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DEN KLASSENVREDE GEBRUIKT 
ALS MID DEL VOOR HET V OEREN 
VAN DEN- KLASSENSTRUD 

o o o R H. S N E E V L I E T. 

Mr. A. Philip 3 op de laast e 
algcmeene vergaderin_g van het 
Verbond van Nederl andsche 
Werkgevcrs. 

Aan de bespreking van de redcvoering, waar
mee Mr. A. Philips de laatste algemeene ver
gadering van het Verbond van Werkgevers 
te Groningen heeft geopend, mogen eenige 
korte inlichtingen voorafgaan over de ont
wikkeling van de machtsverhoudingen tus
schen kapitaal en arbeid in dit land. 
Degene, die dagelijks op het terrein van den 
praktischen stri.Jd werkt en in verschillende 
vergaderingen de gebeurtenissen in de arbei
dersbew~ging bespreekt, hoort menigmaal de 
opmerking van den kant der aanwezige ar
beiders, dat in menig opzicht in de huidige 
verhoudingen de positie der arbeidersbewe
ging zwakker is dan in de eerste periode van 
de beweging, toen · weliswaar de organisaties 
van de arbeiders numeriek vee! zwakker waren 
dan heden, doch toen in zoo goed als aile be
drijven strijd gevoerd werd tegen ongeorga
niseerde werkgevers. Zoowel uit den mond van 
revolutionnair georganiseerde en aangelegde 
arbeiders als van degenen, die de reformis
tische beweging in bescherming nemen en 
op de voor de arbeidersklasse gunstige resul
taten van het werk der afgeloopen jaren wij
zen, wordt in dien geest gesproken. Het refor
mistische elen1ent doet uitkomen, dat de 
levensstandaard van de arbeiders ongetwijfeld 
aanmerkelijk ·is vooruitgegaan en dat de be
vochten of verkregen verbeteringen de juist
heid van de strijdmethoden der refonnistische 
beweging bewijst. 
Zij, die zoo spreken, maken natuurlijk in de 
eerste plaats de fout, dat door hen uit het oog 
wordt verloren, dat van den aanvang der 
arbeidersbeweging ook in dit land de lijn, die 
de stijging van den levensstandaard aangeeft, 
niet onafgebroken opwaarts ging; dat in de 
spanningsjaren van den oorlog en onmiddel
lijk na den oorlog een toppunt werd bereikt, 
hetwelk reeds lang prijs gegeven moest wor
den, zoodat van verslechtering der levens
positie van de Nederlandsche arbeiders op elk 
terrein en in elk bedrijf gesproken moet wor
den. In de tweede plaats verzuimen zij reke
ning te houden met het door verbetering van 
de techniek en de bedrijfsorganisatie ver
kregen verhoogde prod uctievermogen, heL 
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welk de uit de arbeidersklasse geperste meer
waarclc aanmerklijk deed groeien. In clit ver
bancl kan bovenclien op de uitkomsten cler 
ook in clit land cl6orgevoercl e rationalisatie 
worden gewezen, welke de werkloosheid niet 
aileen in omvang doet groeien doch bovendien 
aan die werkloosheid een ander, voor den strijd 
der arlJeider'sklasse bijzonder fataal karakter 
geeft. 
Onmiskcnbaar is de Nederlandsche bezit
tende klasse er in geslaagd, mede ten gevolge 
van de bijzonder gunstige positie, in welke zij 
door de exploitatie der Indonesische rijk
dommen en bevolking verkeert, in menig op
zicht den achterstand in te ·halen, die op 
industrieel gebied, op het terrein van het 
verkeerswezen en het bankwezen voorhanden 
was. Bij herhaling wordt de organiseerende 
capaciteit der Nederlandsche bezittende klasse 
bezongen; bij herhaling ook maken verded i
gers van het kapitalistische stelsel vergelij
kingen tusschen hetgeen aan welvaart en aan 
ontwikkeling der productiekrachten in dit 
land voorhanden is met hetgeen het land van 
het super-kapitalisme, zijnde de Vereenigde 
Staten van Noord-Amerika vertoont. · 
In de door het N.A.S. uitgegeve~ brochure 
van Henriette Roland Holst, welke brochure 
zeker verdiende te worden uitgewerkt tot een 
boek als waaraan wij 25 jaar geleden in de 
arbeidersbeweging veel materiaal ontleend heb
ben, is in kort bestek het bewijs gel~verd voor 
den opmerkelijken groei van industrie en 
bankwezen in dit land. Het laatste Centraal 
Verslag der Arbeidsinspectie over 1927 wijst 
op de sterke stijging van het aanta1 fabrieken, 
waarin meer dan d uizend arbeiders werken: 
in 1912 nog 19 fabrieken met 29570 arbeiders, 
in 1928 101 fabrieken met 99550 arbeiders. 
Van die 101 fabrieken bestonden ~r 'iri 1912. · 
reeds 74, waar toen 50900 arbeiders werkten. 
Tot de toeneming hebben kunstzijde, en gloei
lampen bijgedragen met 18500, de hoogovens 
met 1100, de textielindustrie met 5500, de 
metaalindustrie met 10000, de scheepsbouw 
met 3000. 
Deze cijfers zeggen op zich zelf reeds heel wat. 
De mijnbouw is onder deze gegevens niet op
genomen. Iedereen kent de snelle toename van 
11et aantal arbeiders in deze grootbedrijven. 
Het is geen eenvoudige zaak om tegenover · 
deze cijfers de gegevens te plaatsen, waaruit 
zou blijken· hoe het met de ,machtspositie" 
Van de Nederlandsche arbeidersklasse spe
ciaal in deze grootbedrijven gesteld is. Wij 
denken aan Philips te Eindhoven, de kunst
zijde en niargarinefabrieken, den mijnbouw 
in Limburg en wij weten, dat achterlijkheid 
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op het terrein van de machtsvorming der 
arbeiders niet speciaal te zoeken is in het be
drijf, waar internationaal het ontwikkelen van 
stabiele en omvangrijke organisaties tot dus
ver onmogelijk bleek, n.l. het landbouw
bedrijf. Even bedroevend als het in het haven
bedrijf van Rotterdam met de organisatie der 
arbeiders staat, ongeveer even slecht is de 
positie in den mijnbouw en op de groote 
nieuwe bedrijven. Dit zegt op zichzelf voor 
den groei van de wezenlijkc macht der arbei
dersklasse vee! meer dan verkiezingsuitslagen 
zulks vermogen te doen. 
De ontwikkcling van de industrie in dit land 
geeft op ziehzelf reeds het recht tot de uit
spraak, waarop wij in den aanvang van het 
artikel doelden, dat voor den strijd tegen de 
kapitalistische klasse de Nederlandsche ar
beidersbeweging er heel wat ongunstiger hij 
staat dan toen de eerste in organisatorisch 
opzicht gebrekkige aanvallen op de bevoor
rechte positie der werkgevers werd onder
nomen. Het is noodlottig voor de verdere ont
wikkeling van de arbeidersbeweging, wan
neer men zich van dit verschijnsel niet ernstig 
rekenschap geeft. 
Zeker onder handhaving van de splijting naar 
politieke en godsdienstige opvattingen kan 
van een lnduidende groei der organisaties van 
den arbeid gesproken worden. Wanneer echter 
de uitkomsten van de propaganda op dit ter
rein worden · opgenomen is men geneigd de 
verkregen resultaten niet al te hoog te waar
deeren, zoo men daar tegenover de ontwik
keling van de organisaties der werkgevers 
plaatst. Ook daar is afzonderlijke organisatie 
op confessioneelen grondslag doorgevoerd, doch 
de tegenstellingen tusschen de stroomingen 
in de werkgeversbeweging hebben reeds jaren 
lang niet belet in veel opzichten tot eenheid 
van optreden te komen, natuurlijk ten nadeele 
van de arbeiders. Vooral in de laatste jaren 
sedert de fusie van de Vereeniging van Neder
landsche Werkgevers, het Verbond van Neder
landsche fabrikanten-vereenigingen en het 
Centraal Industrieel Verbond is de macht der 
georganiseerde werkgevers, voor ieder duide
\ijk zichtbaar, aanmerkelijk versterkt. Terwijl 
wij de gelegenheid missen om de sterkte der 
arbeidersorganisaties in de verschillende fa
brieken van grooteren omvang nauwkeurig 
na te gaan, doet de ledenlijst der werkgevers
organisaties zeer duidelijk zien, dat het klasse
bewustzijn van de grootere werkgevers heel · 
wat duidelijker spreekt dan het klassebewust
zijn van de arbeiders in de groote fabrieken 
en bedrijven. 
De groote organisatie van werkgevers in dit 
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land heeft in het begin van dit jaar een aan
vang gemaakt met haar pogingen tot andere 
vormen van verkeer met de organisaties der 
arbeidersklasse te geraken. Zij ondernam de 
bekende stappen in een periode, die ar eenige 
jaren lang gekenmerkt wordt door geringe 
actie van de zijde der arbeiders, in een periode 
die door de werkgevers stelselmatig benut is 
om de onder den drang der spanning, nu tien 
jaren geleden, toegestane concessies aan de 
arbeiders weer terug te nemen. Zij, de Neder
landsche werkgevers hebben natuurlijk ken
nis genomen van soortgelijke activiteit hun
ncr klassegenooten in het buitenland. Zij 
weten heel goed, hoe de Duitsche sociaal
demokratische vakbeweging op den lijmstok 
van het overleg is gaan zitten en hoe daar
mede begrippen en instellingen, die in den 
spanningstijd on tstonden als verbeteringen 
voor de arbeiders, die gezien moesten worden 
als het inruimen van een belangrijker plaats 
aan den arbeid in het maatschappelijk Ieven 
verworden zijn tot hulpmiddelen voor de 
werkgevers. Zij toonden groote belangstelling 
voor hetgeen eenige kopstukken der Enget
sche industrie na de groote nederlaag der 
mijnwerkers ten bate van den industrieelen 
vrede gingen ondernemen. Zij kennen even 
goed den ontwikkelingsgang in Frankrijk, waar 
de eenmaal syndicalisti~che C.G.T. de vraag
stuken van den dag op precies dezelfde wijze 
belnndelt als dit door de leidende instanties 
der vakbeweging in Engeland en Duitschland 
geschiedt. 
· De Nederlandsche werkgevers hebben het 

