het alge
meen geen bij is, dat op onoverkomelijke bezwaren zou 
behoeven te stuiten, mits verkregen langs wettigen weg.

En indien het daartoe noodig is tot een grondwets
herziening over te gaan, moet ook daartegen niet wor
den opgezien”

Verder! Ten tooneele verschijnt Treub, de latere leider van de 
Indische Ondernemersraad,, de scherpslijper der Koloniale re
actie. Hoe anders klonken dien 13en November zijn woorden!

Ik behoef verder niet te zeggen dat ik ben voor wet
telijke regeling van de werkloosheidsverzekering.

Wat aangaat de regeling van de collectieve arbeids
overeenkomst en het bevorderen van medezeggingschap 
in particuliere bedrijven, — ik behoef niet te zeggen dat 
al deze zaken bij ons op medewerking zullen kunnen 
rekenen.

Ik vergat bijna het staatspensioen.
Er wordt daar gezegd, dat ik eet uit de hand van de 

heeren; ik hoop, dat zij over redevoeringen als de mijne 
altijd tevreden zullen zijn..........................

De groote tijd dien wij beleven heeft de verlangens der 
arbeidersklasse doen groeien. Dat moeten wij allen, maar 
dat moet in de eerste plaats de Regeering beseffen.”

„Ik vergat bijna het Staatspensioen”. Hoe haast Treub zich, 
dit verzuim goed te maken. Waarvoor die bereidwilligheid?

Voor de opgeheven vuist van de arbeidersklasse!
Weer verder! Het parlement verneemt thans de woorden van 

de heer Dresselhuijs, de leider der liberalen — de openlijke 
woordvoerder der Nederlandsche kapitalistenklasse:

„Wanneer door de Regeering is gezegd: ik zal geven 
een hooger loon en invoeren den achturendag, en den 
kesurendag voor de mijnwerkers, dan zeg ik: dat heeft 
mijn volle sympathie.

. . . . Ik wil inderdaad erkennen, daar schaam ik
mij niet voor, dat de oorlogstijd, de ellende, hetgeen wij 
om ons heen zien, ons democratisch misschien 25 of 30 
jaren heeft vooruitgebracht.
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Niettemin — toen was er geen hoog-con junctuur waarin vol
gens de reformisten de arbeidersklasse „vanzelf” alles terug
wint, wat ze eerst verloren had, en Dresselhuys erkent die 
sombere toestand:

„Het klinkt eenigszins vreemd, terwijl wij staan voor 
achteruitgang, terwijl wij weten, dat onze gewone in
komsten onvoldoende zijn om zelfs de dringende sociale 
maatregelen op den eerst-gedachten voet uit te voeren, wij 
eenerzijds vragen om enorme uitgaven voor sociale maat
regelen en anderzijds zullen overgaan tot beperking van 
den arbeidsduur; doch wanneer ik op het oogenblik ben 
<zoowel vóór het een als vóór het ander, dan is het na
tuurlijk in de eerste plaats op grond van een gevoels
argument. Of nu onze gezamenlijke arbeid, onze natio
nale productie in staat zal zijn, dit alles te dragen, weet 
ik niet en weet niemand, dat hangt af van de omstan
digheden ; wij gaan hier een proef doen, die niet gevaar
loos is, maar waaraan ik toch wil meedoen.”

maar hij wil toch een proef doen — zelfs al is die niet „ge
vaarloos”.

Waarom?
Op grond van een „gevoelsargument”. Welk gevoel dan? 
ANGST! En niets anders.
Ja, de kapitalisten voelden de dreiging der afrekening boven 

hun hoofd hangen en daarom kwamen zij zelfs aandragen met 
voorstellen tot knotting van hun eigen vrijheid.

Ze waren bereid een gedeelte van hun posities te offeren om 
niet gevaar te loopen alles te verliezen.

Op 6 December 1918 verkondigde Treub:

„in het particulier bedrijf is die medezeggenschap in 
beginsel onbeperkt toelaatbaar.”

De lucht was gevuld met beloften, met toezeggingen, met 
strijkages van de bourgeoisie voor de groote, logge, angst
wekkend grommende kolossus: het proletariaat van November 
1918!

Ten slotte — een laatste herinnering aan de indruk die gij 
op uw tegenstanders eens hebt gemaakt; de weerslag daarvan 
in de Pers:

„Dat de socialistische groepen, ziende wat in het bui
tenland omging, ook hier te lande bedacht zijn om op 
strengere doorvoering van hun propaganda aan te drin
gen, is geheel natuurlijk.

Dat de opkomende wenschen, en straks de gestelde 
eischen, nu reeds op aanmerkelijke wijziging in ons
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Staatsrecht aandringen, sprak vanzelf cn was bij de vrij
heid van het woord, die bij ons in eere is, ten deele zelfs 
natuurlijk.......................

Ernstig zal er dan over moeten worden nagedacht, 
in welk opzicht men aan de verlangens van de zijde der 
socialisten zal kunnen toe geven, en naar ons dunkt, ont
ving men nu reeds den indruk, dat ook de Regeering zich 
daartoe niet geheel ongenegen zal betoonen.

De alles losschuddende woeling, die heel Europa 
thans doorleeft, zal ook hier vanzelf haar invloed doen 
gelden en komt ’t daartoe, dan mag immers verwacht, 
dat de dringende verlangens van de arbeidende klasse 
die ook van anti-revolutionaire zijde steeds bepleit wer
den, voor zooveel ’t kan, worden ingewilligd.”

Weet ge uit welk orgaan dit is? Uit de Standaard van 14 
November 1918 — uit het orgaan van Kuyper en Colijn!

Toen geen dreigende taal aan het adres der „extremisten”, 
toén een eerbiedige buiging voor het extremisme. Waarom? 
Omdat GIJ toen een o ogenblik extremist waart, arbeiders van 
S.D.A.P. en N.V.V.

Overbekend is het hoofdartikel in de N.Rott. Crt., dat in die 
Novemberdagen aan de eischen der arbeidersklasse gewijd was 
en dat één doorloopende capitulatie was.

Onder deze dreiging, arbeiders van N.V.V. en S.D.A.P. hebt 
ge een aantal van uw eischen doorgezet:

het vronwen-kiesrecht, een - begin van achturendag, 
regeling verbetering van invaliditeitswet en ouder
domswet, daadwerkelijke bevordering van de woning
bouw. Het levenspeil der Gemeente-werklieden en 
Ambtenaren werd opgevoerd, hetzelfde geschiedde 
met de Rijkswerklieden en Ambtenaren, en ook de 

'arbeiders in het vrije bedrijf schreden' van" 
overwinning tot overwinning.

* i* *,

November 1918 is voor Holland geen revolutie-maand ge
worden. Het werd de maand van de „vergissing van Troclstra.” 

„Vergist” heeft Troelstra zich. Niet in de arbeidersklasse 
die op dat oogenblik vurig en strijdbereid genoeg was. Troclstra 
heeft zich vergist in het reformistisch kader der beweging, dat 
doodsbenauwd werd dat de golven dezer stormachtig beu ogen 
proletarische actie zoo hoog zouden slaan, dat zij de bedding 
der vertrouwde geleidelijke reformistische ontwikkeling zou
den verlaten.
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Zij schrokken terug voor de verantwoordelijkheid die deze 
actie bij het verder gaan hen had opgedrongen: de greep naar 
de macht!

Zij schrokken terug en braken de actie. Zij braken het élan 
der vertoornde massa’s. Zij braken het ontzag dat de bourge
oisie voor hen en de arbeidersbeweging had gekregen. Zij bra
ken Troelstra, die na dien nimmer meer de kracht kon vinden 
aan de banden te rukken, waarin het reformisme hem en de be
weging geboeid had.

Zij begonnen toén reeds de aftocht voor te bereiden die zijn 
ellendig laagtepunt tot nog toe vond in de brochure van Duys.

Maar zelfs als ,,vergissing” heeft deze periode, dank zij haar 
elementaire kracht, resultaten gebracht — meer dan welke par
lementaire periode ook.

Resultaten die dezelfde reformisten weer verloren lieten gaan.
* **

Wij hebben U dat alles nog eens in herinnering gebracht. 
Wendt nu Uw blik naar het jaar 1933. Zie hoe het levenspeil 
der arbeidersklasse teruggeschroefd is, hoe de loonen in het 
particuliere bedrijf omlaag gingen met 10, 25 en in sommige 
bedrijven met 5O°/o.

Hoe de werkloozenzorg op het oogenblik een beschamend 
laag peil bereikt heeft en hoe de aandoenlijke predikers van 
1918 zich klaar maken om straks de steunverlaging met in 
te willigen!

Hoe de woningbouw moedwillig gesaboteerd is om de bouw
vakarbeiders op de knieën te dwingen.

Hoe het rijk overal het voorbeeld geeft in het verlagen van 
loonen en salarissen.

Hoe in stede van medezeggenschap, de meest willekeurige 
terreur heerscht op de departementen onder leiding van de 
socialisten-vervolger Deckers.

Hoe de heer Ruys, inplaats van ,,het sociale Program” uit te 
voeren, waarover hij in 1918 zoo bemoedigend sprak, de ellende- 
kampen der werkverschaffingen inrichtte en de Nederlandsche 
werkloozen daarheen veroordeelde!

En hoe in plaats van de eerbied voor ,,de polsslag van de tijfd” 
de brutaliteit kwam van de censuur op de arbeiders-omroep en 
van de diefstal van Uw Eersten Mei!

Hoe kón het zoover komen? Het antwoordt, hard maar eer
lijk moet luiden: door de lamlendigheid der arbeidersbeweging, 
door de berustingspolitiek van Uw leiders. Doordat de leiders 
van S.D.A.P. en N.V.V. de werkelijke buitenparlementaire actie 
gesaboteerd en verknoeid hebben! Doordat zij het kapitalisme 
wilden herstellen en aan die hcrstel-politiek U onderwierpen. 
Doordat de reformisten de massa-actie schuwden en slechts 
een slappe parlementaire half-oppositie wenschten te voeren! 
Doordat zij U dwongen de vuist in de zak te steken.
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De angst regeert wederom. Maar hij huist alleen nog in de 
hoofden van het reformistische kader der moderne arbeiders
beweging!

Angst voor de massa-staking die alleen nog in staat is de 
arbeiders tegen loon-aanvallen te verdedigen.

Angst voor de volksbeweging die de reactie achteruit moet 
slaan en de arbeidersklasse haar politieke en sociale rechten 
terug moet geven! En nog een derde angst.........

Want nu de arbeiders „ordelijk” en „rustig” de ergste aan
vallen en beleedigingen ondergaan,

krijgt de bourgeoisie steeds meer moed.

De reformisten begrijpen niet dat het hun politiek is die voor 
een belangrijk deel oorzaak is van dat stijgende zelfvertrouwen 
der bourgeoisie. Zij zien alleen dat dat zelfvertrouwen groeit, 
en zij zien tegelijk dat alle oude middelen: partieele stakingen, 
onderhandelingen, groote woorden, falen. Willen zij werkelijk 
actie, dan moeten zij naar steeds dreigender wapenen grijpen 
öf zich aan de bourgeoisie onderwerpen. Steeds dreigender wa
penen hanteeren, beteekent ongetwijfeld steeds dreigender ver
zet der bourgeoisie uitlokken. En hier houdt de moed der re
formisten op om plaats te maken voor angst.

Angst voor de bourgeoisie.

Angst voor het fascisme.

Nu komt echter de keerzijde van deze „voorzichtige” politiek.
Uit de angst wordt de moed van de tegenstander geboren. 

Overal waar zij merkt dat de arbeiders geen verzet zullen plegen 
gaat de bourgeoisie tot de aanval over. Daar, waar uit in de 
steek gelaten arbeiders wild verzet losbreekt, wordt het snel 
en hard neergeslagen. De geheele arbeidersklasse wordt gede
moraliseerd; aan de andere zijde groeit het fascisme in kracht 
en zelfbewustheid — en het einde is

de verschrikkelijke nederlaag
zooals in Duitschland het einde was.

En daarmee begint de onderdrukking, het bloedvergieten, 
waarvoor de reformisten zoo bang waren, eerst recht!

Maar ook dat is nog het einde niet. Want als de reformisten 
zich zoo diep in de misère gewerkt hebben dat ze er niet meer 
uit kunnen komen, dan kunnen ze altijd nog dieper — en het 
laatste dan is de volledige overgave, de „gelijkschakeling”.
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Een uiting van die bereidwilligheid om „gelijkgeschakeld” te 
worden, is de brochure van Mr. J. E. W. Duys.

♦ *
♦

Wat is nu de politiek welke Duys U „Ter Oriënteering” voor 
legt?

I. De partij spreke zich duidelijk en klaar uit, dat onder geen enkele 
voorwaarde ooit van eenige samenwerking, verstandhouding, „eenheids
front” of wat dan ook met communisten sprake kan en zal zijn.

II. De partij stelle een onderzoek in naar de vraag of de communisten 
niet onder zoodanigen invloed (respectievelijk bevelen) staan van een bui- 
tenlandsche mogendheid (Rusland), dat zij daardoor in een Nederlandsch 
parlement eigenlijk niet kunnen worden getolereerd, tenzij duidelijk kome 
vast te staan, dat zij eiken band, zoowel direct als indirect, met jdien buP 
tenlandschen staat hebben verbroken en Nederlandsche volksvertegenwoor
digers zijn, in staat in volle onafhankelijkheid van buitenlandsche mogend
heden Nederlandsche belangen te behartigen.

III. De partij spreke het duidelijk uit en brenge practisch haar optre
den daarmee in overeenstemming, dat zij tegenover het koningshuis in 
Nederland inneemt hetzelfde loyale standpunt als onze zusterpartij in En
geland, Denemarken, Zweden enz.

IV. De partij spreke zich duidelijk en klaar uit hierover, dat zij haar 
doel niet anders dan met wettige middelen wenscht te bereiken, en zich 
volkomen stelt op den bodem van de legaliteit.

Een verward ratjetoe deze vier stellingen.
Waarom met zooveel nadruk het eenheidsfront afgewezen 

met de communisten, terwijl ieder die in de politiek geen vreem
deling is, weet dat deze communisten er geen oogenblik aan 
denken om met de sociaal-democraten het eenheidsfront aan 
te gaan — ja het eenheidsfront nog meer saboteeren dan Duys 
c. s. Zoo kunnen we verder vragen. Aan de eene zijde een aan
sporing om de communisten uit het parlement te werpen, (o, 
heilige Democratie), aan de andere kant zelfs geen poging om 
de onafhankelijkheid der rechterzijde te onderzoeken. Hoe staat 
het met de onafhankelijkheid der katholieken van Rome? En 
hoe met de „onafhankelijkheid” onzer eerste minister van het 
Internationale Petroleum Imperialisme?

Waarom een hecle stelling gewijd aan de jammerlijk holle 
comedie van de oranje-cering? Een materie die met democratie 
niets te maken heeft — alleen met gebrek aan zelfrespect. Het 
antwoord op al die vragen vindt ge in stelling IV.

Wettig, uitsluitend wettig, ordelijk, parlementair, niet buiten
parlementair; laat het ons maar eerlijk zeggen:

ANTI-buitenparlementair
moet de S.D.A.P. zijn. En boven alles:

netjes in de oogen der bourgeoisie.
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Daarom de aanval op de communistische mandaten en het 
sparen der reactionnairen.

Daarom het intrappen der open deur van het Eenheidsfront. 
De verzekering dat zij het eenheidsfront met de communisten 
niet willen, dient om de weg naar het eenheidsfront met de ver
tegenwoordigers der bourgeoisie te effenen. De kloof tusschen 
de revolutionnair georganiseerde arbeiders en de S.D.A.P.- 
arbeiders dient uitgediept om daarmee de kloof tusschen de 
S.D.A.P.-leiding en de leiders der burgerij te dempen.