niet noodig geacht, om het initiatief over .te 
Iaten aan particulieren. Hun grootste orga
nisatie heeft zelf den weg van het overleg 
betreden en hoewel in de uitnoodiging, die 
tot de arbeidersorganisaties gericlit werd 
meteen grenzen getrokken werden voor dit 
overleg, zoodat de kwestie van den indus
trieelen vrede zelf niet aan de orde werd ge
steld, werd toch vanaf het eerste oogenblik 
gewezen op gelijkheid van belangen tusschen 
de werkgevers en de werknemers en werd 
daarmee aangegeven op welke manier de be
raadslagingen dour de werkgevers zouden 
worden gevoerd. Het is voor de machtsvor
ming van de arbeidersklasse in dit land grond
fout het accent te leggen . op het beperkt 
karakter van het overleg. Wat de Neder- . 
landsche werkgevers doen is in wezen gelijk 
aan hetgeen door Mond c.s. in Engeland wordt 
gedaan. Zoo wordt de zaak ook door de prin
cipieele tegenstanders van solidarisme en 
klassenvrede bij de katholieke en neutrale 
vakbeweging in dit land verstaan. juist 
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daarom toonen zij zich voorstanders zonder 
voorbehoud. Juist daarom hebben wij het 
neutrale Vakverbond terug zien treden, toen 
het N. V. V. zijn uitschakeling van het overleg 
eischte. Terecht heeft de Ieiding van het neu
trale Vakverbond gemeend, dat al hetgeen 
bekokstoofd wordt in dit overleg versterking 
van de idee van den klassenvrede in de Neder
landsche arbeidersbeweging be tee kent. Te
recht - het ligt voor de hand, dat een vak
verbond, hetwelk eigen bestaan en eigen ont
wikkeling op prijs stelt, vanuit dit standpunt 
bekeken, nooit eigener beweging had moeten 
wijken voor den parvenu-achtigen eisch van 
het N.V.V. Het kan als zeker worden aan
genomen, dat een protestantsch christelij ke 
vakbeweging, die de kleinste van de drie 
grootste centrales heeft, nooit het recht zou 
hebber prijs gegeven voor eigen opvatt.ingen 
in dit overleg te strijden. Tot op heden IS het 
C.N.V. door de beide grootere broers nog voor 
vol aangezien; wanneer de ontwikkeling der 
politieke verhoudingen in dit land er toe Jeidt, 
dat de heer Nolens zoowel de zaken van het 
·N,V.V. als die van het R.K.W.V. in handen 
heeft, zou het nog wei kunnen gebeuren dat 
het C.N.V. in de positie komt, waarin thans 
het A.N.V. werd gebracht. 
Terugkeerend naar de hoofdlijn van ons be
toog moet nog de opmerking gemaakt worden, 
dat het zeker van belang is voor de vaststel
ling van het karakter van het op initiatief van 
het Werkgeversverbond tot stand gekomen 
overleg het oordeel te Iaten gelden der groote 
dagbladen in dit land, die konsekwent en met 
bekwaamheid optreden voor de belangen der 
bezittende klasse. 

D D D 

juist met het oog op de stappen, die in het 
beain van dit jaar door hetWerkgeversverbond 
ondernomen zijn, krijgt de redevoering van den 
heer Philips, uitgesproken bij de opening d2r 
laatste algemeene vergadering, bijzondere 
waarde. Er zijn er, die geneigd zijn bij de vast
stelling van het f~it dat de ?urgerlijke opvat
tingen in de arbe1dersbeweg111g grooten weer
klank hebben gevonden zoodat het refor
misme zelf meer en meer tot een rein burger
lijke ideo Iogie wordt, daartegenover te plaatsen 
dat de door de arbeidersbeweging verkon
digde denkbeeld_en ook invloed uitoefenen op 
de gestie der bezi~!ende kla~se. Het mo~~ theo
retisch wei zoo ZIJn, doch 111 de prakfiJk valt 
daarvan vooral in een periode van stagmitie 
der arbeidersbeweging en van geringe daden
loosheid zeer weinig te bespeuren. Hierop 
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moet daarom de nadruk gelegd worden, wijl 
het constateeren van een dergelijk verschijnsel 
slechts bevorderlijk .kan zijn aan de verdoeze
litig der grenzen tusschen de klassen. 
Ondanks het initiatief van het Werkgevers
verbond zijn de feiten voor het grijpen, die 
bewijzen, dat in de praktijk weinig terecht 
gekomen is van de beloften, die door vooraan
staande werkgevers zoowel als door autori
teiten van den burgerlijken staat onder den 
druk der spanning gegeven zijn. Als voor den 
oorlog blijft de zucht naar grooter winsten 
de factor, die het optreden der 'werkgevers 
tegenover de arbeiders bepaalt. Zij kunnen 
niet anders. Nadat zij eerst voor het vrije be
drijf bij voortduring iedere nieuwe verslechte
ring hebben verdedigd met een beroep op de 
buitenlandsche concurrentie en met het be
grip ,:economische noodzaak", 'zijn zij voort
durend in den weer om het verschil van loon
standaard tusschen de arbeiders in het vrije 
bedrijf en het overheidsbedrijf weg }e werken. 
Als vroeger wordt voorhanden werkloosheid 
stelselmatig benut om de loonen te drukken. 
Verbeteringen in de techniek worden met 
graagte geexploiteerd om het product te doen 
vervaardigen door goedkoopere vrouwelijke 
en jeugdige arbeidskrachten, die in de centra 
der grootindustrie in steeds grooter getal naar 
de fabrieken worden gezogen. Zij v rdedigen 
als van ouds hun plaats onder de zon. En 
wanneer zij op hun beurt met begrippen, die 
in de arbeidersbeweging naar vor~n koi11en 
gaan jongleeren, dan bewijzen zij daarmee 
niet, dat de opvattingen der arbeidersbewe
ging hun daden bei:nvloeden, doch aileen dat 
zij met groat vernuft dergelijke begrippen 
overnemen om zelfontmanning van den 
Arbeid te bevorderen. Het komt ons voor dat 
de redevoering van Mr. Philips duidelijk aan
toont, dat de .oude waarden in den klassen
strijd voor de werkgevcrs dezelfde beteekenis 
blijven houden; zij doen geen water in hun 
wijn. Zij stellen prijs op het behoud van hun 
voorrechten. Zij geven hoog op van de waarde 
van den ondernemer voor het maatschappe
lijk Ieven. Zij eischen op ieder terrein volle 
appreciatie van die waarde. 

,Want het Verbond heeft een grootsche taak te 
vervullen, er voor te strijden dat de ondernemer 
niet wordt afgedrongen van de plaats, die hem 
in de samenleving rechtmatig toekomt en waar 
zijn kracht en invloed niet verminderd ktmrien 
worden dan tot schade van de maatschappij en 
haar geheel". 

. I . 

Is deze taal duidelijk genoeg? .Js dit :de · taal 
van klassenstrijd of klassenvrede,? ·De p.Jaat~s 
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onder de zon behouden, die de ondernemer 
heeft, wordt hier onomwonden als de voor
naamste taak van de organisatie der werk
gevers gezien. Ter verdediging van die plaats 
past het Werkgeversverbond het geweld en 
den list toe. De bevoorrechte plaats van den 
ondernemer is de plaats, die door het bedrag 
van de meerwaarde uit den arbeid wordt be
paald. Onafgebroken is het kapitalisme er op 
uit de marge van de meerwaarde te ver
breeden. De voor de hand liggende uitkomst 
van dit pogen is de steeds sterker bevestiging 
van de bevoorrechte plaats, welke de onder
nemer inneemt. 
Zij, de werkgevers, gaan niet mank aan res
pekt voor de politieke demokrati~, die schijn
gelijkheid heeft geschapen. Zij hebben er niets 
tegen om op zijn tijd de werkelijkheid der 
bevoorrechting te helpen in stand houden door 
vergrooting van den schijn van gelijkheid. 
Maar zij zijn op hun quivive. Zij Iaten de be
langrijke rol, die door hen in het maatschap
pelijke Ieven naar hun oordeel wordt vervuld, 
niet verprutsen door wettelijke · bepalingen, 
die in het parlement van het algemeene kies
recht tot stand komen. Geringschatting voor 
het algemeen kiesrecht komt ook in de jongste 
redevoering van Mr. Philips duidelijk naar 
voren. Hij kan zelfs met den schijn van ge
lijken invloed voor een paar duizend onder
nemers en een evengroot aantal ondersteunde 
werkloozen geen genoegen nemen. Hij wil niet, 
dat de inspanning der ondernemers op de lijn 
der ontwikkeling der industrie te niet wordt 
gedaan door ,een ontstellend aantal onder
wijzers, predikanten, advocaten en beroeps
politici", die de wetten maken. Hij wil meer 
,medezeggenschap" bij het tot stand komen 
der wetten. De overheerschende klasse, die 
pleit voor meer medezeggenschap laat daarbij 
wei uitkomen, hoe weinig reeele beteekenis 
aan een dergelijken term kan worden toe
gekend, ook al wordt vooral door de refor
mistische arbeidersbeweging sedert wij het 
algemeen kiesrecht hebben, in dat begrip 
medezeggenschap het verlangen naar ruimer 
plaats onder de zon voor den arbeid bij voor
keur tot uiting gebracht. De wezenlijke ge
ringschatting voor een politieke demokratie, 
waar die zou kunnen leiden tot het maken van 
voor de bezittende klasse schadelijke wetten, 
toont zeer duidelijk aan, hoeveel waarde er 
aan moet worden toegekend, wanneer de werk
gevers op hun manier regelen gaan vastleggen 
voor de totstandkoming der economische 
demokratie. Zoo'n parlement van onderwij
zers, enz. moet met zijn handen afblijven van 
de machtspositie der werkgevers in het be-
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drijfsleven. Nieuwe vormen moeten tot ont
wikkeling worden gebracht, die het parlement 
zooveel mogelijk uitschakelen; met graagte 
wordt van werkgeverszijde de mogelijkheid 
geschapen voor regelingen, die uit het overleg 
van werkgeversorganisaties en werknemers
organisaties kunnen voortspruiten, vooral 
wanneer daarbij van de gelijkheid van be
langen der ondernemers en der arbeiders kan 
worden uitgegaan ! ! 
Hoewel de heer Philips van oordeel blijkt, dat 
aan het bestaande kiesstelsel ,niet vee! meer 
ten goede veranderd zal kunnen worden" en 
dat de werkgevers het beneden zich achten 
om bij partijbonzen en -bonsjes gedaan te 
krijgen, dat ook het werkgeverselement in de 
Kamers vertegenwoordigd zal worden, wijst 
hij op de dringende noodzakelijkheid, dat met 
name de grootste bedrijven meer aandacht 
schenken aan het geheele sociale en econo
mische gebied en de mogelijkheid scheppen 
eener sterke belnvloeding van alles, wat op 
economisch en sociaal gebied in de Kamers en 
regeeringsbureaux wordt gedaan. 

,Zullen er naast commercieele en technische 
directeuren niet hier en daar nog andere functio
narissen dienen te komen, wier voornaamste 
hoewel vooral niet eenige taak het moet zijn, de 
belangen der onderneming te behartigen overal 
waar die in aanraking komen met het publiek 
!even." 

Op deze wijze zoit het Verbond veel betei· 
kunnen gaan functioneeren en zou het in de 
toekomst ook makkelijker worden om can
didaten voor de Tweede Kamer uit de onder
nemerswereld te vinden. Het feit, dat het 
parlement zoo vee! omvattende werkzaamhe.id 
heeft, maakt het verstrekken van de noodige 
voorlichting steeds dringender. 

,Er zal dus van de zijde van het bedrijfsleven 
voordurend belangstelling moeten zijn voor aile 
onderwerpen, die op sociaal en economisch gebied 
door de overheid terecht of ten onrechte tot een 
voorwerp van hare bemoeiing worden gemaakt; 
er zullen hoe !anger hoe meer commissies noodig 
blijken om de maatregelen te overwegen, die op 
dat gebied in wettelijke voorschriften zullen 
worden nee~gelegd; de ontworpen regelingen zullen 
bestudeerd, besproken en becritiseerd moeten 
worden; er zullen allerlei commissies en raden 
moeten worden gevormd, aan wie de uitvoering 
dier wettelijke regelen wordt opgedragen, of die 
op de u tvoer ng toezicht moeten oefenen. En .het 
is van het grootste belang, dat dit contact 
tusschen overheid en bedrijfsleven zoo direkt 
mogelijk zij; dat het werkelijk~ bedrijfsleiders 
zijn , die een goed dee! van hun tijd daaraan willen 
wijden, opdat de levende praktijk en niet te uit- · 
sluitend ambtelijk inzicht tof theoretische en 
tweedehandsch boekengeleerdheid een krachtig 
woord bij dit a.lles meespreken." 
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Na aldus sterken aandrang te hebbcn uit
geoefend ten gunste van meer directe bemoeiing 
der bedrijfsleiders met pol itieke en sociale 
zaken, na aldus een bijdrage te hebben ge
leverd tot de politieke scholing der !eden van 
het Verbond, sneed de heer Philips de be
langrijke kwestie aan van het overleg met de 
arbeidersorganisaties. Hij ging daarbij uit van 
het ,verblijdende geloof, dat de voorstell ing, 
alsof er noodzakelijkerwijze een onoplosbare 
tegenstelling zou bestaan tusschen de be
langen der werkgevers en die der overige 
!eden der maatschappij en in het bijzonder die 
der werknemers hard a an het verdwiinen is". 
Met vreugde maakte hij gewag van het 
groeiend inzicht bij de !eiders der arbeiders
beweging, dat een welvarende arbeiders
bevolking slechts mogelijk is bij een bloeiende 
industrie. juist deze opvatting deed het 
initiatief voor het tot stand brengen van een 
permanent overleg geboren worden . De heer 
Philips is gaarne breid bet beperkt karakter 
van dit overleg op den voorgrond te brengen. 
Vandaar dat hij de waardeering van den stap 
der werkgevers in de pers overdreven acht. 
De werkgevers hebben geen andere plannen 
dan een begin te maken met de bespreking 
van gemeenschappelijke belangen ,op onfor
mee le manier !" Toekomst-idealen in de ar
beidersbeweging behoeven in de opvatting 
van den heer Philips geen belemmering te zijn 
voor het verrichten van praktisch werk, dat 
de vrucht van het overleg kan wezen. 

,Aile onpraktische of overdreven overheidsbe
moeiing met de bedrijven oak al is zij in naam 
van het arbeidersbelang in het Ieven geroepen, 
schaadt den werkman in laatste instantie niet 
minder dan den ondernemer. Overleggingen tus
schen beide groepen van belanghebbenden over 
doelmatige en zoo weinig mogelijk kostbare in
richting van sociale verzekeringen, over prak
tische regelingen op het gebied van veiligheid, 
kortom over het wenschelijke of onwenschelijke 
van a,Ile mogelijke overheidsbemoeiing met de 
bedrijven schijnen dus niet meer dan natuurlijk. 
En wanneer dat overleg, zooals te hopen valt, 
in menig geval mocht leiden tot overeenstemming 
van inzicht, zal zich over zulke onderwerpen 
dikwijls een gemeenschappelijke meening tusschen 
de rechtstreeksche belanghebbenden kunnen 
vormen waarmee de regeering en volksvertegen
woordiging stellig in niet geringe mate rekening 
willen houden. 
De Hooge Raad kan clezc conferenties niet vcr
vangen". 

Het begin is dus gemaakt met onformeele 
besprekingen tusschen vertegenwoordigers van 
de grootste organisaties der Nederlandsche 
werkgevers en die der drie grootste vakcen
trales der Necterlandsche arbeictersbeweging. 
De heer Philips stelt in zijn betoog zelf de 
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vraag in hoeverre overleg en samenwerking 
ook in de fabrieken en op het kantoor tot 
stand moeten komen. Hij heeft uit den aard 
der zaak het vertrouwen, dat de werkgever 
eigener heweging overleg met zijn werknemers 
zal plegen en datde overheid zich daarom juist 
op dit terrein afzijdig zal houden. De fabrieksc 
kern en krijgen ,meer en meer burgerrecht". 
De medezeggenschap zooals die geformuleerd 
is in het rapport der cominissie van N.V.V. 
en S.D.A.P. heeft voor den particulieren 
ondernemer weinig aantrekkelijks. Het be
wuste rapport dringt op wetgeving aan, die 
een eind zou maken aan de ,z.g. autokratie 
van den ondernemer". 

,De g eheele opzet, sterk belnvloed door buiten
landsche revolutionnaire voorvallen en aange
prezen met de uitgesproken bedoeling om daar
door geleide lijk te komen tot z.g. ,socialisatie·" 
der bedrijven en verwezenlijking van het socialis
me is zeer gekunsteld." 