Daarom de buiging voor het vorstenhuis, dat embleem van 
alles wat burgerlijk, duf, maar politiek „fatsoenlijk” is.

„Er mankeert nu nog. maar aan dat vandaag of morgen eenige 
sociaal-democraten ook geroepen worden tot het ambt van Mi
nister.........(pag. 11).

Hier komt de aap uit de mouw. De coalitie. Het Ministers- 
ambt. Nd al de verschrikkelijke lessen van het buitenland. Na 
de coalitie-schande der S.P.D. die de nederlaag der arbeiders
klasse voorbereid had.

Moet gij diezelfde noodlottige weg op?
Ministerieele verantwoordelijkheid voor de loonsverlagingen, 

voor de steun-verlagingen die er komen zullen, omdat ze onder 
kapitalistische verhoudingen onvermijdelijk zijn!

Het is de grootste dienst die men de bourgeoisie bewijzen kan 
— en de grootste slag die men de arbeidersbeweging kan toe
brengen.

Coalitie-praktijken, dat is de school waarin de arbeiders de 
„afkeer van de politiek” leeren, d.w.z.

waarin ze opgevoed worden tot het fascisme.

Maar het kwaad vreet reeds door. Wil men later in aan
merking komen voor een coalitie, dan moet men nu zijn abso
lute betrouwbaarheid toonen.

En dat kan slechts door elke on-democratische actie achter
wege te laten. Daarmee levert men echter de arbeidersklasse 
aan de reactie over.

Het parlement
is gekozen en de meerderheid is rechts. Waardoor is deze 
rechtsche meerderheid tot stand gekomen? Door een verkie
zingscampagne die in leugenachtigheid, demagogie enz. alle 
vorige overtrof.

Daarmee is de heer Duys het eens.
Wil het Volk die meerderheid? Wel neen het Volk wil heel 

iets anders. Maar het is tijdens de verkiezingen bedrogen.
* Wat zegt nu de heer Duys: Nu zitten de rcchtsche hccren 
op het Binnenhof, ze hebben de macht, dank zij hun verkiezings- 
leugens. Kom, beste arbeiders van S.D.A.P. en N.V.V., onder-
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werp je Vier jaar lang aan alles wat ze nu met je willen uit
voeren!

Al deze consequenties aanvaardt Duys. Op pag. 15 schrijft hij 
over de Taktiek-resolutie van Arnhem (waarvan Troelstra zei, 
dat het, als compromis, het minimum was waarmee een revolu- 
tionnaire partij voor de dag kon komen) dat zij, „omdat zij 
onder de indruk van 1918 ontstaan was,- allerlei zinswendingen, 
reserves en uitdrukkingen bevat die alles te wenschen over 
laten”

Terug dus van het revolutionnaire minimum — opdat het 
de burgerij behage.

Nu, dan is het volgende maar één stap (pag. 25—26):
„En ten slotte meen ik dat niet ononderzocht dient te 

blijven het systeem van ons vertegenwoordigend stelsel 
(noem het parlementarisme, CORPORATIEVE STAAT, 
Politiek systeem of hoe ge wilt).”

Nu kan de reactie voldaan zijn. Geen buiten-parlementaire 
actie? Accoord, mijne Hoeren. Maar zijt ge dan nog niet te
vreden?

Welnu, dan gaan wc verder. Ook over Uw fascistische begin
selen valt te praten!

DAT IS DE ONDERWERPING,
DE GELIJKSCHAKELING, TEN VOETEN UIT!

Wij kunnen er slechts van zeggen: hoe walgelijk het ook is — 
het is consequent! * **

Het is ook de consequentie van de democratie.
Maar juist daarom zeggen wij: Boven de democratie van ver- 

kiezingsleugens (en er is dog nooit een andere geweest) staat het 
belang der groote massa. Wij zijn niet geketend aan die demo
cratie maar aan ons beginsel. Ons beginsel is:

Verheffing der arbeidersklasse 
uit onrecht en nood!

Langs democratische weg? Goed! Is echter die weg afgeslo
ten, dan langs andere weg. Het is niet de weg van Duys en de 
andere reformistische leiders die zich zonder verzet op 1 Mei 
van de straat lieten verdrijven, maar het is de weg waarop de 
beste tradities van de moderne arbeidersbeweging zijn ge
vestigd.

Herinnert U de vooroorlogsche Roode Dinsdagen!
Ook toen verbodsbepalingen. Maar Troelstra "zei daarvan op 

het congres van de S.D.A.P. in 1911:

11



„Zal men ons toestaan te betoogen? Weigert men, 
dan doen de heeren ons grooter dienst, dan op welke 
andere manier ook. Vreest men revolutionnaire beweging, 
dan doet men het best, ons onze gang te laten gaan. Dan 
blijven onze demonstratie en die van de Koninklijke stoet 
los van elkaar en komt onze optocht als de Koninklijke 
met zijn kanonschoten is afgeloopen. Wil men dat niet, 
dan zijn wij verplicht de Koninklijke optocht dienstbaar te 
maken aan ons doel.”
„Besluiten wij te demonstreeren, dan doen wij het. En 

wilde men één duizendtal verhinderen te demonstreeren, 
dan zou het antwoord zijn, dat 2000, 3000, 4000 en meer 
het toch zouden doen.”

(Troelstra. Branding, pag. 199).

In 1912 wérd de demonstratie verboden — maar hij werd toch 
gehouden. Gij kunt in „Branding” de beschrijving van deze 
demonstratie vinden. Hij bereikte zijn doel: het Algemeen Kies
recht kwam er. Wat bereikten de Duys-politici nadien?

Het moet U duidelijk zijn waarom zij niets meer konden be
reiken. In de politiek geeft niet het fatsoen en niet het kruiperig 
onderwerpen de doorslag, maar macht, en het ontzag dat men 
de tegenstander inboezemt.

Of zooals Duys het formuleerde in een „kopje” in de bundel 
verkiezingsmateriaal die hij in 1925 voor de S.D.A.P. samen
stelde :

,,Angst en geenszins Socleel rechtvaardig
heidsgevoel de drijfveer der 

hervormingen”.
Verliest ge deze waarheid uit het oog, dan zult ge niet alleen 

geen „hervormingen” meer meemaken. Neen — mede als gevolg 
van de moedeloosheid die ge onder duizenden van Uw klasse- 
genooten zult veroorzaken, zal het fascisme groeien, tot het 
U ten slotte verplettert.

Die bekwame leiders die zich intijds in de corporatieve Staat, 
„of noem het hoe ge wilt”, zullen laten gelijkschakelen, komen 
misschien met een paar verachtelijke schoppen vrij. Maar wat 
'zal er van U terecht komen, arbeiders, als gij duldt dat dit 
alles zich zoo voltrekt?

♦ **

Oorlog en oorlogbestrljding.
V. De partij spreke zich eveneens klaar en onomwonden uit, dat zij 

het wettig gezag steeds wenscht te eerbiedigen, zulks onder geen enkel

12



ander voorbehoud, dan zooals ook vanzelfsprekend ieder (ook bijvoörbeeld 
de anti-revolutionaire partij en alle burgerlijke partijen) natuurlijk maakt.

VI. De partij verklare uitdrukkelijk, dat wanneer ons land in gevaar 
mocht komen, zij onvoorwaardelijk achter de regeering staat, wanneer het 
erom gaat die gevaren van ons land af te weren of tot een minimum te 
beperken. Elke gedachte van sabotage, van mobilisatie of handelingen van 
dergelijken aard, wanneer een oorlog, ondanks alle onze pogingen om dien 
te keeren, eenmaal een feit is geworden, worden door haar onherroepelijk 
en met den meesten nadruk veroordeeld.

VII. De partij benoeme een commissie teneinde te onderzoeken of ge
geven de veranderde internationale omstandigheden, het standpunt van 
eenzijdige ontwapening nog wel juist mag worden genoemd.

De oorlog nadert. Hij kan U elk oogenblik voor de beslis
sende vraag stellen:

Na de bittere lessen van 1914 zult ge een duidelijk antwoord 
niet kunnen ontwijken.

Het antwoord van Duyst dat is dus het antwoord van het 
reformistische kader, staat hierboven. Gij zult Uw Vaderland 
moeten verdedigen? Wat hebt ge te verdedigen? De stempel
lokalen! De werkverschaffingskeeten! De hongerloon-politiek 
Uwer bourgeoisie! Wat verdedigt ge in werkelijkheid? De divi
denden, reserves, koloniale bezittingen van Uw klasse-vijanden!

Daarom zult ge in de loopgraven kruipen, onder een regen 
van bloed, ijzer en modder! Daarom zullen Uw vrouwen en 
kinderen gas slikken en bacteriën! Daarom zult ge —

NIET de militaristische kliek
— maar onwetende arbeidersjongens vermoorden, even on
schuldig als gij!

Kameraden! Is dat Uw opvatting van internationaal Socia
lisme? Wij weigeren het te gelooven! Leest wat Duys hierover 
schrijft en bedenk dat gij als S.D.A.P.er mede verantwoordelijk 
zijt voor deze woorden:

„Ik ben overtuigd dat de Nederlandsche S.D.A.P. om 
te beginnen er niet over zou denken in zulk een oogen
blik b.v. tegen mobilisatie credieten te stemmen, die zou
den moeten bijdragen om te trachten het oorlogsgevaar 
buiten het land te houden”.

* ♦*
„Is eenmaal de oorlog een feit, dan is er geen keus 

meer. Dan is ieder Nederlander ten slotte Nederlander 
en loopen wn allen te hoop om het gemeenschappelijk 
gevaar te keeren.”

* **
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„Het is uitgesloten dat een man als Deckers niet zou 
weten wat hij aan de S.D.A.P. heeft. Hij weet zeer goed 
dat onze partij geen partij van landverraders is. Dat heeft 
1914—1918 anders bewezen.”

Stemmen voor mobilisatie-credieten, Nederlanders zijn, net 
als Ruys, Colijn en Mussert, zich beroemen op 1914 — 1918....

Alle bloed, alle wanhoop, alle verdere verontwaardiging der 
mobilisatie-tijd — alles vergeefsch geweest....?

Dit is geen meeningsverschil meer. Dit is verraad. O ja, geen 
landverraad, maar verraad aan de zaak van det socialisme!!

Nee, erger, zelfs verraad aan het burgerlijk pacifisme. De 
„Eenzijdige Ontwapening” moet onderzocht, dat beteekent na
tuurlijk afgeschaft worden.

Nu staat niets meer een Socialistische minister van Oorlog 
in de weg. Het nationale Eenheidsfront heeft zijn laatste be
letsel verloren. Van Generaal Snijders, via Marchant tot Duys

een nationaal verdedigingsfront
reeds in vredestijd. Colijn en Deckers kunnen tevreden zijn. 
Ook op dit gebied bestaat geen enkel principieel verschil meer.

En als ge dit leest en de walgelijke smaak ervan goed ge
proefd hebt — bedenk dan dat dit slechts een voorproefje is 
van alles wat deze lieden U in de „echte” oorlogsjaren te hooren 
zullen geven!

Één voordeel heeft deze brochure:

9 Ge zjjt gewaarschuwd.

Als ge de strijd tegen de oorlog wilt organiseeren, zult ge 
het reformistische kader van Uw beweging tegenover U vinden!

Terwijl een revolutionnairen groep pogen zal de mobilisatie 
te verstoren, zullen de reformisten hen, (en als gij Uw plicht 
doet, daarmee ook U) in de rug aanvallen en op dat aller-ge- 
vaarlijkste moment, een grenzenlooze verwarring in de rijen 
der arbeiders stichten. En die verwarring zaZ voldoende zijn 
voor de bourgeoisie om haar geweldspolitiek door te voeren!

* **
Wij schreven herhaaldelijk: „het reformistische kader”. In

derdaad, wat Duys schreef is slechts wat alle andere „hooge 
functionarissen” van het reformisme denken. De wijze waarop 
deze brochure door hen ontvangen is, bewijst dat.

Zeker, er is sprake van een discipline-kwestie, maar die weegt 
niet zoo zwaar. Zwaar wegen diciplinaire kwesties alleen als 
het om links-socialrsten gaat, die Uw beweging voor ondergang 
in de modder van het reformisme wilden behoeden. (Getuige 
het Haarlemsch congres).
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Maar over de politieke inhoud bestaat tusschen hen en Duys 
geen principieel meeningsverschil.

En zooals de oorlog het kapitalisme slechts op zijn eerlijkst, 
brutaalst en dus beestachtigst is, zoo toonen de betreffende pas
sages van Duys’ brochure U het reformisme slechts op zjjn 
eerlijkst, brutaalst en beestachtigst.

Het Hollandsche reformisme is niet beter dan het buiten- 
landsche. Hier hebt ge dezelfde capitulatie, dezelfde methode 
van

de arbeiders weerloos overleveren aan de 
tegenstanders;

ten slotte, op het beslissende moment, het overloopen naar de 
vijand. Mac Donald, Boncour, Loebe, Duys, enzoovoort, enz.

Dit is geen afwijking meer van het beginsel — dit is een rot- 
tingsverschijnsel in de arbeidersbeweging. Tusschen ons en 
deze reformistische opvattingen gaapt een kloof. Die kloof 
moet ook zijn tusschen U en hen. Indien gij waarlijk socialist 
zijt, zult ge met hen moeten breken, hoe moeilijk dat sommigen 
uwer ook valt. Breekt ge niet met hen dan zullen zij op alle be
slissende oogenblikken

U dwingen te breken met het Socialisme.

In deze tijden van zoo stormachtige klassestrijd, waarin het 
geheele staats-apparaat in dienst gesteld wordt van het kapitaal 
om U te onderdrukken, om U de lasten der crisis te laten tor- 
schen, hebben de reformisten gekozen. Zij kozen de kapitalis
tische Staat — ook al onderdrukt hij. Zij zweren trouw aan de 
wet, ook al is hij logen!

En gij?
Indien gij kiest tégen onderdrukking, in welke vorm ook, 

tegen elke leugen, hoe dan ook, dan kiest ge tegen de Staat, dan 
kiest ge dc revolutionnaire weg. Er is inderdaad geen andere.

Revolutie of Contra-Revolutie, dat zal deze beslissende periode 
brengen. En wij, onafhankelijke Socialisten, wij roepen U met 
alle kracht waarover wij beschikken toe: Laat niet de moed 
zakken, keert niet uit wanhoop over dit verraad het socialisme 
de rug toe, omdat ge het in ( zu’ oude woning niet meer vindt, 
maar helpt ons juist nu het vaandel van het Socialisme weer 
opheffen, zoo hoog, dat de modderspatten van het reformisme 
het niet meer kunnen bereiken.

Voor onverzoenlijke klassenstrijd!
Voor buiten-parlementaire actie!
Tegen loonroof en stennroof, de demonstratieve- 

proteststaking!
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Tegen de Crisis-politiek der bourgeoisie het op
stuwen der Volksbeweging.

Tegen den oorlog, organisatie van het verzet met 
alle middelen.

Dit is dus: Voor de Sabotage der Mobilisatie.

Dat is het program der O. S. P.
Het zal altijd vijandig zijn aan het program der S.D.A.P.
Voelt ge het als Uw program? Dan is Uw plaats naast ons.

* ♦*
November 1918.
Herinnert ge U nog die oogenblikken van zelfbewuste kracht? 
Ze gingen voorbij.
Wat kwam was stilstand, verburgerlijking — ten slotte alles 

wat wij boven behandelden. Wat kwam waren de nederlagen, 
de één nog striemender dan de ander.