De heer PhiLips wijst een rapport af, waarvan 
de inhoud z.i. door revolutionnaire gebeurte
nissen be:nvloed werd. Hij is daartegenover 
bereid het in dit land genomen initiatief te 
verklaren uit de verandering van inzicht bij 
de !eiders der arbeidersbeweging. Hij zou de 
dingen wat preciezer kunnen zeggen dan hij 
doet. De uitingen van den klassenstrijd, die 
in de periode vai1 de spanning zijn waar
genomen, brachten in het rapport van het 
zeer · makke N.V.V. en de even makke 
S.D.A.P. nog in 1923 denkbeelden, die de 
ondernemer afwijzen moet, doch in den aan
vang van 1928 is de organisatie der onder
nemers tot het inzicht gekomen, dat de ver
zaking van den klassenstrijd bij een groot dee! 
der arbeidersbeweging de voorwaarden schept 
voor vruchtbaar accoord, waarbij de orga
nisaties van den Arbeid zich er toe leenen, 
schadelijk ingrijpen van de overheid bij de 
regeling van de verhoudingen tusschen kapi
taal en arbeid, let wei voor de ondernemers 
schadelijk ingrijpen, te voorkomen. De heer 
Philips maakt zich bezorgd over ,de arbeids
vreugde van de werknemers" voor het geval 
de denkbeelden van het rapport van 1923 
verwezenlijkt zouden worden. Hij is er boven
dien zeker van, dat de ,arbeidsvreugde van 
den ondernemer" direct zou worden geschaad. 
Men zegt wei eens, dat in de huidige verhou
dingen de beginselen van het oude libera
lisme definitief hebben afgedaan. fn het ge
heele betoog van den man, die namens het 
werkgeversverbond zoowel in het directe 
overleg met de vakcentrales als in het overleg 
van voorzitter en vice-voorzitters van den 
Hoogen Raad van Arbeid z.g. nieuwe grond-
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slagen zal gaan leggen voor de verhouding 
van kapitaal en arbeid, zijn de oude begrippen 
van het liberalisme schering en inslag. In die 
begrippen past zoowel de geringschatting voor 
het parlementarisme en voor het partijwezen 
als de vereering voor den , vrijen vleugelslag", 
dien het particuliere bedrijf heeft en het over
heidsbedrijf mist. Hij ziet ,al de misere" van 
het overheidsbedrijf overgebracht in het par
ticuliere bedrijf, wanneer het soort mede
zeggenschap zou worden in het Ieven geroepen, 
dat in het rapport van S.D.A.P. en N.Y.V. 
wordt voorgestaan. Geen ondernemer zou de 
verantwoordelijkheid kunnen dragen tegen
over hen, die geld in de onderneming staken. 

,Het geheele denkbeeld om den ondernemer uit 
zijn werknemers raadgevers op te dringen, die 
hem moeten adviseeren over het bevorderen van 
den bloei van het bedrijf, mee te praten over 
balans en winst- en verliesrekening en hem van 
die zijde commissarissen op zijn dak te zenden, 
is verkeerd". 

Is het klaar, dat de heeren baas in eigen huis 
willen blijven? Is het duidelijk, dat er van hun 
z.g. progressiviteit niets over blijft, wanneer zij 
tegen vermindering van den invloed van den 
ondernemer waken? Yerkiezingen in de be
drijven van vertrouwensmannen der arbeiders, 
die ook maar eenige beperking van de vrij
heid van den ondernemer zouden kunnen 
teweeg brengen, wordt door den heer Philips 
in strijd geacht met ,de gezonde demokratie 
in het bedrijfsleven", waarbij volgens hem de 
geboren !eiders van zelf naar voren komen. 

,Het groote nut, dat de vakbeweging heeft 
gesticht in haar strijd om betere voorwaarden 
voor de arbeidersklasse, kan onmogelijk worden 
ontkend. Oat zij voortga in · haar pogingen den 
arbeider tot steeds hooger welvaart en ontwik
keling op te voeren, men kan het slechts ·toejui
chen. Tegenover de vakvereenigingen staat het 
Verbond niet vijandig, maar het erkent die gaarne 
als de gezaghebbende woordvoerders van de 
arbeiders met wie het op voet van gelijkheid 
wil spreken en overleggen over alles wat op het 
terrein, waarop het Verbond zich beweegt voor 
de wederzijdsche belangen van nut kan zijn. 
Maar zijnerzijds mag de werkgever er aanspraak 
op maken, dat zijn rol in het productieproces 
worde erkend en geeerbiedigd. Pogingen om 
hem in die rol te dwarsboomen of er een karika
tuur van te maken zullen op eendrachtigen 
tegenstand moeten rekenen." 

Deze conclusie van den heer Philips moet met 
aandacht gelezen worden. Bij de onformeele 
beraadslagingen, die mogelijk zijn geworden 
omdat arbeidersleiders ,nuchter" genoeg wa
ren aan te leeren, dat het den knecht goed 
gaat, als de patroom in een voordeelige positie 
verkeert, zullen de heeren Kupers, de Bruin, 
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Amelink, e.a. zich kunnen koesteren in den 
waan van gelijkheid, gegroeid uit de machts
ontwikkeling van den Arbeid, maar daar waar 
reeel zaken worden gedaan blijven de rechten 
van den ondernemer onaangetast, groei en 
feitelijk zijn bevoegdheden, wijl in de mo
derne productie de geproduceerde meerwaarde 
groeit. Wie in deze periode van verwording 
en vervloeiing der begrippen nog vermag de 
oude grondwaarheden te erkennen van de 
leer van den klassenstrijd, kan met behulp 
daarvan het ook in Nederland aan de orde 
gestelde overleg tusschen kapitaal en arbeid 
zien als een der bruikbaarste instrumenten, 
welke de ondernemer ter versterking van 
positie in den strijd hanteeren kan. 
In ons artikel verdienen nog een paar op
merkingen te worden gemaakt, naar aanlei~ 
ding van de beoordeeling der rede van den 
heer Philips in eenige organen van het refor
misme. Het ware misschien juister in dit ver
band te spreken over eenige organen van het 
vredelievend solidarisme. Niet ten onrechte, 
wij maakten er ook in ,De Arbeid" reeds ge
wag van, stelt het demokratische weekblad 
der katholieken ,De Nieuwe Eeuw" vast, dat 
op de congressen van de Duitsche en Engel
sche reformistische vakbeweging het vrede
lievend solidarisme het logisch socialisme van 
den klassenstrijd verdrong. Ook in ons land 
zal het leidende begeeren in de sociaal-demo
kratische politiek er toe voeren, dat het refor
misme der sociaal-demokratie meer en meer 
het solidarisme van de katholieke arbeiders
beweging wordt. Terwijl het dagblad , Het 
Yolk" bezwaar maakte tegen de onvoldoende 
waardeering van den heer Philips voor het 
parlement, het bijvoegsel ,De Notenkraker" 
die rede als een aanslag op het algemeen kies
recht in beeld brengt en daarnaast eveneens 
door , Het Yolk" een bemerking wordt ge
maakt op het al te openhartig pleidooi van 
den Ieider der werkgevers, die de ondernemers 
heer in eigen huis willaten, gaat het Yerbonds
blad van de katholieke vakbeweging wat 
dieper op de redevoering van den heer Philips 
in. In de eerste plaats wordt die redevoering 
gebruikt om ongeorganiseerde katholieke ar
beiders tot aansluiting aan het R. K.W.Y. te 
brengen en daarnaast doet diezelfde redevoe
ring dienst tegen degenen ,die de vakbewe
ging in hun onschuld voor niet vee! meer als 
loon- en stakingsapparaat versl ijten". De 
schrijver in het Verbondsblad hoopt, dat ook 
bij de werkgevers de opvatting zal verdwijnen 
over ,n oodzakei ijke tegenstellingen ", die tus
schen werkgevers en werknemers zouden be
staan. Dergelijke tegenstellingen moet het 
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R.K.W.V. krachtens zijn solidarisme prin
cipieel afwijzen, ook als eigen onderzoek naar 
de arbeidsverhoudingen in de industrie, die 
in handen van katholieke werkgevers is, een 
boekdeel bewijsmateriaal oplevert voor het 
inzicht, dat de klassenstrijd tusschen kapitaal 
en arbeid bestaat. 
De katholieke schrijver in het Verbondsblad 
hoopt, dat de heer Philips, die nog maar kort 
met de arbeidersbeweging te doen had, haar 
in de praktijk ,nog beter" zal leeren waar
deeren dan hij thans reeds doet. De heer 
Philips kan er zeker van zijn, dat nog slechts 
weinigen in de arbeidersbeweging ,de puin
hoopen-theorie" aanhangen en tevens dat er 
,geen verstandig arbeidersleider is, die van 
oordeel zou zijn, dat de arbeiders belang 
hebben bij een slecht rendeerende industrie". 

WERKLOOSHEID EN 
WERKVER~UIMING 

d o o r P. H A R K E M A. 

Oneindig is het aantal vergaderingen, confe
renties, artikelen, resoluties, moties, stellingen 
en redevoeringen gewijd aan het vraagstuk 
van de werkloosheid en de werkverschaffing. 
Ondanks a! de aandacht, die er aan besteed 
wordt, blijven we zitten in het moeras en 
neemt het Ieger van werkloozen niet noemens
waard af. Oat er tegenwoordig zooveel aan
dacht aan dit vraagstuk wordt besteed komt 
niet, omdat het iets nieuws, iets bijzonders is, 
maar omdat de . huidige werkloosheid vee! 
grooter is dan aile voorafgaande perioden van 
werkloosheid en omdat we nu niet meer 
kunnen spreken van krisiswerkloosheid maar 
van permanente werkloosheid. Hoewel we 
een reeks van cijfers over den internationalen 
omvang der werkloosheid ter beschikking 
hebben, zullen wij ze hier niet bespreken, 
omdat dit ons te ver zou voeren. We willen 
er echter op wijzen, dat het werkloozencijfer 
in Engeland de laatste jaren steeds schommelt 
tusschen I en P /2 millioen. Ook in andere 
Europeesche Ianden zoowel als in Amerika 
staan de laatste jaren millioenen arbeiders 
buiten het productie-proces en ook ons land 
heeft een reserve-leger, dat niet ver beneden 
de 100.000 blijft. 
Om nog eens te doen uitkomen, dat dit een 
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Men kan deze formules van den katholieken 
schrijver graag aan den man cadeau doen, 
doch tegelijkertijd Ievert de beoordeeling van 
het katholieke Verbondsblad aile reden tot 
bezorgdheid voor de belangen der arbeiders, 
wanneer die toevertrouwd moeten worden aan 
voorgangers welke in flagranten strijd met 
aile feiten, in het van werkgeverszijde aan
hangig gemaakte overleg het middel tot be
hartiging der belangen van de arbeiders zien. 
Wij voor ons zijn er van overtuigd, dat de 
heer Philips ondanks zijn kort contact met de 
Nederlandsche vakbeweging in dergelijk over
leg de vele zwakke plaatsen van de voorgan
gers der arbeidersbeweging waarmee hij te 
doen . heeft beter zal onderkennen dan om
gekeerd het geval zal blijken te zijn. 

van de permanente verschijnselen van het 
kapitalisme is en we ons dus steeds met deze 
gedachte moeten vertrouwd maken, willen we 
in dit verband wijzen op het reeds in 1902 
uitgegeven ,Rapport van het Werkloosheids
Comite te Amsterdam aan de arbeiders van 
Amsterdam en Nederland". 
Reeds toen hebben de rapporteurs J C. Ceton 
en S. J. Pothuis in opdracht van het P.A.S. 
in een lijvig boekdeel met tal van cijfers en 
gegevens den omvang der werkloosheid in de 
verschillende Ianden en ook in ons land ge
demonstreerd. Zes jaar later, in 1908, hield 
Troelstra in de Tweede Kamer een interpel
latie over de werkloosheid. Toch waren deze 
verschijnselen toen niet, zooals nu, van 
blijvenden aard en kon de regeering, mede 
omdat de invloed van de vakbeweging nog 

· niet zoo groot was, zich er met een jantje 
van Leiden afmaken . Oat gaat nu niet meer. 
We komen daar straks op terug. 
Er zijn er die beweren, dat van permanente 
werkloosheid eigenlijk niet gesproken kan 
worden. De N.R..Ct. die het zoo graag heeft 
over ,zoogenaamde" en ,beroepswerkloozen" 
schreef onlangs over ,werkloosheid als vak". 
Dergelijke uitingen in een toonaangevend 
orgaan van het grootkapitalistendom toont 
aan welk een mentaliteit er in de kringen van 
de machthebbers over deze kwestie bestaat. 
Dezen heeren is een behoorlijk Ieger van 
werkloozen niet onwelgevallig. Een overvoerde 
arbeidsm~rkt, waar de arbeiders zich voor 
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!age Ioonen te koop bieden, is een voordeelige 
zaak en met andere dan voorcleelige zaken 
heeft het kapitalisme immers niet te maken. 
Er zijn echter ook anderen die meenen, dat 
er tee ken en van hers tel zijn. Zoo Iazen we in 
een artikel in de , Voorwaarts" van II Sep
tember van de hand van den sociaal-demo
craat A. W. ljzerman het volgende: 

De vrees, dat Europa zou blijven lijden aan een 
chronische werkloosheid en een aanhoudendc 
depressie, is ongcgrond gebleken". 

Hoewel niet ontkend kan worden, dat de 
afzetmarkten voor verschillende Ianden zich 
de Iaatste jaren hebben verbeterd en dat de 
werkloosheid vooral in Duitschland en Ame
rika is afg~nomen, Iijkt ons deze stelling wei 
wat te optimistisch. We zitten immers nog 
midden in de werkloosheid en de steeds verder 
doorgevoerde rationalisatie van de industrie 
en de zeer beP.erkte emigratie-mogelijkheden 
vergrooten de werkloosheid. Op de econo
mische conferentie het vorige jaar te Geneve 
gehouden, moest de heer Mauro, voorzitter 
van het internationaal instituut voor de 
wetenschappelijke organisatie van den Arbeid 
toegeven, dat rationalisatie weilicht tijdelijk,e 
vermeerdering van de werkloosheid met zich 
mee kon brengen. Bovendien, er zijn tal van 
cijfers voorhanden die bewijzen, dat de 
machines in schier elk bedrijf van eenige be
teekenis de productie aanmerkelijk verhoogen 
en het aantal arbeiders geringer wordt. Met 
de emigratie staat het zoo, dat voor den 
·oorlog duizenden arbeiders uit ons land werk 
vonden in het buitenland, vooral in Duitsch
land. Deze mogelijkheid is er niet meer en 
niets wijst er op, dat dit spoedig weer zoo zal 
worden. De buitenlandsche emigratiebeper
kingen zijn in dit verband voor ons land ook 
van belang. Oat hierin binnen afzienbaren tijd 
verandering zal komen is niet aan te nemen. 
Bovendien groeit de Nederlandsche bevolking 
elk jaar met pl.m. 110 a 115.000 zielen. Voor 
dezen aanwas van werkkrachten zal emplooi 
gevonden moeten worden. Hoe, dat is de 
vraag en het is bij het beoordeelen hiervan 
van belang om nuchter te blijven en niet te 
verdrinken in fraselogie. 
Het gemakkelijkst is deze vraag op te Jossen 
met het bekende wonderrecept van , Uit
keering van het voile loon", zonder meer. 
Practische vakvereenigingsleiders, wien het er 
om te doen is de belangen van hun !eden zoo 
goed mogelijk te behartigen, komen met 
deze algemeenheid niet klaar. Er zijn er, 
die ons de leer van Maltus aan de hand doen 
en die in het beperken van het kindertal de 
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oplossing zien. Dit z~JU op den duur zijn uit
werking niet missen, maar is toch voor van
daag van geen beteekenis. En dat is het juist 
wat we noodig hebben. 
Er kan op dit terrein in ons land zeker heel 
wat worden gedaan. 
Honderden hectares land kunnen nog in cul
tuur worden gebracht. De bodemopbrengst 
kan door goede ontwatering, intensieve be
werking en doelmatige bemesting aanmer
kelijk worden verhoogd. Het wegennet heeft 
dringend behoefte aan verbetering. Het Rijn
fwente-kanaal zou aan duizenden arbeiders 
productief werk verschaffen. 
De mijnindustrie is voor sneile uitbreiding 
wonderwel geschikt. Kanalisatie in verschil
lende provincies als Groningen, Friesland, 
het Peelgebied enz. scheppen niet aileen 
werkrnogelijkheden, maar vergrooten de eco
nomische beteekenis dezer gebieden, die voor 
de verdere industrieele ontwikkeling van groot 
belang zijn. 
AI deze werken, die. nog met velen kunnen 
worden aangevuld, zouden aan tienduizenden 
arbeiders productief werk verschaffen indien 
de regeering bereid zou zijn hiervoor de 
noodige miilioenen te voteeren, in plaats van 
ze te Iaten val len in den bodemloozen militairen 
put. 
Wij zouden dit van vee! grooter belang 
achten dan de uitbreiding van welke steun
beweging clan ook. Wij zijn het in deze vol
komen eens met den voorzittervan het N.A.S., 