En toch ... Het kan anders.
Welnu dan, socialistische jongere en oudere kameraad, gij 

die het ideaal nog hebt te verwerven en gij die Uw oude idealen 
zaagt ontglippen, zie hoe het oude vergaat, en inéénstort. Maar 
bedenk ook hoe hard, ontzettend hard noodig de eerlijke, revo- 
lutionnaire klassestrijd is.

Komaan! Verzamelt al Uw krachten, laat weer het ontstuimig 
verlangen naar de strijd in U ontbranden. Breekt met de oude 
partij die tot een rem aan het rad der geschiedenis geworden is.

Treedt toe tot de Strijdgemeenschap der Socialisten!

Voorwaarts met de Onafhankelijke 
Socialistische Partij!

Leest „DE FAKKEL”
Orgaan der O. S. P.
Verschijnt 2-maal per week.
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In het hart van Europa is de terreur losgebroken. 

Overvulde gevangenissen.
Concentratie-kampen.
Met bloed bespatte S.A.-lokalen.
Brandstichtingen.
Ranselpartijen.
Moorden.
Martelingen.

Moordzieke brutaliteit aan de eene, wurgende angst 
aan de andere kant.

Dat is Hitler-Duitschland!

„S.A. Marcheert.”
Ja, ze marcheert. Over de lijken der „op de vlucht neer

geschoten” socialisten, over de lichamen der gefolterde 
Joden, over de neergeslagen arbeidersbeweging!

Geslagen, verward, ontzet, zoeken de Duitsche arbeiders 
naar een steunpunt dat hen kan redden.

De ongeëvenaarde nederlaag van hun massa-partijen, 
S.P.D. en K.P.D., die zonder een spoor van verweer door 
Hitler verpletterd werden, heeft hen bijna tot vertwijfeling 
gebracht.

Zich vastklampend aan de laatste resten van hoop en 
vertrouwen in het Socialisme die nog in hen overgebleven 
waren, richten zij hun oogen op de kameraden in het bui
tenland.
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Zonder eenige twijfel moet Hit Ier in Duitschland ver
slagen worden, door het Duitsche Proletariaat! Maar dat 
kan niet zonder Uw hulp. Daarom rust op de Internationale 
arbeidersbeweging een onafwijsbare plicht! Wij moeten 
de murw gebeukte proletariërs een teeken geven van in
ternationale

Solidariteit.
Gij kunt niet ontkennen welk een levensbelang voor Uw 

eigen klasse hierbij betrokken is.
Gij moet kunnen begrijpen dat het feit, dat in het hart 

van Europa de arbeidersbeweging gekneveld is, dat in het 
belangrijkste industrie-centrum van Europa de terroristi
sche troepen van het kapitalisme onbeperkt meester zijn, 
een geweldige bedreiging voor Uw politieke en economi
sche positie vormt.

Gij kunt het overal rondom U merken. De „geluidlooze” 
overwinning door het fascisme qp de machtige Duitsche 
arbeidersbeweging behaald, heeft de bourgeoisie nog meer 
verbluft doen staan dan het proletariaat. Een verbluftheid, 
die bij de burgerij spoedig plaats maakte voor minachting.

En hierdoor zijn ook Uw belangen erbij betrokken.
Zij vreest U niet meer, de Hollandsche kapitalistische 

klasse. De overwinning van het fascisme in het buitenland 
heeft haar nieuw zelfvertrouwen gegeven, zij voelt zich 
sterker dan ooit!

Daarom verlangen wij van U arbeiders van Nederland, 
dat gij evenveel klasse-inzicht toont als Uw tegenstanders; 
dat gij tegenover de hoon der bourgeoisie met des te meer 
kracht het glanzende wapen der internationale Solidariteit 
verheft!

Dat wapen is de Boycott.
Indien wij er in slagen rondom Hitler-Duitschland een 

economische muur te bouwen die zijn buitenlandsche han
del verlamt of tenminste zwaar treft, dan wordt daarmee
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de stabiliteit van Hitler’s regime aangetast. Het critiek- 
looze vertrouwen dat zijn volgelingen in hem stellen en 
waarop de geheele propaganda der Nationaal Socialistische 
Partij berust, krijgt een geduchte schok.

Maar bovendien:
Die aanval van buiten af op de concentratie-kampen en 

de gevangenissen, zal geestkracht schenken aan de Duit- 
sche proletariërs. Nieuwe moed zal ook de twijfelmoedigen 
pakken en hen wapenen voor de aanval van binnen uij: 
het hervatten van de klassenstrijd!

Tegelijkertijd moet die actie de slag zijn in het gezicht 
van allen die zich over de nederlaag der Duitsche arbeiders 
verheugd hadden en hoopten hier in Nederland op de
zelfde gemakkelijke wijze met de arbeidersklasse te kunnen 
af rekenen!

Daarom moet de boycott-actie een scherp agressief ka
rakter dragen, hij moet

een manifestatie zijn van de 
klassekracht van het proletariaat.

De klassenstrijd in Duitschland kan slechts gevoed wor
den door de scherpste klassenstrijd aan de grens.

De Boycot kan zoo’n scherp klasse-wapen zijn: maar 
dan moet het ook een volledige boycot,

•en transport-, industrieels- en ver-

bruikers-boycott zijn!

• • •

Het was de plicht van de vakbeweging geweest onmid
dellijk déze boycott te organiseeren.

In plaats daarvan heeft het I.V.V. onlangs eerst het be
sluit genomen zich tc beperken tot de verbruikers-boycott.

Wel wordt hierdoor de anti-fascistisdïe strijd in een ge
makkelijke, tot niets verplichtende baan geleid.
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Maar tegelijkertijd wordt aan deze actie het karakter 
ontnomen van een strijd tegen de reactie in het eigen land.

Niet alleen dat men aldus een gelegenheid om het klasse- 
bewustzijn en het strijdvuur aan te wakkeren voorbij laat 
gaan, men brengt de arbeiders nog in de heel erg gevaar
lijke waan, dat zij door aan de verbruiks-boycott deel te 
nemen hun plicht gedaan hebben.

Daartegenover wijzen wij nadrukkelijk op de onvolko
menheid van dit stuk boycott!

Vele Duitsche goederen worden niet achterhaald. Vele 
buitenlandsche goederen bevatten Duitsche onderdeden.1)

Een goed gevoerde transport-staking daarentegen ach
terhaalt niet alleen alle Duitsche goederen aan de grens, 
zij plaatst het Nederlandsche proletariaat onmiddellijk in 
alle duidelijkheid daar waar het behoort,

naast het Duitsche proletariaat, 
tegenover het Duitsche zoowel als het

Nederlandsche kapitaal!

Daartoe zijn de reformisten niet bereid. En zooals bij 
elke actie die aan de orde is, verschuilen zij zich achter 
de werkloozen, die een staking in de rug zouden aanvallen.

Onderkruipers zijn er altijd geweest, maar nooit waren 
zij het die onze activiteit bepaalden.

Nog is de moderne arbeidersbeweging in aantal sterk 
genoeg om een actie te beschermen, indien daartoe door 
de leiding het parool gegeven wordt.

Durft de leiding dat niet uit angst voor risico, dan levert 
zij daarmee de wapens der vakbeweging aan de tegen
stander in.

Die tegenstander zal niet aarzelen uit deze betuiging van 
onmacht de conclusies te trekken die hij gebruiken kan. 
En dat zullen voor ons inderdaad verpletterende conclu
sies zijn.

*) Om maar te zwijgen van de neiging der reformisten om deze actie 
te koppelen aan de „Koopt Nederlandsch Fabrikaat-beweging”, waardoor 
zij de strijd tegen het Duitsche kapitaal veranderen in een hulpactie 
voor het Nederlandsche kapitaal.
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Zoo verwisselen we slechts de risico’s van de strijd voor 
de zekerheid van de nederlaag.

Slachtoffers worden vermeden, alleen, de geheele be
weging wordt op de duur geslachtofferd.

Het fascisme zal zijn grenzen uitbreiden en daarmee de

Oorlog en de Terreur!
De „beproefde” voorzichtige leiders zullen met beide 

beenen op de bodem van.......het concentratiekamp komen
te staan, hun goedgeloovige volgelingen zullen in de loop
graven en de kazerne’s der S.A. en S.S. over het geluk der 
niet geloopen risico’s kunnen nadenken.......

Met dit verschrikkelijk vooruitzicht voor oogen, zijn wij 
genoodzaakt het duidelijk te zeggen: Niet voorzichtigheid 
is de drijfveer dezer reformistische „leiders”, maar angst. 
Angst voor dc werkelijke strijd! Angst voor de werkelijke 
anti-fascistische actie. Angst voor de werkelijk verbit
terde anti-fascistische stemming, die er onder de arbei
ders heerscht, en die arbeiders om daden doet vragen 
welke uitgaan boven de „verantwoordelijkheid” die deze 
„leiders” tegenover de bourgeoisie wenschen te dragen.

Hun actie voor de verbruikers-boycott dient alleen als 
afleidings-manocuvre, om de woede van hun aanhangers 
een „ordelijke” uitweg te verschaffen.

Maar zélf meenen zij zelfs van deze verbruikers-boycott 
N/ETS.

Wanneer dc O.S.P. met de boycott-actie ernst wil maken 
wordt zij in de rug aangevallen.

Als de Federatie Rotterdam der O.S.P. een boycott-actie 
voert tegen het Ufa-concern van Hugenberg, waardoor het 
grootste theater van Rotterdam practisch leeg blijft, en de 
rechter veroordeelt haar tot f 500.— boete voor elke dag 
dat zij de boycott-actie voortzet, terwijl het Luxor-Theater 
een schadevergoeding daarenboven eischt van f 10.000.—, 
dan schrijft de Arbeiderspers:

dat het een: „welverdiende straf (is) voor het 
overigens onnoozele relletje dat een handje
vol domme O.S.P.ers voor het Luxor-theater 
ver oor zaak t.1 ’
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En als in Dordrecht een installatie aan de orde komt, 
waarvan het eindbedrag in de tonnen loopt, dan wordt het 
voorstel om die order niet aan Duitschland te gunnen ver
worpen, dank zij het tegenstemmen van 2 sociaal-demo- 
cratische wethouders.

Of sterker nog: dezelfde Arbeiderspers, die zoo flink 
de lijstjes van Duitsche waren kan publiceeren, heeft op 
de advertentie-pagina annonces van Duitsche producten.

„Wij zijn gebonden aan contracten.” Ja, zeker, maar dat 
beteekent: financieele offers mag onze strijd niet kosten! 
En zoo konden we laatst in de ,.Voorwaarts”zelfs’nadver
tentie vinden van „Bayern Aspirin”, waarin deze Duitsche 
firma openlijk de consumptie-boycott bespottelijk maakte!

Nee, de reformisten is het geen ernst. Maar des te meer 
ernst moet het de werkelijke socialisten zijn.

Ernst vraagt DADEN, een DAAD is slechts

de volledige Boycott!
• • •

Er zijn nog andere reformisten, wier nationale belan
gen in strijd komen met de belangen van het Internationale 
Proletariaat! Dat zijn

de Stalinisten!}
Ook zij begonnen met tegen de Bovcott te ageeren. 

Waarom?
Daarvoor kreeg men een warnet van redenen, de een nog 

dwazer dan de andere.
De ware reden van hun gedrag echter ligt in de houding 

van Sovjet-Rusland.
Sovjet-Rusland onderhoudt warme politieke en vooral 

economische betrekkingen met Hitler-Duitschland.

Sovjet-Rusland was zelfs de eerste die Hitler 
uit zijn buitenlandsch politiek isolement verloste.
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Deze schande, dat een proletarische staat, een staat 
wiens bestuurders zeggen socialisten te zijn en van wie 
we dus terecht iets anders hadden mogen verwachten, 
zich vriendschappelijk tot Hitler richt, moet door de Stali
nisten goed gepraat worden.

Om dit goed te kunnen praten moet men niet bezwaard 
zijn met een anti-Hitler-actie. En daarom saboteeren de 
C.P.-leiders elke werkelijke anti-fascistische actie.

Daarentegen moet de houding van Sovjet-Rusland elke 
ware vriend van Sovjet-Rusland, elke vechter voor een 
onbevlekt Sovjet-Rusland, elke werkelijke revolutionnair, 
met brandende verontwaardiging vervuld hebben’

En alle revolutionnairen zullen onophoudelijk hun 
eischen moeten blijven herhalen: dat

Sovjet-Rusland zich herstelt van de smaad 
zichzelf aangedaan.

Sovjet-Rusland zich schaart in het front van 
de Internationale klassenstrijd.

Sovjet-Rusland onmiddelljjk alle betrekkingen 
met Hitler-Duitschland ver
breekt, ook economisch, duss

geen nieuwe orders plaatst, 

oude orders annuleert, 

geen cent meer aan 
Hitler-Duitschland betaalt.

De economische boycott van de zijde van Rusland zou 
de Duitsche export heel gevoelig treffen.

De totale uitvoer van Duitschland over 1932 bedroeg:
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5.739.186.000 Rm.
en hiervan ging naar RUSLAND (op één na de 
grootste afnemer):

625.764.000 Rm.
Dit c$fer wordt nog belangrijker als men het 

vergelekt met het uitvoer-saldo van Duitschland 
over 1932, n.1.:

1.072.668.000 Rm.
De uitvoer van Duitschland over het eerste 

kwartaal 1933 bedroeg: 1.189.718.000 Rm.
Het uitvoer-saldo: 111.722.000 „
De uitvoer naar Rusland: 88.955.000 „

Deze cijfers toonen aan, dat de Russische uitvoer een 
aanmerkelijk percentage van het uitvoersaldo bedraagt. 
Stopzetting van die uitvoer zou het uitvoersaldo en daar
door de stabiliteit van de Duitschc economie heel zwaar 
bedreigen!

Dat daarmee aan Duitschland een sterke economische 
terugslag toegebracht zou worden, erkennen zelfs de com
munisten. De Tribune van 24 Maart schrijft:

„Meer dan ooit is de Duitsche industrie van de 
„Sovjet-orders afhankelijk, zoozeer zelfs, dat zij zake- 
„lijke maatregelen treft om de betaling van die orders 
„door de Sovjet-Unie met coulanse mogelijk te maken. 
„Enorme bedragen voor Sovjet-Russische bestellingen 
„vervallen dit j aar en de heele Duitsche „Wirtschaft” 
„bouwt op deze betalingen”.

Vraagt men nu waaróm Rusland op deze wijze mee
helpt de Duitsche „Wirtschaft” te redden, dan luidt het 
antwoord:

het 5 jaren-plan eischt dit.
Men zou kunnen opmerken dat het 5-jaren-plan blijk

baar de economische positie van Sovjet-Rusland zoo ,,\er-
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sterkt” heeft, dat aan het eind ervan Rusland genood
zaakt is de hielen te likken van de doodsvijand van het 
communisme.

Men zou verder kunnen opmerken dat het wereldprole- 
tariaat niet zoo vreeselijk veel heeft aan een „opbouw” 
die op zijn lijk „opgebouwd” heeft.

Maar het heele argument is natuurlijk onzin.
Er wordt in Duitschland niets gemaakt, dat ook niet in 

andere landen gefabriceerd wordt; misschien tegen hoo- 
gere prijzen, ja, maar die offers mogen wij van het Russi
sche proletariaat verwachten!

Blijft over een ander argument: verbreken van de be
trekkingen met Rusland beteekent oorlog!

Nu wordt met dit argument nog altijd niet verontschul
digd dat Litwinof, direct na de overwinning van Hitler de 
Duitsch-Russische betrekkingen ging versterken — maar 
ook afgezien daarvan is dit argument door en door voos.