· kameraad Sneevliet, die terecht werk boven 
steun aanbeveelt. Zeer terecht zeide Sneevliet 
o.i. in de vergadering van de Nationale Ver
eeniging tegen de Werkloosheid, dat arbeid 
te verkiezen is ,boven het de-hand-leeren~op
houden, waardoor men aile knechten-eigen
schappen in zich gaat ontwikkelen". Deze 
stelling is zoo treffend juist, dat aileen dema
gogen dit kunnen ontkennen. Wij eischen dus 
van de overheid werk. 
Geen keien kloppen, rnatten vlechten, pij
pendoppen maken of houtjes . kappen en 
erwten ,lezen", wij eischen productief werk, 
om daardoor in ons Jevensonderhoud te kun
nen voorzien. Wij beschouwen het Iaten ver
richten van inproductief werk, als bovenge
noemd, even immoreel als het verstrekken van 
aalmoezen in den vorm van eenige guldens 
van Maatschappelijk Hulpbetoon, Crisis-Com
missie, Arm- of Kerkbesturen, om van de 
talrij ke andere philantropische instellingen 
maar niet te spreken. Inproductief werk doodt 
elk gevoel van waarde in den arbeider en 
drukt hem neer, terwijl steun velen tot ware 
·siavenzielen degradeert. Wij zijn natuurlijk 
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niet tegen steun, intege,ndeel. Wij zouden een 
werkloozenverzekering willen die bij werk
loosheid een bestaan aan den betrokkene en 
zijn gezin verzekert en voor de niet ver
zekerden een orgaan dat, niet zooals nu, het 
karakter van bedeeling draagt. Maar voor
loopig zijn we daar nog n:et aan toe. Wat 
vandaag op de agenda staat is werkver
schaffing, of liever werkverruiming, omdat de 
werkobjecten ·productief zijn, doch waarvan 
velen niet of tenminste nog niet zouden 
worden uitgevoerd wanneer er geen werkloos
heid was. 
Men zal uit het voorafgaande reeds bemerkt 
hebben, dat wij voorstanders zijn van pro
ductieve werkverruiming en wij voegen er 
aan toe 66k van verplaatsing van arbeiders, 
indien dit noodig blijkt. Er zijn echter tal 
van voorwaarden waaraan voldaan moet 
worden en waaraan de vakbeweging in het 
algemeen in de toekomst meer aandacht zal 
moeten schen ken en wa?rvoor agressiever 
opgekomen zal moeten worden. Dat de 
regeering en de overheid in het algemeen met 
het verplaatsen van arbeiders uit de groote 
steden naar de verschillende provincien 
andere dan humane overwegingen hebben, 
mag ·ons niet weerhouden om ons werk
bereid-zijn te toonen. Wij moeten deze werk
objecten in de toekomst gaan beschouwen als 
elk ander werk in het particuliere bedrijf en 
er is zeker geen vakvereenigingsbestuurder te 
vinden die niet bereid zou zijn met de patroons 
(die toch ook geen engelen zijn) te onderhan
delen over de loonen en de arbeidsvoorwaar
den. Wij kunnen ons hierbij niet op het ,niets 
is mij te gek" -stand punt stellen. Bij het 
tewerkstellen van arbeiders in werkverrui
mingsobjecten zal naar onze meening aan de 
volgende hoofdvoorwaarden moeten worden 
voldaan. 
Ten eerste moet een minimumloon gegaran
deerd worden, opdat er niet zooals tot dusver 
,loonen" kunnen worden uitbetaald van 4, 
6, 8 gulden enz. Hoe groot dit minimumloon 
zal moeten zijn zal mede afhangen van de 
bestaande collectieve arbeidsovereenkomsten 
in de verschillend·e plaatsen. De hoofdzaak is 
dat de betrokken arbeiders niet afhankelijk 
zijn van aTierlei toevallige ~n andere omstan
digheden, zooals onbekwaamheid met grond
werk, onvoldoende lichaamskracht, slecht ge
reedschap, verschillende soorten van te ver
werken gronden, willekeur van opzichters en 
uitvoerders bij het bepalen van tarieven enz. 
Deze onzekerheid en rechteloosheid dient te 
verdwijnen uit de werkverruimingsobjecten. 
Voor zoover ons bekend bestaan er tot dusver 
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in geen enkele werkverschaffing garantie
loonen . Alles is tariefwerk en gebaseerd op 
het loon van een valide landarbeider, d.w.z. 
30 cent per uur t:net voor de stedelingen 
75 pCt. toeslag. Echter zekerheid, dat dit 
loon ook kan worden verdiend heeft niemand 
en d:t geeft dan ook bijna dagelijks aanleiding 
tot conflicten, die vermeden kunnen worden 
indien de overheid wit begrijpen, dat ook te 
werk gestelde arbeiders rechten hebben. Aan
houdend gesloten en met voldoende activiteit 
optreden der vakorganisaties in deze is een 
gebiedende eisch. 
In de tweede plaats zal het noodig zijn, dat de 
bestaande trainingsperiode waarvoor toeslag 
wordt verleend, minstens tot 8 weken wordt 
verlengd. Deze verlenging zal niet zoozeer 
noodig zijn om het ,vak" van grondwerker 
te leeren, als wei om het physiek uithoudings
vermogen van een geschoold grondwerker te 
benaderen. Ruw grondwerk toch vereischt in 
de eerste plaats lichaamskracht en het ge
bruik van spieren . 
Ten derde moet een behoorlijke ziekte- en 
ongeva,llenverzekering gewaarborgd zijn. Het 
gaat nu meestal zoo, dat wanneer iemand ziek 
wordt en de ziekte van eenigen duur blijkt te 
worden, hij dan naar de plaats zijner inwo
ning wordt teruggebracht en dan, voor wat de 
uitkeering betreft, verder ,behandeld" wordt 
door Maatschappelijk Hulpbetoon. Voor wat 
ongevallen aangaat zullen minstens genomen de 
huidige bepalingen van de Ongevallenwet van 
toepassing moeten zijn en 70 pCt. van het 
gemiddelde verdiende loon moeten worden ge
garandeerd. 
Ten vierde achten wij strenge keuring v66r 
het vertrek gewenscht. Dit is orn meer dan 
een reden noodzakelijk. In de eerste plaats 
kan dan voorkomen worden, dat physiek 
zwakken voor dit zware werk worden aange
wezen. Ten tweede is het ook uit een oogpunt 
van hygiene (gezondheid) van het grootste 
belang, omdat het Ieven in barakken gemak
kelijk besmetting veroorzaakt en dus de zieke 
een gevaar oplevert voor zijn omgeving en 
eventueel voor de gezinnen van zijn mede
arbeiders. 
Ten vijfde moet de eisch gesteld worden, 
dat, voor het werk een aanvang neemt, er 
eerst behoorlijke schaftlokalen gebouwd moe
ten zijn. Het gaat niet op, om dit maar een 
beetje zoo-zoo te doen en gauw een paar 
hokken in elkaar te timmeren die dan ver
sierd worden met den fraaien naam van eet
zaal. Het is best mogelijk om deze vertrekken 
een beho.orlijk aanzien te geven en zoo in te 
rkhten, .. dat de naam van eetzaal geen be-
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spotting behoeft te zijn. Oat dit tevens van 
opvoedkundige en hygienische waarde is be
grijpt ieder die iets van het polderleven af 
weet. 
Ten zesde zu11en voor aile werkverruimingen 
van eenigen omvang schuiltenten moeten 
worden aangeschaft. Niet zelden werken de 
rnenschen een half uur en verder van de keet 
af. Vooral in bet voorjaar en in den herfst, 
wanneer regen- en hagelbuien neer kletteren, 
zal er voldoende schuilgelegenheid moeten 
zijn. Wie van arbeiders eischt, dat ze met een 
verhit lichaam in regen moeten werken, speelt 
met hun gezondheid en dus met het Ieven 
van medemenschen. 
Ten zevende moet gelegenheid tot baden een 
eisch zijn die met a11e kracht wordt verdedigd. 
Wij bedoelen niet, dat men overal modern 
ingerichte badhuizen zal neerzetten, doch bet 
moet mogelijk gemaakt worden, dat men zich 
behoorlijk kan reinigen. 
Ten achtste zal in de toekomst een behoorlijke 
medische behandeling en verzorging van 
zieken absoluut doorgevoerd en gehandhaafd 
moeten worden. Het gaat niet op, dat een 
arts meestal ver van de plaats van werken 
verwijderd, waardoor deze heel moeilijk te 
bereiken is, de ,behandeling" en ,verzor
ging" op zich neemt. Wij kennen dit suort 
,behandeling" en weten, dat er met zieken 
op de meest onverantwoordelijke wijze wordt 
omgesprongen. De militaire naaperij met 
asperine en ,een dag onder de wol ' ' moet zoo 
spoedig mogelijk tot bet verleden behooren, 
evenals bet ,vervoer" van zieken met een krui
wagen of een ladder. Den verantwoordelijken 
autoriteiten moet duidelijk worden gemaakt, 
dat een verbandtrommel niet mag bestaan 
uit een sigarenkistje met eenige vodden. 
Aldoor moet er op gewezen worden dat 
menschen als menschen en niet als beesten 

· mogen worden behandeld. 
Ten negende moeten de woon- en slaapver
trekken zoodanig zijn ingericht, dat ze den 
naam van woning volkomen waard zijn. Er 
zal tevens voor ontspanning moeten worden 
gezorgd, zoo, dat de mannen hun avonden 
en Zondagen op aangename wijze kunnen 
doorbrengen en niet aan akelige hinderlijke 
verveling zijn overgeleverd. Deze eisch achten 
wij van bet grootste belang. De menschen 
welke in deze vertrekken moeten wonen zijn 
meestal vaders van huisgezinnen en zijn dus 
een huiselijk Ieven gewend. Sovendien is het 
voor menschen uit groote steden moeillijk 
om zich in zoo'n omgeving aan te passen. 
Het is niet eenvoudig bet verplaatsen van een 
aantal pionnen; het zijn menschen met men-
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schelijke eigenschappen, voor wie de ver
anderde atmosfeer in vele gevallen moeilijk 
aanvaardbaar is. Met deze psychologische zijde 
van de zaak moet wei degelijk rekening wor
den gehouden. Er behoort orde en regel te 
zijn. In geen geval mogen putbazen tevens 
keetbaas zijn die den menschen op verschil
lende manieren van zich afhankelijk weten te 
maken, zooals dat bij de Zuiderzeewerken 
maar al te dikwijls gebeurt. Daar is de putbaas 
tevens keetbaas en wordt meteen de functie 
vim cantinehouder door hem waargenomen, 
waaraan dan tevens de levering van spijzen 
en dranken verbonden is. Zoo'n keetbaas 
heeft er dus belang bij, dat er door de arbei
ders zooveel mogelijk wordt verteerd, althans 
zoo was het een paar jaren geleden. Dergelijke 
toestanden mogen in geen enkel geval worden 
geduld. Als straks de mannen die nu in 
Overijsel, Friesland en Drente werken, naar 
de Zuiderzeewerken ztt11en worden gezonden, 
in verband met de plannen om deze werken 
in sne11er tempo uit te voeren, dan zal het 
een zaak van wijs beleid zijn om hier reeds 
bij voorbaat met nadruk op te wijzen. Er 
moet radicaal met bet oude systeem van 
polderwerken worden gebroken. Er mag en 
moet geeischt worden dat de huisvesting, 
Jigging en dekking in aile opzichten in orde is. 
Oat de voeding, het drinkwater, de thee en 
koffie van goede kwaliteit moeten zijn en ook de 
bereiding van de spijzen niets te wenschen mag 
overlaten is vanzelfsprekend. Het inkoopen 
van proviand moet zoo geschieden, dat elke 
poging om de menschen bet vel over de -ooren 
te halen bij voorbaat uitgesloten moet zijn. 
Als niet voortdurend met al deze op zich zelf 
kleine, doch belangrijke dingen rekening 
wordt gehouden, wordt bet Ieven voor de 
arbeiders op den duur een he!. Het is daarom 
ook van groot belang, dat het opzichthoudend 
en uitvoerend personeel niet aileen technische 
kennis heeft, maar ook verstand heeft om met 
menschen om te gaan. De herhaalde wzies 
en oneenigheden met opzichters zijn daarvan 
het bewijs. De opzichter die niet begrijpt, 
dat deze menschen voor wie a11es vreemd is; 
steeds Ieven in een geprikkelde stemming en 
waarbij maar heel weinig noodig is om over 
de ,roode streep" te komen, vooral in het 
begin, zoo iemand is voor zijn taak niet 
berekend. Wij hebben heel wat van deze lui 
ontmoet en telkens weer was het slot een 
vecht- of ·scheldpartij en natuurlijk heeft 
dan de arbeider ongelijk en volgt de straf, 
die meestal inhoudt ontslag en verstoken van 
elken steun. Aan dergelijke willekeur moet 
voor goed een einde worden gemaakt. 
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Wij zouden er verder op willen wijzen, dat de 
reisgelegenheid voor de betrokkenen zoo moet 
zijn, dat zij niet midden in den nacht, zooals 
nu gebruikelijk is, thuis komen. Wij durven 
beweren, dat zonder bezwaar deze zaak zoo 
geregeld kan worden, dat de menschen 
's avonds op tijd thuis kunnen zijn. Het zou 
zeker aanbeveling verdienen als zooveel mo
gelijk in de omgeving van aile plaatsen waar 
dit mogelijk is naar werkverruiming werd 
uitgezien. Waar het zoo geregeld kan worden, 
dat de menschen 's avonds thuis kunnen 
komen is dit zeker te verkiezen boven het 
andere. Doch waar dit niet mogelijk is, zal 
geijverd moeten worden voor boven om
schreven eischen, wil men bereiken dat aile 
vakcentralen zich met het werkverruimings
vraagstuk ernstig gaan bemoeien. De praktijk 
van Amsterdam heeft ons geleerd, dat nauwe 
samenwerking van de verschillende vakorga
nisaties in deze van het grootste belang is. 
Hierna moet naar onze meening ook in andere 
plaatsen gestreefd worden. Gezien de huidige 
verhouctingen is samenwerking van aile orga
nisaties van -het grootste belang voor de 
arbeiders. Het komt ons voor, dat geen der 
bestaande vakorganisaties zich aan dit werk 
mag onttrekken. Men kan over dit vraagstuk 
ellenlange principieele boomen opzetten en 
duizend maal verklaren, dat de kapitalis
tische productiewijze de oorzaak is van dit 
alles, en wij meenen volkomeh terecht, maar 
met dit alles komen wij er niet. Een vakbe
weging die de belangen van de arbeiders zoo 
goed mogelijk wil behartigen, kan niet vol
staan met het leveren van kritiek aileen, maar 
heeft tot taak om zich midden in het i11aat- · 
schappelijk Ieven te plaatsen en, zonder het 
socialistisch doe! uit het oog te verliezen, 
met a le volharding en energie de plannen 
van de bezitters te doorkruisen en zoo mo
gelijk te verijdelen. Dit kan aileen als we er 
bij zijn en mede beslissingsrecht hebben en 

· ons niet uit . principieele overwegingen of 
fijngevoeligheid buiten elke zeggenschap en 
dus buiten elke practische mogelijkheid Iaten 
siuiten. Zooiets kan men zich aileen veroor
looven wanneer het zaken betreft die · prac
tisch van ·geen enkele beteekenis zijn voor dit 
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oogenblik. Bij zaken als deze, werkloosheid 
en werkverruiming, - waarmede tal van an
dere problemen, als rationalisatie, emigratie, 
overbevolking, beroepsomvorming, arbeidstij
den, werkloosheidsverzekering enz. ten nauw
ste samenhangen - behoort men er bij te 
zijn, ongeacht de bedoelitig van overheid en 
andere instanties. 
Er zal in de toekomst meer dan tot heden het 
geval was aandacht moeten worden geschon
den aan gelijkstelling in rechten voor stads
arbeiders en arbeiders van het platteland, 
werkzaam in werkverruimingsinstellingen. 
De ongelijkmatige marrier van behandeling in 
aile opzichten maakt de kloof tusschen stad::
en Iandarbeiders grooter en kweekt een 
verwijdering welke op den duur niet dan 
nadeelig moet zijn voor de geheele arbeiders
beweging. Wanneer de man uit Amsterdam 
f 30 kan verdienen en verder van een aantal 
sociale bepalingen kan profiteeren en de man 
uit Friesland moet zich met f I 5 tevreden 
stellen en op het werk Ieven als een beest, 
dan schept dat verhoudingen waarbij afgunst 
en slechte egoi:stische tendenzen een rol gaan 
spelen. Dit moet vermeden worden en daaraan 
moet ieder naar vermogen medewerken. Niet 
de verwijdering vergrooten mag de uitkomst 
van het contact tusschen stad en land zijn, doch 
het bevorderen van de gedachte, dat land- en 
stadsarbeiders dezelfde belangen hebben en 
ook samen voor deze belangen moeten strijden 
in eendrachtige kameraadschap. Wij zijn 
hiermede gekomen aan het slot van ons 
betoog. Wij zijn er ons van bewust, dat we 
niet alles, wat van deze belangrijke kwestie 
gezegd moet en kan worden, hebben naar 
voren gebracht. lndien wij echter bereikt 
hebben, dat dit artikel aanleiding kan zijn 
tot verdere discussie, waarmede dit vraagstuk 
meer in de algemeene belangstelling komt en 
steeds meer van de zijde der practijk wordt 
besproken, dan hebben we tenminste kans, 
dat hierover binnen niet al te Iangen tijd 
eenstemmigheid van opvatting komt in de 
revolutionnaire vakbeweging het N.A.S. Dit 
_op zichzelf is de moeite van.inspanning dubbel 
waard, omdat het van zoo groote waarde 
voor de arbeiders zal kunnen zijn. 



K L A S S E N S T R Ij D 

F ASCISTISCHE GEVANGENISSEN 

d o o r H. R 0 L A N D H 0 L S T. 

Het is een feit dat de publieke opinie in 
Nederland - ook van die deeleri. der natie 
welke het fascisme verfoeien, zooals bijna de 
geheele arbeidersklasse en een tamelijk groote 
groep demokratisch of socialistisch gezinde 
intellektueelen dit doet, - zich hoe Ianger 
hoe minder aantrekt van de tyrannieke en 
barbaarsche methoden, waardoor de fascis
tische diktatuur zich in Italie handhaaft. 
Berichten over de onderdrukking van iedere 
anti-fascistische beweging zijn, ook in de 
arbeiderspers, schaarsch. Van protesten, van 
eenige aktie tegen de willekeur en wreedheid, 
waaraan de beste zonen van het Italiaansche 
volk ten offer vallen, is in het geheel geen 
sprake. 
De verflauwing, tot verstervens toe, van het 
solidariteitsgevoel, die zulk een kenmerkend 
symptoom is van de huidige inzinking in de 
socialistische beweging, is zeker de voor
naamste oorzaak der onverschilligheid jegens 
de Italiaansche martelaren en vrijheidshelden, 
die nu reeds vijf jaar lang door den druk van 
het Mussolini-bewind verpletterd worden. 
Hierbij komt als een tweede · oorzaak de 
onwetendheid over wat in Italie geschiedt. In 
ons land bevinden zich slechts . zeer weinige 
Italiaansche refugies, die onze aandacht op 
de ondragelijke toestanden in hun vaderland 
kunnen vestigen, en daar ook de demokra
tische pers haar plicht verzuimt, haar lezers 
in te lichten over de onmenschelijkheden van 
het fascistisch regiem, kan van sympathie 
voor de slachtoffers daarvan, en van drang 
hen te hulp te komen, moeilijk sprake zijn. 
Misschien dat de feiten, die ik in dit opstel 
ter kennis van de lezers van Klassenstrijd wil 
brengen, de werking zullen hebben althans 
enkelen uit hun lustelooze onverschilligheid 
te wekken en tot besef te brengen, dat wij, 
door niets te doen, door op geen enkele wijze 
te protesteeren, mede verantwoordelijk zijn 
voor het vreeselijke lijden en den dood van 
moedige, offer·vaardige strijders, wier ,mis
daad" is dat zij de ltaliaansche volks
massa's in beweging pogen te brengen tegen 
een afschuwelijk, ontienuwend en onteerend 
regiem. 