De Russische regecring verbrak voor eenigen tijd de be
trekkingen met Engeland om twee Engelsche ingenieurs, 
Thornton en Mac Donald (van het Vickers-proces) te kun
nen vonnissen naar haar eigen wil. Riskeerde zij daarmee 
geen oorlog? Engeland is toch heel wat sterker 
bewapend dan Duitschland.

Aan dat argument hecht Stalin dus blijkbaar zelf geen 
geloof!

Wat echter vast staat, is het tegendeel van wat de „com
munisten” zeggen:

het bondgenootschap met 
Hitler heeft het oorlogsgevaar 

voor Rusland VERGROOT.
Immers:

„HITLER BEREIDT EEN INTERVENTIE-OORLOG 
IN RUSLAND VOOR”

kunnen wij dagelijks in de TRIBUNE lezen.
Als dat zoo is, en wij twijfelen daar niet aan, dan betee

kent elk „enorm bedrag” dat Rusland volgens de Tribune
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aan Duitschland betaalt, dat het Hitler het geld verschaft 
niet alleen voor de knuppels waarmee de communisten in 
Duitschland doodgeranseld worden — maar ook voor de
KANONNEN die binnenkort de Russische grens 

sullen stuk schieten!
♦ * ♦

ERGER NOG!

Er is maar één macht die werkelijk tegen een interventie 
gekant is: dat is het Proletariaat. Een hechte vriendschaps
band met dat wereldproletariaat is duizendmaal betrouw
baarder dan alle vriendschapsverdragen met welke kapi
talistische diplomaat ook.

Die band met het proletariaat heeft de Stalin-bureaucra- 
tie verscheurd.

Dezelfde hand waarmee Litwinof de bebloede vingers 
der Duitsche Nationaal-Socialisten drukte, stootte duizen- 
de eerlijke enthousiaste revolutionnaire arbeiders van 
Sovjet-Rusland af!

Waarom handelt de Sovjet-Regeering dan zoo?
Uit dezelfde kleinburgerlijke reformistische angst voor 

risico die de leiding der 2e Internationale gevangen houdt.
Aan de eene zijde staat de klassekracht van het proleta

riaat — de wereldrevolutie met al zijn mogelijkheden, 
maar tevens al zijn geweldige moeilijkheden.

Aan de andere zijde overeenkomsten met kapitalistische 
groepeeringen — wankel, bedriegelijk, maar voor het be
krompen oog, dat niet verder zien kan dan vandaag, ten 
minste overzichtelijk.

Net als de coalitie-democraten, kozen de Stalinisten het 
kleinste risico van vandaag:

het kleinste kwoad.

Maar als de interventie-legers, over de, door teleurstel
ling verlamde kaders van het Europeesche proletariaat
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naar de Russische grenzen zullen trekken — dan zal het 
kleinste kwaad van gisteren

de grootste ramp van heden
geworden zijn.

• • •

In de rijen der C.P. heerscht de grootste verwarring. Een 
verwarring die door de leiding van die partij bewust ver
groot wordt. Evenals die andere reformisten, hebben zij 
de verwarring noodig om hun verraad te bedekken.

Hun brochure „De Sovjet-Ster en het Hakenkruis” be
gint aldus:

„Een arbeider schrijft ons over de hakenkruisvlag, 
die in Moskou bij het Duitsche gezantschap uitgehan
gen werd: „Wij voelen ons diep beleedigd en kunnen 
„niet begrijpen, dat de Sowjet-regeering het symbool 
„van de grootste drek en menschonteering, tolereert 
„op proletarischen grond.... Wij zijn van meening, 
„dat de Sowjet-regeering kan volstaan met de (Duit- 
„sche) landsvlag.... Direct weg dat vod uit Moskou 
„in naam van het revolutionaire proletariaat!”1)

Dat teekent de verontrusting die deze noodlottige poli
tiek, gelukkig in die kringen oproept!

Zoo blijft de Tribune-Redactie als laatste wapen de ver
warring over.

De 20e Juli bevatte de voorpagina het volgende bericht:

„De uitvoer van Duitschland mot
60 mlllioen Mark gedaald/9

„.... In de berichten wordt erop gewezen dat de 
grootste vermindering van de uitvoer-djfers, de ex
port naar de Sowjet-Unie vertoont. De arbeiders van

0 Dit slaat op het beruchte feit dat de Hakenkruisvlag op 1 Mol 
in Moskou van het Duitsche gezantschap woei. Veer een uitmuntend 
bewijs hoe de politiek van het kleinste kwaad tot steeds grooter verne
deringen voor het proletariaat, steeds grooter onbeschaamdheid van de 
klassevijand leidt!

Dat in Berlijn de sikkel en hamer-vlag woei, kan dat nooit goed 
maken. Men drijft geen koehandel in socialistische eer!
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de $)OW]et-Vme betrekken steeds minder waren uit 
Duitschland. Ze hebben meer dan genoeg van het re
giem van Sow']et-vijandige provocaties en terreur dat 
Hitler voert.”

Wat gaat er eigenlijk in de hoofden der Tribune-lezers 
om bij het lezen van een dergelijk bericht?

Neemt Rusland de leus van de boycott over?
Zoo ja, waarom dan half? Waarom niet volledig — 

waarom niet direkt?
En hoe staat het nu met het oorlogsgevaar?
Waarom is een kwart-boycott (dat is het nog niet eens, 

maar zoo stelt de redactie van de Tribune het min of meer 
voor) wel geoorloofd als Hitler provocaties tegen de Sow- 
jet-Unie pleegt?

Dan eischen wQ dat het vermoorden van Duit- 
sche Communisten en Socialisten als een even 
dwingende reden geldt!

Hièrdoor zal een revolutionnair-Socialisme zich hebben 
te onderscheiden van een Nationaal-Socialisme!

Maar het heeft heelemaal geen zin om bovenstaande 
vragen te stellen. Het is de Commintern met wat ze schrijft 
immers heelemaal geen ernst.

Zij schrijven om goed te praten en daarvoor is alles 
dienstig.

Hoe zou men anders verklaren dat 13 dagen vóór dat het 
boven geciteerde in de Tribune stond, dus op 7 Juli, in dc 
Humanité, de Fransche „Tribune” (en werkelijk een twee
lingbroertje, even mismaakt als de Tribune) een artikel 
van Gabriel Péri voorkwam over Litwinof, waarin de vol
gende ontboezeming:

„De arbeiders van Duitschland, in de ellende 
„van het Hitlerianisme gedreven, zien hun 
„wanhoop verlicht, dank zij de bestellingen 
„van de Socialistische Staat.**

Dit is werkelijk een d/e/j^punt. Dit zijn geen rcvolution- 
nairen meer, dat zijn nog alleen maar inktkoelies van een 
handets-export-bureau!
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Men kan er van opaan dat, als Stalin morgen tot de 
volledige boycott zou overgaan, deze menschen die boycott 
onmiddellijk even vurig zullen verdedigen, als ze hem nu 
aanvallen!

Men moet dergelijke lieden aan de kaak stellen. Zij zijn 
een gevaar voor de klassenstrijd. Er is niets erger dan op
zettelijk verwarring stichten;

uit de verwarring put de demagogie van het 
fascisme een belangrijk deel van zijn 

aantrekkingskracht.
Evenals het reformisme bereidt het Stalinisme het fas

cisme geestelijk voor.
Laat men niet denken dat dit denkbeeldige gevaren zijn.
Teekenen dat de grenzen tusschen C.P.-ers en fascisten 

vervagen, zijn er! Kameraadschappelijke discussie-avonden 
tusschen C.P.-afd. en fascisten in Zutfen, een W.S.C.-verga- 
dering, waar de fascist Knotsenburg uitgenoodigd wordt 
voor een inleiding; zij bewijzen hoe ver de C.P.-knoeiers 
hun volgelingen bedorven hebben!

Wij O.S.P.-ers blijven vechten voor een eerlijke revolu- 
tionnaire politiek. Een politiek die gericht is op de

Wereld-revolutie!
• • *

De zwakste schakel in de Imperialisti
sche keten is nu DUITSCHLAND.

Hitler ten val beteekent: een nieuwe kans op 
een proletarische revolutie!

Het beteekent de wederopstanding van het 
Europeesche proletariaat!

Het beteekent een herhaling van Nov. 1918!
Het beteekent een stoot tegen het wereld-kapi- 

talisme!
Het beteekent een slag aan het fascisme 

overal!
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Alle krachten tesamen 
tegen Hitler.

Kameraden steunt uit alle kracht de eisch der 
Onafhankelijk Socialistische Partij.
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EEN WOORD VOORAF.

De „Open Brief aan de Executieve van de Communistische 
Internationale en aan de leiding van de K.P.D.”, die Maria Reese. 
de vroegere communistische Rijksdagafgevaardigde, onlangs publi
ceerde en die door onze partij in brochurevorm is uitgegeven, was 
ongetwijfeld een belangrijk en noodzakelijk document.

Het vaststellen van de schuld der Stalinisten aan de Duitsche 
catastrophe, door iemand, die tot de voornaamste propagandisten 
der K.P.D. behoord had, hielp mee de Stalinistische legende te 
vernietigen, de legende namelijk, dat de tegenwoordige 3e Inter
nationale een revolutionnaire factor zou zijn en dat hare secties 
(waartoe ook de C.P.H. behoort) krachten der revolutie zouden 
zijn.

Niets is minder waar dan deze legende. Het Stalinisme vernielt 
de strijdkracht der arbeidersbeweging.

Doch toen Maria Reese met haar acte van beschuldiging tegen 
het Stalinisme kwam, hadden de sociaal-democraten, en vooral de 
Hollandsche sociaal-democraten, de ongeloofelijke brutaliteit de 
„Open Brief” te gebruiken als een document, dat niet slechts de 
Stalinisten beschuldigde, doch ook....... de politiek der Reformisten
rechtvaardigde!

Een ongehoorde brutaliteit, want voor ieder politiek geschoold 
mensch was het duidelijk, dat de critiek van Maria Reese op het 
Stalinisme één hoofdvoorwaarde had.

De voorwaarde, dat men reeds volkomen gebroken had met het 
Reformisme.

Nu echter de sociaal-democraten Maria Reese tot kroon-getuige 
promoveerden, was het noodig deze getuige op te roepen om de 
sociaal-democratische arbeiders duidelijk te zeggen, dat men onge
twijfeld het Stalin-Communisme volkomen moet veroordeelen, doch 
dat men hiertoe slechts het recht heeft als men vooraf

volkomen gebroken heeft met het Reformisme.
Maria Reese, die vóór ze lid werd van de K.P.D., lid was geweest 

van de S.P.D. en voor die partij Rijksdagafgevaardigde was ge
weest, heeft natuurlijk niet met de K.P.D. gebroken om een pleidooi 
te leveren voor de reformisten. Integendeel, juist omdat de K.D.P. 
tenslotte evenmin revolutionnair bleek te zijn als de S.P.D., was 
haar „Open Brief” noodig.

„Luistert naar Maria Reese”, riepen de sociaal-democratische 
leiders hun volgelingen toe. toen de „Open Brief” verscheen.

„Luistert naar Maria Reese”, zoo zeggen wij thans tot de arbei
ders van S.D.A.P. en N.V.V. „en gij zult hooren welke schuld het 
reformisme heeft aan de Duitsche catastrophe”.

En ook aan de tweede groote nederlaag, de nederlaag der
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Öostenrijksche arbeiders, is het reformisme schuldig. Juist het dap
pere verzet in de laatste oogenblikken bewijst, wat mogelijk was 
geweest, indien niet het reformisme alle gunstige momenten had 
laten voorbijgaan. Persoonlijke heldhaftigheid van arbeiders en 
sommige leiders mag ons niet de oogen doen sluiten voor politieke 
fouten, die misdadig zijn, omdat ze tot verschikkelijke rampen 
leiden.

Ieder, die de argumenten van Maria Reese gebruikt heeft tegen 
de Stalinisten, is thans verplicht te luisteren naar deze argumenten 
van de „kroon-getuige ”.

En dus mogen wij verwachten, dat ook deze „Open Brief vele 
lezers zal vinden en dat de Hollandsche arbeiders door de argu
menten van Maria Reese geholpen zullen worden in het voltrekken 
van de breuk, niet slechts met het Stalinisme, doch ook

met het Reformisme!

HET PARTIJBESTUUR DER O.S.P.
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Waarde klassegenooten!

Men heeft mij gevraagd een korte uiteenzetting te geven van 
de noodlottige politiek der Duitsche sociaal-democratie, opdat ge 
in de discussie met Uw klassegenooten makkelijker den juisten weg 
kunt vinden, die de Nederlandsche arbeidersklasse heeft te gaan 
om zich te vrijwaren voor het onheil, dat het Duitsche proletariaat 
heeft getroffen. Ik wil hier trachten een kort overzicht te geven in 
populairen vorm, zoodat ieder arbeider het kan begrijpen, ook al 
kent hij de Duitsche arbeidersklasse slechts oppervlakkig. Deze 
uiteenzetting maakt dus geen aanspraak op volledigheid. Voor 
diepere studie van de oorzaken der nederlaag van de Duitsche 
arbeidersklasse laat ik binnenkort een omvangrijker brochure 
volgen.

MARIA REESE.

EEN PRIJSGEGEVEN PROLETARIAAT.

De nederlaag zonder strijd van het sterke, goed georganiseerde, 
klassebewuste Duitsche proletariaat heeft de arbeidersklasse van 
heel Europa verzwakt en de reactie aangemoedigd, om de gevolgen 
van de kapitalistische crisis geheel en al op de schouders van het 
proletariaat af te wentelen. Wanneer het in Duitschland, waar 
toch de bourgeoisie vijftien jaar lang sidderde van angst voor het uit
breken van de revolutie, zoo gemakkelijk was de arbeidersklasse neer 
te slaan, waarom zal het dan in de overige kapitalistische landen niet 
minstens even gemakkelijk zijn? Aldus redeneeren de kapitalisten.

Nadat het fascisme in Duitschland in het eindstadium, zonder op 
de minste tegenstand te stuiten, de overwinning behaalde en met 
de leugen, dat de communisten de Rijksdag zouden hebben in brand 
gestoken, een stelsel van bloed en terreur vestigde, hield heel de 
wereld de adem in. De reactie vreesde, dat de arbeidersklasse der 
andere landen uit hetgeen ze zoo juist hadden beleefd, in eigen 
land de juiste conclusie zou trekken en bewijzen zou, dat zij niet 
willens was denzelfden weg te gaan. Eerst toen zij zagen dat de 
verontruste arbeidersklasse in hun landen zich snel door haar lei
ders liet geruststellen en dat deze leiders niet meer in staat waren 
iets te leeren en hun noodlottige politiek gedachteloos voortzetten, 
eerst toen werden de reactionnairen brutaal en begonnen zij van 
kun kant op te trekken en fascistische organisaties op te richten en 
te bevorderen. De arbeiders zelf zijn over dit feit verontwaardigd 
en verlangen van hun leiding steeds dringender een actieve politiek
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en de formeering van het eenheidsfront. Tot geruststelling van de 
arbeiders, om hen van den strijd af te houden en om de reformisti
sche leiders de gelegenheid te geven het afwijzen van den strijd te 
rechtvaardigen, kondigen de kapitalistische regeeringen maatrege
len af tegen de fascisten. Daar dit slechts halve maatregelen zijn 
en daar ze ook slechts als zoodanig zijn bedoeld, hinderen zij de 
fascisten nauwelijks. Zij zijn essentieel verschillend van de maat
regelen, die genomen worden tegen het strijdende revolutionnaire 
proletariaat. Bovendien ontfermen zich de kapitalisten als beheer- 
schers der productie over de ..vervolgden”.

De arbeidersklasse echter laat zich door deze manoeuvre al te 
gemakkelijk geruststellen en vergeet, dat ook de Duitsche sociaal
democratische arbeiders, onder invloed van hun leiders, de redding 
uit de klauwen van het fascisme hebben verwacht van Hindenburg, 
Brüning en zelfs van Schleicher, in plaats van te vertrouwen op de 
kracht van hun eigen klasse; want die alleen is in staat het fascisme 
tegen te houden.

Ofschoon de sociaal-democratie in de andere landen dit alles 
ziet, is zij niet meer in staat de juiste conclusies daaruit te trekken. 
Zij verlangt echter toch, dat de arbeiders zich verlaten op haar 
,.beproefde” leiding, die het fascisme wel zal weten te verhinderen. 
Over de wijze, waarop dit geschieden zal, zwijgt zij beschaamd. Het 
blinde geloof van de Duitsche arbeiders in hun leiders bracht hen 
tenslotte in het concentratiekamp. De arbeider, die het spel zal 
moeten betalen, moet eindelijk zelf nadenken» De sociaal-democratie 
weigert krachtiger strijdmethode toe te passen. Het burocratische 
apparaat wenscht in zijn rust niet gestoord te worden. De sociaal
democratische leiders zijn tegenover hun kapitalisme nog toegeef- 
lijker geworden en meenen met hun „goed gedrag” de gunst van 
het kapitalisme te kunnen koopen. Zij zullen ook nooit meer leeren, 
dat het gaat om de macht en dat slechts de macht gerespecteerd 
wordt, die de arbeidersklasse kan formeeren en niet het ..goed 
gedrag”.
Van het eenheidsfront spreken slechts enkele van hen en ook die 
slechts platonisch, zonder er voor te strijden, ofschoon thans, nu de 
arbeidersklasse door de nederlaag in Duitschland in het defensief 
gedrongen is. het eenheidsfront zeer zeker haar eenige redding is.

Niet in staat nog iets van de geschiedenis te leeren. zelfs daar 
waar het gaat om hun eigen bestaan, zijn deze leiders een nood
lottige rem geworden voor de arbeidersklasse, die haar voortgang 
hindert en waardoor zij tenslotte een bloedige nederlaag zal 
lijden wanneer zij zich niet tijdig daarvan bevrijdt. Wij discus- 
sieeren niet over de wil of over de eerlijke of oneerlijke bedoelingen 
der sociaal-democratische en communistische leiders; voor het lot 
van de arbeidersklasse is niet de wil van de leiders beslissend, maar 
hun daden. Deze daden echter zullen de arbeiders, evenals in 
Duitschland, uitleveren aan het fascisme, als zij hun leiders blinde
lings volgen.
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Wij willen met de Holandsche arbeiders de politiek van de 
Duitsche sociaal-democratische partij nader onderzoeken, opdat 
ze niet blindelings in de armen van het fascisme loopen, maar door 
het formeeren van een strijdend eenheidsfront het fascisme in Hol- 

• land verhinderen. De regeering-Colijn zal het fascisme evenmin 
verhinderen als Hindenburg en Brüning. De arbeidersklasse moet 
zelf toeslaan.

De sociaal-democratische partij had voor den oorlog de tendens, 
om langs den weg van hervormingen zonder revolutie naar het 
socialisme te komen, niet krachtig bestreden. Het uitbreken van de 
oorlog in 1914 bewees plotseling voor een ieder, dat de Ilde Inter
nationale innerlijk rot en voos was. Zij liep bij het uitbreken 
van de oorlog in alle oorlogvoerende landen naar het kamp der 
bourgeoisie over en leidde de arbeiders naar de slachtbank in het 
belang van de voorspoed van het kapitalisme. Daarmee stierf de 
Ilde Internationale als partij van het revolutionnaire proletariaat 
en werd een burgerlijke partij met arbeiders-aanhang, die tot op den 
huidigen dag nog teert op haar groot verleden. Voor de arbeiders 
was het niet zoo gemakkelijk t bedrog te doorzien, omdat de sociaal- 
demccratie voortging zich in theorie op de massa te beroepen, 
ofschoon haar practische politiek zich geheel aansloot bij de belan
gen van het kapitalisme. Dubbele schade bracht zij daarmee het 
proletariaat toe: zij bracht het Marxisme in discrediet en gaf het 
fascisme de gelegenheid om de politiek-ongeschoolde midden
stand, die steeds meer onder de crisis leed, tegen het Marxisme te 
mobiliseeren. Zij bracht de arbeidersklasse in verwarring door 
haar te wennen aan een toestand van rechteloosheid en maakte 
het de arbeiders daarmee onmogelijk de argumenten van de fascis
ten te weerlegen, vooral ook. omdat zij bij haar verraad aan de 
zaak van het Marxisme ook nieuwe ,,theorieën ’ uitvond, zooals die 
van de economische democratie, van het ingroeien in het socialisme 
en van de vreedzame verovering van de staat.

Natuurlijk waren niet alle leiders en functionarissen van de 
sociaal-democratie zich bewust van de bedriegelijke rol die zij 
speelden. Een deel van hen geloofde werkelijk, dat men langs den 
weg van hervormingen het socialisme kon bereiken. Een kleinere 
groep hoopte nog steeds de sociaal-democratische partij te kunnen 
revolutionneeren. Het doorslaggevende deel van de burocratie ech
ter heeft de arbeidersklasse gewetenloos verraden in het belang 
van het kapitalisme. In 1918 was het voor de Duitsche arbeiders niet 
moeilijk geweest de macht te veroveren en de productiemiddelen te 
socialiseeren. wanneer de sociaal-democratische leiders de door
voering van de revolutie niet bewust en met alle middelen van 
terreur en bedrog hadden verhinderd. Zij hebben daarmee niet 
slechts de Duitsche revolutie, maar tegelijk ook de wereldrevolutie 
verraden en de Sovjet-unie geïsoleerd. Wanneer de leiders van de 
S.P.D. de Duitsche revolutie niet bloedig hadden onderdrukt, dan 
zou thans de arbeidersklasse haar triomftocht houden en niet het 
fascisme.

Een socialistisch Duitschland had de arbeidersklasse iets anders
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kunnen bieden dan het achterlijke Rusland, had met Rusland ge
meenschappelijk een veel betere opbouw van het socialisme kunnen 
doorvoeren. Dan had de Russische bevolking niet zulke ontzettende 
offers te brengen gehad als zij thans tengevolge van haar isolement 
brengen moet.

In Duitschland is de communistische partij eerst na de oorlog 
ontstaan uit de Spartacusbond; zij was toen natuurlijk te zwak om de 
revolutie verder te stuwen, omdat de overgroote meerderheid der 
arbeiders nog in de sociaal-democratische leiders geloofde en 
Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht door de soldateska vermoord 
werden; deze soldatenhorden waren georganiseerd door de sociaal
democratische volksvertegenwoordigers om op te treden tegen de 
arbeiders, die het socialisme wilden veroveren en niet tegen die 
kringen, die thans de weerlooze arbeiders knechten, in concentratie
kampen opsluiten en zonder eenig rechterlijk vonnis laten afslach
ten. Zwaar moet de Duitsche arbeidersklasse er voor boeten, dat zij 
haar revolutie niet heeft doorgevoerd. Met welk bedrog men de ar
beiders daartoe kreeg, kan men lezen in de fameuze gedenkschriften 
van den sociaal-democraat Scheidemann. Hij verklapt daarbij zelfs, 
dat Ebert de monarchie wilde redden. En de rijksweerminister 
Noske, de vroegere mandenmaker, voelde zich zoo verplicht tegen
over de bourgeoisie, dat hij om haar te redden tienduizenden 
arbeiders liet afslachten. Ook hij schreef over het verraad van de 
sociaaldemocratie zijn herinneringen en noemde zich cynisch „de 
bloedhond van de revolutie”, zonder uit de partij geworpen te 
worden. De sociaaldemocratie heeft er zich steeds op beroemd, dat 
de revolutie van 1918 geen offers gekost heeft. Dat is misleiding. 
Ze heeft geen offers gekost aan de bourgeoisie. De humane Duit
sche arbeidersklasse doodde geen enkele bourgeois, maar de leiders 
der sociaaldemocratie lieten door middel van de door hen geleidde 
soldateska tienduizenden arbeiders vermoorden.

Destijds had de sociaaldemocratie de macht gehad, wanneer zij 
op de arbeidersklasse had willen steunen. Maar zij redde het 
kapitalisme, dat thans de arbeiders gelukkig maakt met de zegenin
gen van het fascisme, omdat de arbeidersklasse, dank zij haar 
noodlottige leiding, haar historische taak niet vervulde.

De bourgeoisie was natuurlijk gedwongen, aan het proletariaat 
nieuwe rechten toe te staan, om het de sociaaldemocratische lei
ders mogelijk te maken, de werkelijke revolutie te ondedrukken. 
De bourgeoisie had natuurlijk de bedoeling, deze rechten geleidelijk 
weer te niet te doen en dat deed zij ook met behulp van de sociaal
democratie, tot de arbeiders zoo verzwakt waren, dat men ze door 
het fascisme heelemaal rechteloos kon maken.

In de eerste plaats schonk de sociaaldemocratie aan het Duitsche 
volk een mooi sprookjesboek dat men de „grondwet” noemde, die 
de prachtigste van heel de wereld zou zijn. Deze grondwet was 
zoo voortreffelijk, dat Hitler daarmee langs legalen weg de macht 
kon veroveren.

In de veelgeprezen grondwet werkten de sociaal-democraten ter- 
wille van de bourgeoisie een artikel in, het veelgenoemde
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artikel 48, dat de heele grondwet buiten werking stelde, wanneer 
het proletariaat zich in ernst daarop zou willen beroepen. De eerste 
die deze paragraaf stevig tegen het proletariaat toepaste, was de 
sociaal-democratische rijksdagpresident Ebert. *) Voor alles heb
ben deze heeren aan de bourgeoisie de behulpzame hand gereikt, 
aan alle ontrechting en vernedering hebben zij de arbeiders aller
eerst gewend, nadat zij sedert 1914 de redding van het kapitalisme 
in hun vaandel hadden geschreven.

De arbeidersklasse heeft de Hitler-heerschappij allereerst aan 
hen te danken en niet aan Hitler en zijn kleinburgerlijke aanhang.

Zij begonnen het zich aangenaam te maken in het kapitalisme 
en het verlangen naar het socialisme nam steeds nevelachtiger vor
men aan, totdat het, dank zij hun politiek inderdaad in nevelachtige 
verte werd geschoven.

De bourgeoisie gaf aan de sociaal-democratie de uitvoerende 
macht, politieminister, politiepresident enz., omdat zij zelf ten aan
zien van de zich sterk voelende arbeidersklasse het niet waagde, 
openlijk tegen deze op te treden. Sociaal-democraten moesten de 
arbeiders naar den toestand van slavernij terugbrengen.

De jonge communistische partij won door het verraad der 
sociaal-democratie aan aanhang en invloed, vooral ook in de vak
verenigingen.

Toen dus in 1920 de Kapp-putsch de sociaal-democratische 
regeering op de vlucht joeg, antwoordden de arbeiders met alge- 
meene werkstaking en strijd zonder eerst het parool van deze 
ministers af te wachten, waarop ze destijds evenals in 1932 hadden 
kunnen wachten.

Binnen 24 uur was de Kapp-putsch neergeslagen. De arbeiders, 
die onder invloed der communisten allang begrepen hadden, dat de 
bourgeoisie slechts op het goede moment wachtte om hun weer alle 
rechten te ontnemen en haar dictatuur te grondvesten, wilden nu 
de revolutie doorvoeren. Dat zou mogelijk geweest zijn, wanneer 
niet opnieuw de sociaal-democratische leiders het kapitalisme gered 
en de arbeidersklasse verraden hadden. Severing, die in 1932 geen 
signaal gaf, omdat hij geen bloed kan zien (!) (wanneer het het 
bloed van de arbeidersvijanden betreft), beloofde de arbeiders in 
het verdrag van Bielefeld dc socialisatie en bracht hen ertoe de 
wapens af te geven. De arbeiders weten het niet zoo goed als de 
bourgeoisie, dat dc macht het recht bepaalt en een verdrag, een 
grondwet, een wet slechts een vodje papier blijft, wanneer men de 
macht uit handen geeft. Toen de meerderheid de wapens afgegeven 
had, in goed vertrouwen op de gesloten overeenkomst, zond deze 
Severing de rijks weer naar het Roergebied en liet tienduizenden 
arbeiders afslachten.

Het verraad van dc Duitsche revolutie heeft veel meer offers 
gekost dan een zegevierende revolutie gekost zou hebben. Het 
heele Europeesche proletariaat zal nog vele offers hebben te bren-

*) In 1923 liet kbert op qrond van Art. 48 de Rijksweer Saksen en Thüringen 
binnenrukken om de Arbeidersregeeringen van Sociaaldemocraten en Communisten, 
die daar urvoi in.I waren, af te zetten!
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gen, die op de rekening van de verraders der Duitsche revolutie 
komen. Natuurlijk loog de Duitsche pers over deze gruweldaden 
evenals ze nu over fascistische gruwelen liegt.

De inflatie zette zich door. Het lijdelijk verzet der Duitsche 
bourgeoisie tegen de Fransche bezetting van het Roer-gebied in 
1923 werd er mee betaald, arbeiders en middenstand verarmden, 
de revolutionnaire stemming groeide. De middenstand was nog 
niet in de fascistische organisaties georganiseerd, hij vertrouwde 
op de leiding van de arbeidersklasse. De communistische partij 
beheerschte de situatie. In Saksen ging ze met de sociaaldemocratie 
in de regeering om de arbeiders te kunnen bewapenen. Hitler 
probeerde een putsch in München. De arbeiders maakten zich ge
reed tot den tegenaanval over te gaan. Weer had de revolutie 
eens gemakkelijk kunnen overwinnen. Toen lieten de sociaal
democraten het toe, dat hun Rijkèpresident Ebert de rijksweer 
in Saksen en Midden-Duitschland op de arbeiders af stuurde 
niet op de revolteerende fascisten. Tegelijkertijd last de communis
tische leiding onder Brandler, op raad van Moskou, den opstand af. 
Eerst, zoo werd er verkondigd, moest de vijand tot den aanval 
overgaan; maar toen was het te laat.

Moskou zette Brandler af, om de verontwaardigde arbeiders te 
bevredigen en benoemde Maslow en Ruth Fischer op zijn plaats, 
die door hun ultra-linksche, sectarische koers spoedig alle invloed 
van de communisten in de vakvereenigingen vernietigden. Deze 
sectarische koers kwam men nooit meer te boven; hij uitte zich ook 
heel bijzonder in de eenheidsfrontpolitiek van de K.P.D.

De van Moskou uit voorgeschreven politiek der Duitsche com
munisten is de oorzaak, dat de massa’s en vele eerlijke functionaris
sen, die bij de massa’s wilden staan, ondanks de verraderlijke 
politiek der S.D.P. in die partij bleven, omdat ze de onzelfstandige 
communistische leiding geen vertrouwen konden schenken en om
dat ze de vakvereenigingen, die door generaties waren opgebouwd, 
niet in gevaar wilden brengen.

* ★ ★

Duitschland kreeg buitenlandsche leeningen, het economische 
leven herstelde zich tot 1928 — 29, toen de wereldcrisis begon.

De sociaaldemocraten en communisten hadden in 1928 een 
geweldig succes bij de verkiezingen, maar men wist het succes niet 
uit te buiten. De sociaaldemocratie ging in de regeering, stemde 
voor de pantserkruisers, schrapte 5 millioen voor kindervoeding, 
brak de werkeloosheidsverzekering, invaliditeits- en ziekte-verze- 
kering af, hielp de loonen te verlagen en stelde de vakvereenigingen 
geheel in dienst van de redding van het kapitalisme.

Op den lsten Mei 1929 verbood de sociaaldemocratische prefect 
van politie Zorgiebel de demonstraties te Berlijn. Toen de revolu- 
tionnaire arbeiders zich het recht op den lsten Hei niet lieten ont
nemen, liet hij 33 arbeiders neerschieten en vele verwonden. De 
sociaal-democratisch partij verdedigde deze misdaad. Zij leverde 
aan de bourgeoisie 27 prefecten van politie om op stakende en 
demonstreerende arbeiders te ranselen en te schieten. Geen aan-
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klacht is scherp genoeg, om datgene te geeselen wat „arbeiders- 
leiders” de trotsche Duitsche arbeidersklasse hebben aangedaan 
om hen te wennen aan een dulden zonder eenig verzet van alle 
onrecht, alle vernedering, alle terreur.

De bourgeoisie steunde de fascisten. De arbeiders wilden het 
eenheidsfront, verlangden er hartstochtelijk naar. Nog konden zij 
de fascisten terugdringen.

Maar deze Duitsche arbeidersklasse, die den strijd wilde, die tot 
de zwaarste offers bereid was, werd door burocratie van S.P.D. 
en K.P.D. verhinderd het eenheidsfront te vormen. En omdat ze 
blindelings geloofde en zich door de burocratie in twee kampen 
gescheiden liet houden, moest ze ten onder gaan.

De leiding van de S.P.D. wilde principieel geen eenheidsfront, 
want zij wilde geen strijd. Daarom deed ze ook geen voorstel om 
het eenheidsfront te vormen. Integendeel, toen haar aanhangers 
naar het Antifa wilden gaan om zich daarmee te verbroederen, 
richtten zij het ,,ijzeren front” op om het werkelijke eenheidsfront 
te verhinderen.

Daarom gaf zij het bedriegelijk parool uit: „Het ijzeren Front is 
het eenheidsfront.”

De soldaten van het Ijzeren Front waren met strijdlust vervuld, 
zij namen de zaak ernstig en zouden nooit geloofd hebben, dat hun 
leiders in het geheel niet van plan waren tegen het fascisme te 
strijden.

De communisten bleven bij het parool: „Eenheidsfront van onder 
op”, en stootten daarmee de sociaaldemocratische arbeiders af, die 
eerst bewezen wilden hebben, dat hun leiders het eenheidsfront 
niet wilden, voordat de arbeiders zelf het besluit daartoe namen.

Toen op den 20sten Juli 1932, dank zij de staatsgreep van von 
Papen en van de door de sociaaldemocratie gekozen Hindenburg, 
de Pruisische regeering afgezet werd, stond de geheele arbeiders
klasse van Duitschland en het grootste deel van de politie klaar 
voor den strijd en wachtte op het commando van de sociaaldemo
cratie. Het communistische parool van de algemeene werkstaking 
vond geen gehoor, omdat de partij zich van alle invloed in de 
bedrijven had beroofd en het eenheidsfront practisch niet georga
niseerd was. Maar alle arbeiders waren gelijkelijk bereid om te 
strijden. Toen redde alweer de sociaaldemocratie door Severing de 
Hindenburgs en de von Papens en opende de poorten voor het 
fascisme, nadat zij daarvoor den weg had geeffend door langzame 
ontrechting der arbeiders en door het verhinderen van het een
heidsfront. Severing liet het juiste moment voor den aanval voorbij 
gaan. Toen week de groote bedrieger voor „geweld”.

In werkelijkheid leverde hij de arbeiders aan het geweld uit.
Nog was het tijd om het eenheidsfront te vormen. De arbeiders 

waren overal eensgezind in de verdediging. Een openlijke aanval 
van de fascisten zou daarom het spontane strijdende eenheidsfront 
tot stand gebracht hebben. Daarom moest in het belang van het 
fascisme de openlijke strijd vermeden worden. Ondanks het drei
gende gevaar werd het eenheidsfront niet gevormd. De burocratie 
bleef blind en doof.
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De schuttermajoors hielden parade met het Ijzeren Front en 
meenden met deze spelletjes de fascisten angst in te boezemen. De 
communisten mochten volgens voorschrift van Moskou geen een
heidsfront met de massa-organisaties voorstellen om het fascisme 
te verhinderen. Eigenzinnig bleef men vasthouden aan de lijn van 
Moskou, tegen den wil en het belang der arbeiders in. Twee dagen 
voor den brand antwoordde Moskou nog, dat men men geen belang 
had bij zulk ’n eenheidsfront. Redding van de arbeidersorganisaties 
beteekende voor hen niets, ofschoon zij het Duitsche proletariaat 
niet konden en wilden helpen en zelf al hun principes over boord 
gooien wanneer zij meenen daarmee de Sovjetunie te kunnen red
den. Zelfs de Volkenbond wordt thans geaccepteerd, die zij vijftien 
jaren lang als een instrument van de oorlog hebben bestreden.

Von Papen nam de fascisten met instemming van Hindenburg 
in de regeering op. Het kon slechts een kwestie wezen van weinige 
dagen dat de fascisten zouden toeslaan. De communistische leiders 
verdwenen in de illegaliteit, voor zoover ze niet reeds verdwenen 
waren. Voor hen was de nederlaag van het proletariaat reeds een 
uitgemaakte zaak, terwijl de arbeiders te vergeefs wachtten op aan
wijzingen en voorschriften. Zij hadden een leger georganiseerd 
en lieten het zonder een woord te spreken in de steek toen de 
beslissing naderde.

De reformistische leiders, vooral de vakvereenigingsleiders, 
hoopten door hun „goed gedrag” genade te vinden in de oogen van 
Hitler. Ook hun aanhangers wilden niet zonder strijd ten onder 
gaan. Maar de leiders dachten niet aan strijd. Sedert 1914 hebben 
zij alles gedragen wat de bourgeoisie wilde en zij waren bereid 
verder te dulden zonder te begrijpen, dat men hen niet meer noodig 
had wanneer de arbeiders niet streden.

Een protserig, leelijk gebouw ging in vlammen op. De brand 
werd den communisten in de schoenen geschoven. Een arme Hol- 
landsche jongen werd daarbij gearresteerd. Waarom en hoe hij 
den brand aanstak, zal hij niet meer kunnen zeggen.

Het feit, dat de fascisten den communisten den brand in de schoe
nen schoven, bespaarde hun een bloedige burgeroorlog, waarvan 
de afloop destijds nog niet zeker was. Thans werd de terreur een 
wettig middel en voor de wetten heeft de onderdaan respect. Hun 
leiders dachten niet aan strijd. Op een gewapenden aanval zouden 
de arbeiders spontaan hebben geantwoord met de vorming van het 
eenheidsfront, ook zonder dat er een commando voor was uitge
geven; en wee de fascisten, wanneer de arbeiders in den strijd had
den gestaan!

Op wetten waren ze niet voorbereid. De sociaal-democratie had 
haar aanhangers vijftien jaren lang opgevoed in „trouw aan de 
wetten” en de communistische leider Florin had zich nog op den 
27sten Februari in het „hol van den leeuw” gewaagd, om een ver
zoek tot uitstel van een gerechtelijk vonnis te verdedigen. Zoo 
trouw aan de wet waren de groote leiders van de S.P.D. en de 
K.PJ). in het uur van de beslissing! En die zouden gedacht heb
ben aan een opstand!
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Hadden zij gedacht aan het defensief» aan de verdediging van 
de arbeidersorganisaties, van de arbeiders-democratie in plaats 
van onderdanig en gedachteloos naar Moskou te staren, dan had
den de Duitsche arbeiders het fascisme niet leeren kennen»

* * *
Wij hebben een nieuwe, werkelijk revolutionnaire partij noodig. 

die geen ultra-linksch sectarisme duldt en geen opportunistische 
zwendel; wij hebben een nieuwe revolutionnaire Internationale 
noodig! Een partij waarin de democratie der leden de burocratie 
onmogelijk maakt. Een Internationale, die in staat is om te leeren 
van de lessen der Duitsche arbeidersbeweging. Een Internationale, 
waar de leden niet blindelings verkeerde parolen opvolgen, maar 
zelfstandig denken en meehelpen om de juiste lijn te vinden en niet 
zich gedachteloos alles laten voorschrijven. Een Internationale, 
die ziet dat de nederlaag in Duitschland de arbeiders in Europa 
in het defensief drong en de verdediging van de arbeidersorgani
saties, van de arbeiders-democratie een uiterst belangrijke kwestie 
is. Een Internationale die onafhankelijk van Moskou misschien nog 
in staat zal zijn de Sovjetunie te redden van haar imperialistische 
vrienden, waarop Stalin al zijn hoop gebouwd heeft, nadat de 
communistische Internationale daar was terechtgekomen, waar de 
Ilde Internationale in 1914 belandde.

De arbeiders moeten zich afwenden van het spel der Reformisten 
en Stalinistische Communisten, die elkaar verwijten de nederlaag 
t£ hebben veroorzaakt.

De schuld der Stalinisten hebben wij in onze „Open Brief' aan 
de Comm. Intern, aangetoond. De schuld der sociaal-democraten, 
der Reformisten, hebben wij in dit geschrift bewezen.

Alle twee, Reformisme en Stalinisme, zijn schuldig.
Alle twee volharden ze in hun fouten.
Ze kunnen daarom zichzelf niet meer redden. Ze kunnen dus 

ook de arbeidersklasse niet meer redden.
De redding van de arbeidersklasse is alleen mogelijk als gij, 

communistische kameraad, breekt met het Stalinisme en als gij 
sociaaldemocratische kameraad

breekt met het Reformisme!
Die breuk is het begin van nieuwe strijd en nieuwe eenheid.
Want die breuk is het begin van de vorming der nieuwe revolu

tionaire partij en der nieuwe revolutionaire Internationale!
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Arbeidsslavernij 
of Opstand?

/ /



Onophoudelijk vreet de crisis door. Het leger der werkloozen 
neemt niet meer af, het blijft bij dat verschrikkelijke cijfer van

OM EN NABIJ DE 400.000
staan. Meer en meer wordt duidelijk, dat hier niet meer van tijde
lijke werkloosheid gesproken kan worden, maar dat we met een

blijvende werkloosheid
te maken hebben.

Welk een verschrikkelijke gedachte. Wat moet er omgaan in het 
hoofd van een werklooze, die de beteekenis van dat woord „werk
loosheid in permanentie” begrijpt.

Die begrijpt, dat hij nooit meer in het bedrijf terug zal komen; 
dat de toekomst hem geen andere afwisseling meer zal bieden dan

STEMPELLOKAAL EN WERKVERSCHAFFINGSKEET.
Het is de martelende gedachte aan dit verschrikkelijk vooruit

zicht, die de werklooze arbeiders tot steeds stijgende verbittering 
drijft, en die hen als de arbeidersbeweging niet in staat mocht zijn 
deze meest geslagenen uit hun wanhopige positie te redden, tot 
wanhoop zal drijven.

* **

Bedoelde de regeering dat, toen ze bij monde van Minister-presi- 
dent Colijn uitsprak:

„dat de regeering vol mededoogen dacht aan de moreele 
nood, waaronder de werkloozen gebukt gingen”?

Geen sprake van. Ze bedoelde met deze demagogische fraze iets 
heel anders. Deze woorden werden namelijk gesproken bij het 
instellen van de commissie-Zaalberg, die

het zestig millioen werkverschaHingsplan
zal hebben te ontwerpen!

Dat 60 millioen plan dient niet om de werkloozen te redden.

Het dient om het kapitalisme te redden!
Meer en meer wordt het Nederlandsche kapitalisme ondermijnd.
Zijn Koloniën, door de wereldcrisis gegrepen, leveren bijna geen 

winsten meer op en zijn in veel opzichten tot verliesposten gewor
den. Door de achteruitgang van het Nederlandsche vermogen en 
inkomen, en de steeds dalende koopkracht van de werkloozen, 
wordt de binnenlandsche koopkracht, dat wil dus zeggen de 
binnenlandsche markt steeds geringer.

De eenige mogelijkheid om nog iets van het oude Nederlandsche 
kapitalisme te handhaven, ligt op de buitenlandsche markt. Wel-is- 
waar sluit het buitenland steeds meer zijn grenzen voor Holland- 
sche producten af, maar indien wij onze kostprijs weten te verlagen
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valt misschien een gedeelte van het buitenlandsche afzetgebied te 
redden!

Aan dit doel, worden alle regeeringsmaatregelen ondergeschikt 
gemaakt.

Hoe wordt dat werkverruimingsplan opgezet?
In dezelfde redevoering zei de Minister-president Colijn:
„De werken, hoezeer deze behooren opgetrokken op een econo* 

misch en technisch gezonde basis, behooren nu aangevat, omdat 
ook een moreele overweging daartoe noopt.”

„Economisch en technisch gezonde basis” ~ dat beteekent dat 
de werken die voor dat plan uitgezocht zullen worden, PRODUC
TIEVE WERKEN, HUN GELD OPBRENGENDE WERKEN, 
zullen zijn.

Die zinsnede was gericht tot de geldbeleggers en ze beteekent:
Mijne Heeren kapitaalbezitters, maak U niet ongerust! Uw geld 

wordt niet over de balk gegooid, maar in goeie „economisch ge
zonde” werken belegd en het onderpand van het geld, dat U de 
Nederlandsche Staat leent is veilig. UW RENTE KOMT NIET 
IN GEVAAR!

Of duidelijker gezegd!

In deze zestig millioen zit geen cent 
«offer» van de kapitaalkrachtige klasse!

Geldt dat ook voor de andere klasse?
Hiervan zei de Minister:
,,De kosten van deze werken moeten zoo laag mogelijk gehouden 

worden.

DAT GELDT MET NAME VOOR DE LOONEN.”
Dat beteekent dus dat de arbeiders in die bedrijven, waarvoor 

het zestig-millioen-plan zal gelden een offer moeten brengen in de 
vorm van:

loonsverlaging!
Neen, niet die arbeiders alleen!
Alle arbeiders! Want in de toelichting zegt de minister verder:

„TEN DERDE ZAL IN HET OOG TE HOUDEN ZIJN, 
DAT DE WERKEN MEDE DIENSTBAAR ZIJN TE MAKEN 
AAN DE MOGELIJKHEID EENER

ALGEMEENE LOONSVERLAGING.
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Brutaler kan het niet gezegd worden: Om de werkloozen voof 
eenige millioenen aan werk te helpen aan werken, die hun geld 
opbrengen en die de bourgeoisie dus geen cent zullen kosten, 
moeten de arbeiders loonsverlagingen slikken.

OVER DE GEHEELE LINIE!

Zóó vat deze regeering de nationale eenheid op.
SPAART DE BEZITTERS en

LAAT DE ALLERARMSTEN OFFEREN.

Voor de werkende arbeiders beteekent dit plan natuurlijk een 
verschrikkelijk gevaar. Maar niet voor hen alleen.

Ook — en vooral — voor de werkloozen!
Want de steunuitkeering die niet meer dan een bepaald bedrag 

van het loon mag zijn gaat omlaag, als het loon omlaag gaat!

„Algemeene loonsverlaging" beteekent 
op den duur algemeene steunverlaging.
Voorzoover de werkloozen dat nog niet voldoende begrepen, 

komt Minister Slotemaker de Bruine het hen nog eens duidelijk 
maken. Zijn plan is

„werken voor de steun".
,,Ledigheid is des duivels oorkussen”. Dat geldt niet voor de 

vrijwillige werkloozen die effecten-coupons knippen, dit geldt 
alleen voor de GEDWONGEN WERKLOOZEN, die stempelen.

Zijt gij werkloos tegen Uw zin? Wij zullen Uw steun door het 
beruchte uurloon van de werkverschaffing deelen, en U aldus 
dwingen om werk te verrichten voor een week loon dat ver en ver 
beneden het loonpeil ligt!

De Minister heeft goedgevonden dat er 10% op het steunbedrag 
wordt gelegd om tegemoet te komen aan de meerdere kosten enz.

Daarin ligt de erkenning van den Minister, dat de huidige uit- 
keeringen honger-uitkeeringen zijn, niet in staat het lichaam van 
de gesteunde onverzwakt in stand te houden. Die tien procent — 
die overigens ook door arbeid verdiend moeten worden en die hij 
dus niet cadeau krijgt — zullen aan die honger waarlijk niet tege
moet komen!

,,Werken voor steun” — dat is nog te mooi gezegd: het is in vele 
gevallen WERKEN ZONDER VERGOEDING! Indien het gezin 
van de gesteunden in komsten uit andere bronnen heeft (doordat 
er bijv, gezinsleden zijn die werken) dan wordt er van die inkom
sten tweederde in rekening gebracht, d.w.z. van de steun afge
trokken.

En als je nu ,,werkt voor de steun”? Dan wordt het ongekorte 
steunbedrag door het uurloon van de werkverschaffing gedeeld en
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dan moet voor het volle aantal uren dat uit deze berekening volgt 
gewerkt worden. In die week dat je werkt krijg je het volle steun
bedrag uitgekeerd, zonder gezinsaftrek. Het bedrag van 2/3 der 
gezinsinkomsten wordt dan echter van de steun van de volgende 
week toch afgetrokken.

Waarom volgende week? Omdat de werkloozen dan niet zoo 
gauw „door heeft” dat hij de vorige week door een aantal guldens 
(het bedrag der gezinsaftrek)

gratis arbeid voor Minister Slotemaker 
geleverd heeft.

Dat is het politieke Christendom ten voeten uit!
★ ★

En als bekroning van al deze plannen komt ten slotte de ver
laging van de steun-uitkeering.

in Twente,
in de vier groote steden
en binnenkort in het geheele land.
Wat is het doel van deze plannen?
In de eerste plaats het Staatstekort af te wentelen op de arbei- 

dende bevolking.
In tweede plaats:
Een verlaging van het levenspeil van de Nederlandsche arbei

dersklasse, die de Nederlandsche kapitalisten in staat zal stellen, 
ZOO GOEDKOOPE ARBEIDSKRACHT te krijgen dat ze weer 
een poging kunnen doen een stuk van de buitenlandsche markt 
terug te veroveren!

Daarom gaat ze over tot de plannen Colijn — Slotemaker, die 
niets meer of minder beteekenen dan

algeheele onteigening van de 
arbeidskracht.

Want als het plan Colijn is doorgevoerd: nieuwe loonsver
lagingen in het geheele Nederlandsche bedrijfsleven, en als het 
plan Slotemaker w ordt ingevoerd: werken voor slavenloonen, dan 
kan geen enkele arbeider, wrerkende. noch w^erklooze zich meer aan 
die maatregelen onttrekken, OP STRAFFE VAN INHOUDING 
VAN STEUN.

D n wil zeggen: Einde van de vrije arbeidsmarkt,

invoering der arbeidsslavernij.



Maar dat is één van de programpunten van het Fascisme!
En een vakbeweging die dit duldt, die zich aan één dezer maat

regelen zou onderwerpen, dat is geen klasse-organisatie meer, dat 
is een Colijn-Corporatie geworden!

Daartegen zullen de arbeiders zich met alle kracht hebben te 
verzetten.

En ze kunnen dat met des te meer recht omdat, terwijl zij beroofd 
worden van het eenige dat ze nog ‘bezaten, HUN LEVENDE 
ARBEIDSKRACHT, tegelijkertijd het doode bezit der kapitalisten 
BESCHERMD WORDT!

Want de regeering heeft in de officieele toelichting tot het 
60-millioen-plan gezegd, dat één beginsel voorop moest staan:

„De regeering wenscht niet met ruwe hand in te grijpen in 
de grondslagen van de in het private recht gevestigde verhou
dingen”.

Niet met juwe hand in de beurs der Jcapitalisten — met twee 
ruwe handen in de zakken der verpauperden — dat is de honger- 
politiek der Nationale regeering.

Arbeiders! Vaders van gezinnen en jonge werkloozen!

Zijt gij bereid U daartegen te verzetten?
Dan zult ge dat zonder het reformisme moeten doen — want het 

reformisme is bereid zich te onderwerpen.
„Het Volk” van 5 April bevat een hoofdartikel over het zestig- 

millioen-plan, waarvan de conclusie, tevens slotzin aldus luidt:
„Het is dus wel duidelijk, voor welke moeilijkheden de 

onverbrekelijke samenkoppeling van werkverruiming en 
loonsverlaging diegenen stelt, die zoo denken als wij. Wanneer 
ten slotte de schaal zou doorslaan naar aanvaarding van het 
werkverruimingsplan, met het oog op de allesbeheerschende 
noodzakelijkheid ‘om de verwoestende werkloosheid in te 
dammen, zou het toch geschieden met de overtuiging, dat de 
vastkoppeling van loonsverlaging aan het werkplan een ele
ment ervan vormt, dat tot werkvermindering inplaats van tot 
werkverruiming leidt en slechts zonder dit het plan onvoor
waardelijk toe te juichen zou zijn.”

Vergeefs probeert de hoofdredacteur de beteekenis van zijn 
woorden achter de ingewikkelde kronkels van zijn slotzin te ver
bergen.

Colijn wordt gerustgesteld. Hoewel de loonsverlaging tot werk
vermindering leidt, en dus de arbeiders allen maar nadeel ervan 
zullen ondervinden, zal de schaal doorslaan naar aanvaarding.

Men zal het alleen niet onvoorwaardelijk toejuichen: Nu, voor
waardelijk toegejuichte loonsverlagingen zijn even zwaar te dragen!

De S.D.A.P. zal er dus in het parlement vóór stemmen. En waar 
de S.D.A.P. zich meester heeft gemaakt van de N.V.V.-leiding en 
daardoor er reformistische dictatuur over de vakbeweging uit
oefent, beteekent dit, dat de leiding van het N.V.V. zich tegen dit 
plan niet wil verzetten.
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Ze zal er zwaar voor moeten boeten! Want een arbeidersbewe
ging die niet de kracht heeft het levenspeil van de arbeiders te 
beschermen, behoeft er niet op te rekenen dat in de ure des gevaars 
die arbeiders bereid zijn de arbeidersbeweging tegen de fascistische 
stormloop te beschermen!

Alles staat op het spel.
Begrijp dit goed: over de vraag of het fascisme het Socialisme 

zal verslaan, dan wel of de Socialistische beweging in de naaste 
toekomst zal zegevieren, wordt voor het grootste deel NU beslist.

Zal de arbeidersklasse murw gemaakt worden, of zal ze zich door 
strijd de kracht verschaffen, die haar in staat stelt de toekomst te 
doorstaan?

Dat kan alleen als de arbeidersklasse zich niet meer de crisis- 
politiek door de bourgeoisie dicteeren laat,

MAAR ZELF HAAR LOT IN HANDEN NEEMT.

Dat wil zeggen:

Geen offers meer voor het bankroete
kapitalisme.

Geen onteigening van de arbeidskracht 
van de niets-bezittenden!

Alle offers voor onze eigen strijd!

Kapitaal-verschaffing door onteigening van 
het privaat bezit der kapitaal-bezitters.

Socialisatie gepaard met opvoering van 
het levenspeil.

Dat kan — mits het gebeurt

ONDER LEIDING VAN HET PROLETARIAAT’
Wat daarvoor noodig is. is ACTIE!
Een geweldige werkloozen-actic, die alle stempellokalen om

vatten zou
}£en enorme vak-actic, die alle door de regeering-Colijn be- 

i . bedrijven omvatten zou.
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Een werkloozen-actie die tot de
ALGEMEENE VOLKSBEWEGING

moet uitgroeien!
Een vak-actie die tot een

ALGEMEENE WERKSTAKING
moet uitgroeien!

EEN STRIJD, DIE TOT DE STRIJD OM DE MACHT 
moet uitgroeien!

Een verbeten actie die doorgloeid moet zijn van de wil
NIET STIL TE STAAN, NIET TE VERFLAUWEN

vóór de strijd gewonnen is!
Twente leert U hoe het NIET moet.
In Twente onderwierpen dc S.D.A.P. en het N.V.V. zich aan de 

vernederendste voorwaarden ooit door een Arbeidersbeweging ge
slikt. Een demonstratie:

,,Zonder vlaggen, zonder transparanten, zonder muziek, zonder 
liederen, zonder spreekkoren/' (Hel Volksblad.) 
Dat is een capitulatie die dc nederlaag inhoudt.

Hoe lang is het geleden dat namens de partijleiding Troelstra op 
het congres der S.D.A.P. uitriep: ..En als men ons verbiedt te 
demonstreeren, dan demenstreeren we toch! Des te erger voor hen 
die het ons verbieden/'

Dat was 1913.
Nu schrijven we 1934.
NOOIT WAS DE ACTIE NOODZAKELIJKER DAN NU!
NOOIT WAS DE TOESTAND DER ARBEIDERSKLASSE 

CRITIEKER DAN NU.
NOOIT BEDREIGDE DE MOEDELOOSHEID DE ARBEI

DERSBEWEGING GEVAARLIJKER DAN NU!
Aan U arbeiders de taak Uw kameraden in beweging te brengen. 

DE WERKLOOZEN OVERAL!
DE WERKENDEN OVERAL!

Helpt de Onafhankelijke Socialistische Partij 
de arbeidersklasse te vormen tot een toornige massa, 

DIE DE VUIST ZAL VERHEFFEN

Tegen het regime van reactie en honger! 
Voor een socialistisch regime van arbeid 

EN WELVAART.
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Van honger en wanhoop 
tot klassenstrijd.

De Honger.
Jarenlang duurt nu reeds de crisis. Werd aanvankelijk 

Nederland tamelijk gespaard, de laatste jaren ondermijnt ze 
op een zoodanige wijze de grondslagen van de Nederland- 
sche economie, vreet ze zoozeer weg de fundamenten de
zer kapitalistische samenleving, dat de ancjst zich meester 
maakt van de heerschers. Het roepen om de sterke man 
wordt in burgerlijke kringen steeds krachtiger en de Neder- 
landsche vertegenwoordigers van het groot-kapitalisme, 
Colijn c.s. nemen steeds vaster 't „Roer van Staat" in han
den om de economische en politieke ineenstorting te voor
komen.

Maar deze „sterke'1 mannen weten geen uitkomst en 
hebben het niet in hun macht het in staat van ontbinding 
verkeerende kapitalisme te redden. Ze aanvaarden daarom 
ten volle alle consequenties om het kapitalistisch stelsel zoo 
lang mogelijk te rekken en de belangen der bezittende 
klasse te beschermen.

« * «

Het levenspeil omlaag.
Deze politiek maakt het noodzakelijk het levenspeil van 

de breede massa der bevolking steeds meer omlaag te 
drukken en vanaf het begin der crisis wordt daaraan syste
matisch gewerkt.

Naarmate de crisis het stelsel sterker bedreigde, naar
mate ook de reactie en het fascisme in het buitenland veld 
wonnen, naar die mate werden de aanvallen op de loonen 
sterker. Eerst door de ondernemers zelve.

In het textielbedrijf, in het bouwbedrijf, de typografen, 
de ambtenaren, de metaalbewerkers, er is geen groep, die 
aan de knellende greep van de werkgevers ontkwam, en
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nadat de loonsverlagingen en de andere verslechteringen 
van de arbeidsvoorwaarden vaak meerdere malen achter
een waren doorgevoerd, heeft de regeering, hebben deze 
„sterke" mannen de bonden tot contractbreuk aangezet 
ten nadeele van de eigen vakgenooten, met het dreige
ment, dat anders de subsidies voor de werkloozenkassen 
zouden worden ingehouden.

De gemeentebesturen werden gedwongen en lieten zich 
dwingen tot de afbraak binnen 2 jaar van vrijwel alles wat 
aan cultureele en sociale waarden in de laatste tientallen 
jaren tot stand was gebracht.

De geneeskundige verzorging werd besnoeid. 
Het kleuteronderwijs in vele plaatsen vernietigd. 
Subsidies voor sociaal werk ingetrokken. 
Leeszalen in financieële moeilijkheden gebracht.
Het gemeente-personeel onderging en ondergaat nog 

steeds een serie loonsverlagingen.
Het openbaar onderwijs werd volkomen verknoeid.

enz., enz.

En terwijl de nood in de gezinnen der honderdduizen
den die maanden en maanden, ja jaren werkloos liepen, 
steeg, werden bij tijd en wijle langs indirecte weg, plaatse
lijk allerlei verslechteringen in de steun aangebracht.

Neen, de normen werden niet verlaagd, maar de herzie
ning van het plaatselijk loonpeil bracht meerdere malen 
belangrijke en zeer willekeurige verlagingen der steunbe
dragen.

♦ ♦ *

Ontrechting en Terreur.
Terwijl de nood toenam en nieuwe, nog dieper ingrij

pende verslechteringen op het program van de heerschen- 
de klasse stonden, steeg de onrust en de ontevredenheid 
bij de~ Nederlandsche arbeiders en arbeidersvrouwen, zon
der voorloopig tot politiek bewustzijn te leiden.

De sterke mannen van de regeering, die tot taak hadden
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de belangen der heerschers ten koste van alles te bescher
men, namen kloeke maatregelen tegen de groeiende op
standigheid der arbeiders.

Demonstraties worden verboden; alleen fascisten en 
oranjevereenigingen mogen nog optochten houden;

Het uniformverbod heeft de Roode Vlag van de straten 
verdreven;

In vele gemeenten zijn colporrage-verboden;
Gemeentebesturen verbieden en verhinderen vergade

ringen van revolutionnairen, onder sanctie van de minister;
Ambtenaren wordt op strafte van ontslag verboden lid 

te zijn van revolutionnaire organisaties;
Werkloozen wordt op straffe van steuninhouding verbo

den te colporteeren of te werken voor revolutionnaire 
groepen;

De politie krijgt scherpe instructies en wordt extra zwaar 
bewapend;

Vervolgingen van revolutionnairen, die tevoren vrijwel 
onbekend waren, volgen elkaar in steeds sneller tempo 
op. Van rechtszekerheid blijft niets meer over. Revolution
nairen worden volmaakt vogelvrij. Sprekers, schrijvers, col
porteurs, werkers maken kennis met de gevangenis, 
weken en maanden lang.

Zelfs zijn op het oogenblik wetten aanhangig gemaakt, 
die een inbreuk zijn op het algemeen kiesrecht.

Waar blijft de democratie?
Waar is het vrije woord?
Waar de onafhankelijke rechtspraak?

LOON EN STEUN ZIJN VERLAAGDTOT VER BENEDEN 
HET BESTAANSMINIMUM.

ZIJ, DIE ZICH VERZETTEN, ZIJN VOGELVRIJ EN WOR
DEN IN DE CEL GESLOTEN en GESTEUN- ol GE
BROODROOFD.

IN HET VRIJE NEDERLAND HEERSCHEN

Honger en Terreur.
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Het Reformisme.
Neen, ongewaarschuwd was de Nederlandsche arbeiders

klasse niet De gebeurtenissen in Duitschland hadden een 
les kunnen zijn. Duitschland had bewezen, hoe de refor
mistische politiek, die, om de onvermijdelijke strijd met de 
heerschende klasse te ontwijken, alle belangen der arbei
ders opoffert; levenspeil, rechten, socialistische beginselen, 
er toe leidt, dat

wanhoop, 
moedeloosheid, 
karakterloosheid, 
en verwildering

zich van de arbeidersklasse meester maakt, ja hen drijft in 
handen van het fascisme en hen daarmee uitlevert aan de 
klassevijand.

Reeds de linkervleugel in de S.D.A.P., later de O.S.P. en 
de oppositie in de vakbeweging, hebben alles gedaan om 
de reformisten op deze gevaren te wijzen en hen de nood
zaak van strijd onder de oogen te brengen:

STRIJD OF ONDERGANG
REFORMISME OF REVOLUTIE 
SOCIALISME.

Dat was de keuze, waarvoor wij de arbeiders stelden.
De S.D.A.P. en het N.V.V. kozen het reformisme, de 

onderwerping, die leiden moet tot fascisme en ondergang.
Zij gingen de weg op die we voorspelden, de weg die 

steeds verdere verloochening van de socialistische begin
selen beteekende, de weg van de nederlagen en de be
rusting, de weg die leidde tot volledige inschakeling in 't 
„nationale front" van Colijn!

De S.D.A.P. en het N.V.V. werkten mee aan

Loonsverlagingen, 
Onderwijs-afbraak, 
Demonstratie- en colportage verboden, 
Uniformverbod.
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Ze werkten mee aan het reactionnaire Zestig-Miljoen- 
plan.

Ze aanvaardden en slikten steunverlagingen.
En om het bewijs van burgerlijk fatsoen en eerbied voor 

het gezag, hun prijs-geven van alles wat naar socialisme 
zweemt, geheel te voltooien, zijn zij teruggekeerd tot het

„onverbiddelijk realisme van 1914",

aanvaarden zij een eventueele oorlog en verklaren zich 
bereid de wapens op te nemen voor de „volksgemeen
schap" waartoe ook zij meenen te behooren,

betuigen zij hun liefde voor het Wilhelmus, het Oranje
huis en de nationale vlag,

vallen strijdende arbeiders in de rug aan en prijzen de 
dappere knuppelende, schietende en hakkende politie.

IN DE PRACTIJK STAAN ZIJ TELKENS JUIST OP DE 
MEEST BESLISSENDE OOGENBLIKKEN AAN DE KANT 
VAN DE HEERSCHENDE KLASSE.

Het reformisme heeft niets geleerd; van het reformisme 
valt niets te verwachten.

* * *

Het Stalinisme.
Het officieële communisme, het Stalinisme is even hard- 

leersch als het reformisme.
Toen het nog tijd was om het groote Hitler-onheil van 

Duitschland af te wenden door de vorming van een een
heidsfront, heeft het steeds geweigerd, omdat de leiders 
van de sociaal-democratie zoo „verdorven" waren, en het 
eenheidsfront „van onderop" moest komen, d.w.z. onder 
de dictatuur van Moskou.

Pas toen het al te laat was gaf Moskou toestemming om 
te onderhandelen over het eenheidsfront met de sociaal
democraten.

Desondanks houden de communisten vast aan de ver
derfelijke „van-onder-op"-tactiek! Wél onderhandelt Rus-
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land mei allerlei fascistische en imperialistische mogendhe
den, wel sluit het veiligheids- en vriendschapsverdragen af 
met de ergste klasse-vijanden van het proletariaat, wel is 
het bezig op die wijze plaats te nemen in de rijen van de 
kapitalistische landen die een nieuwe oorlog voortbereiden, 
— dat is allemaal volkomen in overeenstemming met de 
Stalinistische proletarische ideeën!

Maar nog steeds mogen de communisten niet loyaal 

onderhandelen over een waarachtig proletarisch eenheids
front met de leiding van socialistische en revolutionnaire 

partijen!

Hun bedriegelijke „van-onder-op" tactiek, die alleen tot 
doel heeft andere groepen te bestrijden, beteekent telkens 
weer sabotage van elk eenheidsfront, van organisatie tot 
organisatie. De schijnbare uitzondering in Frankrijk, waar 
communisten en sociaal-democraten samenwerken, heeft 
tot grondslag de nauwe vriendschap tusschen Stalin en het 
Fransch imperalisme en de sociaal-democratie! Als de ar
beiders zélf er niet in slagen van dit eenheidsfront iets 
anders en beters te maken (waartoe ze nu in elk geval de 
kans hebben) zal het worden een eenheidsfront ter ver
sterking van militarisme en imperialisme!

Het verderfelijkste van de z.g. „van-onder-op,r-tactiek is 
echter, dat het de politiek-ongeschoolde arbeiders, die 
afkeerig zijn van politieke partijen, en organisatie, naar de 
mond praat. Hel beteekent tegenwerking van de politieke 
bewustwording van het proletariaat. De ontelbare mislukte 
actietjes „onder eigen leiding" van ontelbare commissie- 
tjes en comitétjes die uit „partijlooze" arbeiders of arbei
ders „van allerlei richtingen" bestaan, beteekenen: politie
ke verwildering, verzwakking van de strijdkracht, nederla
gen, ontmoediging.

Zoo constateeren we naast het laffe verraad van het re- 
ormisme, bij de communisten, juist door de „van-onderen- 
op tactiek, gemis aan organisatievermogen en daardoor 
ver eerd gerichte acties, zonder eenig politiek vooruitzicht. 
8



Amsterdam Juli 1934
Daarom schreven wij in Juni een maand voor de inwer

kingtreding van de steunverlagingen in de „Hongerkrant":

„Wat wonder, dat de arbeidersklasse 
ontmoedigd is.

Wat wonder, dat het wantrouwen diep 
wortel schoot.

En toch, eens moet de massa in beweging komen.
Steeds zwaarder drukt het kapitalisme op werk- 

loozen en werkenden, op boeren en arbeiders.
Steeds rechteloozer wordt de arbeidersklasse.
Steeds hooger stijgt de nood in de krotten en 

schamele woningen op het land en in de stad.
Steeds kaler en versletener wordt kleeding en 

dekking.
Steeds dunner en droger wordt de boterham van 

drommen proletariers-kinderen.
En nóg grooter zal de nood worden!
Er zal beweging komen.
Want er is een grens aan het leed en er is een 

grens aan de uitbuiting, al is die grens dan niet het 
ethisch minimum van Slotemaker de Bruine.

En allen, die zoo huiverig waren de massa de 
straat op te brengen als georganiseerde arbeiders
klasse, zij zullen er de oorzaak van zijn als in wilde 
verzetsgolven en na herhaalde malen te zijn terug
gedreven, de uitgebuitenen met schade en schande 
leeren moeten, dat alleen de georganiseerde klasse- 
strijd onverzoenlijk en vastberaden gevoerd, de 
nood lenigt, de zege doet bevechten”.

Binnen een maand golfde hef eerste wilde verzet door de 
Amsterdamsche straten.

De algemeene steunverlaging sneed zóó diep in het 
werkloozenbestaan, dat de wanhoop een uitweg zocht, 
de arbeiders de straat op dreef.

Geen C.P.H., geen O.S.P., geen revolutionnaire organi
satie had er de hand in.
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DE STEUNVERLAGING ZELF WAS DE AANSTOKER! 
DE OPHITSER TOT HET OPROER!

Dagen lang woedde de wilde storm.
Dagenlang laaide telkenmale het verzet in de volksbuur

ten weer op, werden barricaden en versperringen opge
worpen en met de verbitterde niets-vreezende moed der 
wanhoop vochten de arbeiders tegen politie, overvalwa
gens, marechaussee, soldaten en mitrailleurs.

Daar waren sociaal-democraten, communisten, O.S.P.- 
ers, R.S.P^ers en partijloozen allen tot het uiterst ge
tergde en vernederde werkloozen, die eindelijk sinds lang 
weer de moed, het zelfvertrouwen en de solidariteit had
den gevonden als een eenheid zich te verzetten tegen de 
heerschende klasse.

* » ♦

Moed der wanhoop.
Ja, want al ziet de O.S.P. de Amsterdamsche gebeurte

nissen als onvermijdelijk;
Al was de O.S.P. volkomen solidair met de strijdenden;
Al zijn we er trotsch op dat velen van onze kameraden- 

partijgenooten vooraan in de strijd stonden en de O.S.P.er 
Gerressen zijn leven in dezen strijd van het proletariaat 
heeft geofferd;

De O.S.P. heeft vanaf het begin tot de wanhopigen, de 
radeloozen, de door den honger gedreven arbeiders ge
zegd:

dat dit niet de juiste methode was;
dat zij zich niet in hun woonwijken moesten laten 

neerknallen;
dat zij nimmer in straatgevechten in de arbeiderswij

ken tegen de tot de tanden gewapende orde-hand- 
havers zouden kunnen overwinnen.

DAT DEZE STRAATGEVECHTEN MOESTEN OMGE
VORMD WORDEN TOT EEN DOELBEWUSTE ACTIE, DIE 
WERKENDEN EN WERKLOOZEN OMVATTEN ZOU.
10



GEORGANISEERD GEDISCIPLINEERD ONDER DE LEI
DING VAN EEN STERKE REVOLUTIONNAIRE PARTIJ.

We wisten dat de nederlaag even onvermijdelijk was als 
verzet zelve, indien de groote massa van werkenden en 
werkloozen dit alles niet zéér snel zou inzien.

Maar toch waren we solidair!
Tóch begroetten wij dit verzet als winst boven het alle 

krachten sloopende afwachten en dulden van het zich 
gelijkschakelende reformisme.

Het beteekende vooruitgang, want wat alle adressen, re
soluties, conferenties en interpellaties der reformisten niet 
vermochten, vermocht deze indrukwekkende manifestatie 
van verzet en opstandigheid:

DE VREES WEKKEN BIJ DE BURGERIJ, DAT DE SLA
GEN OOK TE HARD KONDEN NEERKOMEN,

DAT ER EEN GRENS IS AAN DEGEDWEEHEID WAAR
MEE HET PROLETARIAAT ZICH LAAT UITHONGEREN.

Deze vrees zal tot resultaat hebben, dat de volgende 
steunverlaging, die al aangekondigd was, nog wel even 
opgehouden zal worden, want vrees is het eenigste, dat 
de heerschende klasse nog tot toegeven dwingen kan.

Maar deze vrees zal ook tot resultaat hebben, dat de 
onderdrukkingsmaatregelen van de regeering en de vervol
gingen tegen revolutionnairen zullen toenemen.

Toch noemen we 't vooruitgang, ook omdat de strijdwil 
en offerbereidheid van't Amsterdamsche proletariaat nieuwe 
moed en hoop hebben gegeven aan tienduizenden.

* * *

Wat nu?
En nu, nu het spontane verzet in bloed gesmoord is; 
nu massa-arrestaties in het geheele land hebben plaats 

gehad.
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nu de verdrukking en vervolging van revolutionnaire 
partijen van dien aard wordt, dat alle „recht" met weerga- 
looze brutaliteit met voeten getreden wordt;

NU KOMT DE ONAFHANKELIJKE SOCIALISTISCHE 
PARTIJ TOT HET PROLETARIAAT OM HEN TOT VERDE
RE STRIJD OP TE WEKKEN!

Niet om als de reformisten te zeggen: „zie je wel, dat 
er geen andere mogelijkheid is dan te berusten in je el
lende?"

Niet om als de Stalinisten te zeggen: „ga verder met de 
strijd „van-onder-op".

DE O.S.P. ZEGT TOT DE ARBEIDERS:

JE KENT NU JE UITBUITERS! EN WEET DAT HUN 
HEBZUCHT ZOOVER GAAT, DAT ZE JE HONGER WIL
LEN STILLEN MET DE KOGELS DER MITRAILLEURS.

JE WEET DAT DULDEN ONDERGANG EN ONGEOR
GANISEERD VERZET NEDERLAAG BETEEKENT.

De honger kan de arbeiders drijven tot wanhoop en 
nederlaag, maar moet leiden tot

KLASSENSTRIJD
DOELBEWUSTE POLITIEKE MACHTSFORMATIE.

De onderdrukkingsmaatregelen der regeering tegen re- 
volutionnaire partijen, zijn daarom nu het groote gevaar.

Want slechts door georganiseerde massale politieke strijd 
kan de arbeidersklasse zooveel macht ontwikkelen, dat ze 
onverzoenlijk, hard, onoverwinnelijk, haar historische taak 
kan vervullen:

Omverwerping van het kapitalisme
Onteigening der uitbuiters
Bevrijding van het proletariaat.
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De O.S.P. heeft in de korte tijd van haar bestaan al 
haar krachten ingespannen om de arbeiders tot verzet en 
strijd te brengen.

Thans wendt zij zich opnieuw tot het proletariaat, onder 
moeilijker omstandigheden, met minder bewegingsvrijheid, 
met groote risico's voor haar werkers, wien elke dag op
nieuw het gevaar van broodroof en arrestatie bedreigt, 
terwijl haar voorzitter P. J. Schmidt reeds weken en weken 
in de gevangenis zit, omdat de overheid van meening is 
dat zijn werken buiten de gevangenis „te gevaarlijk" is!

De O.S.P. zegt vastberaden:

ONDANKS ALLES WE GAAN VERDER!

ONZE STRIJD, ONZE PROPAGANDA WORDT GEEN 
OOGENBLIK VERZWAKT!

WANT WIJ HOPEN, DAT HET PROLETARIAAT NU NAAR 
ONS ZAL LUISTEREN!

WIJ HOPEN DAT ZIJ NU DE NOODZAAK VAN STRIJD 
EN VERZET EN DE NOODZAAK VAN EEN BEWUSTE 
REVOLUTIONNAIRE PARTIJ ZAL INZIEN.

DAT DE ARBEIDERS ZULLEN INZIEN, DAT VERDERE 
ACTIES EN STRIJD ALLEEN TOT DE OVERWINNING 
KUNNEN LEIDEN, ONDER AANVOERING VAN EEN RE- 
VOLUTIONNAIRE PARTIJ.

Politieke scholing.
Straffe discipline.
Organisatie, zelfvertrouwen, bereidheid tot strijd.

Alleen zóó zullen honger en wanhoop leiden tot

DE STRIJD OM DE MACHT
DE STRIJD OM HET SOCIALISME.

Kameraden, werkenden, en werkloozen, proletariërs! 
De O.S.P. heeft bewezen uw vertrouwen waard te zijn.
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BROCHURES
van de O.S.P. verkrijgbaar bij de Uitgeverij

„DE VLAM"
Reguliersgracht 29 — Amsterdam (C)

AFREKENING MET 
DE BANKROETIERS

en

Wie zijn de schuldigen?
2 Open brieven van het voormalige Duit- 
sche Communistische Rijksdaglid MARIA 
REESE, gericht tot de Communisten en So- 

ciaal-Democraten, behandelenden de oorza
ken van de ondergang van de Duitsche arbei
dersbeweging.

PRIJS VAN ELK VIJF CENT

Bij de Uitgeverij ((DE VLAM"
verschenen:

Geld en Crediet
P. J. Schmidt
ingenaaid f 1.— gebonden f 1.50

RAFELS
roman van J. Rebel ingenaaid f 0.80

Stemmen der Vrijheid
Brieven van revolutionnairen. Verzameld door 
David de Jong Jr., met een voorwoord van 
H. Roland Holst ingenaaid f 0.50
terwijl binnenkort verschijnt

Ik was een Duitscher
Ernst Toller
ingenaaid f 1.90 gebonden f 2.50
Bestellen bij

UITGEVERIJ „DE VLAM'
Reguliersgracht 29 — Amsterdam (C)
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Deze brochure heeft uw belangstelling opge

wekt voor het doel en het werk van de

Onafhankelijke Socialistische Partij ?

Houdt U dan regelmatig op de hoogte van 

haar politieke werkzaamheid, door het lezen 

van haar orgaan

„DE FAKKEL"
Verschijnt 2 x per week in een omvang van 

totaal 16 pagina's voor de bijzonder lage 

prijs van 10 cent per week.
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