Sedert eenige jaren komen aile politieke pro
cessen in Ita lie voor een , Bijzonder Gerechts
hof" , dat een droevige vermaardheid he eft ver
worven wegens de monsterachtige vonnissen, 
die het haast zonder uitzondering velt. In een 
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jaar tijds heeft dat lichaam ongeveer twee hon
derd antifascisten veroordeeld tot te sam en twee 
duizend jaar gevangenisstraf. Voor een tame
lijk groot aantal van hen luidde het vonnis 
tien, vijftien, twintig of vijf-en-twintig jaar. 
Oat dergelijke vonnissen in werkelijkheid de 
doodstraf beteekenen, zal ieder moeten er
kennen , die weet welk regiem in de Itali
aansche tuchthuizen op de politieke ,mis~ 
dadigers" wordt toegepast. 
Sommigen van die tuchthuizen, vooral die op 
de Pontinische eilanden niet ver van Napels, 
zijn sedert eeuwen bekend als oorden van 
verschrikking. Wie ze binnehtrad wist te 
allen tijde, dat lichamelijke en geestelijke 
kwellingen dag en nacht zijn deel zouden zijn. 
Maar het regiem, dat in de dagen der Bour
bons zoowel op de misdadigers alsop de poli
tieke veroordeelden, werd toegepast, - tien
tallen van deze laatsten immers werden na den 
mislukten opstand van 1828 naar het tuchthuis 
van San Stefano getransporteerd- dat regiem 
was, hoe hard ook, toch minder onmenschelijk 
dan dat van latere, meer ,verlichte en be
schaafde" tijden. Het was minder het produkt 
eener geraffineerde berekening, hoe lichaam en 
ziel van den gevangene het zekerst te gronde 
konden worden gericht. De discipline was min
der streng dan heden ten dage, de gevangenen 
sliepen te sam en in groote slaapzalen; zij 
mochten levensmiddelen ontvangen van hun 
familie. Ook was het hun vergund, papier, 
pen en inkt in bezit te hebben en zooveel te 
schrijven als zij wilden. De revolutiomi.ire 
nationalist Settembrini kreeg iedere week van 
zijn vrouw eieren, groenten enz. ; gedurende 
zijn elfjarige gevangenschap schreef hij een 
groot aantal letterkundige werken. · 
En toch golden ook in die dagen de tucht
huizen der Pontinische eilanden voor vreese
lijke oorden van straf, waar een onmenschelijk 
regiem heerschte, zooals aileen het reaktio
naire, despotische bewind der Bourbons dat 
kon handhaven. Gladstone, die het tuchthuis 
van Nisida bezocht, werd zoo . pijnlijk ge
troffen door de toestanden die daar heersch
ten, dat hij, in Engeland teruggekeerd, de 
publieke opinie in beweging poogde te brengen 
tegen een stelsel, dat hij ,een ontkenning 
Gods" noemde. 
Na de nationale bevrijding van Italie .en de 
vereeniging van het geheele schiereiland 
onder de dynastie van Savoye, werd het 
strafstelsel in de tuchthuizen ,gemoderni
seerd". 
In de plaats der gemeenschappelijke slaap
zalen kwamen honderden kleine cellen, waarin 
de gevangenen dag en nacht aileen waren. De 



302 

gevangenen, die onder het bewind der ,reak
tionaire" Bourbons, ,gelucht" werden, in 
een groote binnenplaats, met vrij uitzicht op 
de zee, werden het voortaan in twee veel 
kleinere binnenplaatsen, ingeklemd tusschen 
hooge mtiren. En alsof dit alles niet genoeg 
was, werd de z.g.n. ,segregazione cellulare", 
de verzwaarde celstraf, ingevoerd. Deze be
staat uit: 

1. Absolute eenzaamheid en verplichte zwijg
zaamheid (de gevangene is voortdurend aileen; 
hij ziet niemand en mag niet spreken of zingen). 

2. Onttrekking van frissche Iucht (de ge
vangene wordt niet ,gelucht", hij verblijft 
dag en nacht in zijn vochtige eel, waarin de 
Iucht nooit ververscht wordt). 

3. Hij mag geen voedsel van buiten af ont
vangen maar is gedwongen te Ieven van het 
kleine broodrantsoen en de waterachtige soep, 
die eens per dag verstrekt worden. 

Dit regiem kan zes maanden achtereen toege
past worden tot een maximum van zes jaar. 
V66r den oorlog werd het enkel toegepast 
op de ergste gewone misdadigers en op 
enkele anarchisten, zooals Bresci, die koning 
Humberto doodde en Antonio Dalba, die het 
den tegenwoordigen koning poogde te doen. 
Bresci maakte na tien maanden ,segregazione 
cellulare" doorstaan te hebben een einde aan 
zijn Ieven, terwijl Dalba het lichamelijk tien 
jaar uithield. Maar toen hij in 1921 gratie 
kreeg, bleek hij krankzinnig te zijn. 
Heden ten dage past het fascisme het onmen
schelijke stelsel van de ,verzwaarde celstraf" 
geregeld in de tuchthuizen toe op politieke 
misdadigers, kommunisten, socialisten en 
demokraten. · Mussolini en zij die hem steunen 
kunnen · geen beter en meer geraffineerd 
opruimings-systeem uitdenken. Met een voe
ding, bestaande uit een liter vuil water, 
,soep" genaamd, en een stuk brood per dag, 
bereidt men den bodem voor tot kronische 
ontstekinge11 der ingewanden en andere onge
neeslijke ziekten der spijsverteringsorganen. 
Dit wat het Iichaam betreft. Wat de geest 
aangaat, maakt de , verzwaarde celstraf", dat 
wil zeggen de absolute stilte, de volkomen 
eindelooze eenzaamheid, in eeh woord het 
levend begraven zijn, da t zelfs zeer intelligente 
gevangenen met een sterk geestelijk Ieven, 
binnen korten tijd krankzinnig worden 1). 
Reeds zijn een aantal van hen, die in de 
laatste jaren door het Buitengewoon Gerechts-

1) E . Peluso, Bagnes d' Italie . Bulletin van 29 Aug. 
1928 van het , Komi tee ter verdediging van de 
slachtoffers van het fa scisme". 
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hof veroordeeld werden, tengevolge van het 
onmenschelijke regiem door verzwaarde cel
straf bezweken. Onder hen noemen wij 
Alfredo Mironcelli, arbeider, in de gevangenis 
gestorven eind 1927; Sbarti, arbeider, in de 
gevangenis gestorven in September 1927; 
Poli, arbeider, in Maart 1928 gestorven in het 
hospitaal van het tuchthuis te Ia Pianosa; 
Provera, lid van het fabriekskomitee der 
Fiat-werkplaatsen te Turijn, op 26-jarigen 
leeftijd bezweken aan · tuberkulose. Anderen 
Ieven nog, maar zij worstelen met den dood 
- of althans, zij worstelden nog, toen het 
, Komi tee ter verdediging der slachtoffers van 
het Fascisme" in Augustus en September zijn 
noodkreet uitzond. Onder hen vermeldt het 
,Bulletin" van 23 juli de arbeider Montigone 
uit Turijn, ernstig ziek liggend in het gevah
genishospitaal van Ia Piano sa; de arbeider 
Celesia, stervend in het tuchthuis van Oneglia; 
de arbeiders Longobardi en Morosoni, beide 
uit Florence afkomstig en zeer ernstig ziek 
in het gevangenis-hospitaal van Ia Pianosa; 
-de arbeider Cambi, stervend in het hospitaal 
van het tuchthuis te Portolongone; de 
arbeider Garuglieri, veroordeeld tot 29 jaar 
gevangenisstraf en ondank~ zijn zeer slechten 
gezondheidstoestand van het hospitaal der 
gevangenis te Ia Pianosa naar het tuchthuis 
van Portolongone overgebracht. 
In de gevangenis van San Vittore te Milaan 
bevindt zich, onder de talrijke zieken Mevrouw 
D. Bitossi, wier toestand eveneens tot ernstige 
bezorgdheid aankiding gaf. 
Het is niet aileen aan ondervoeding en ziekte, 
dat de gevangenen bezwijken. In ,Recht en 
Vrijheid", het orgaan der Liga tegen Imperia
lisme en koloniale onderdrukking, heb ik 
eenige maanden geleden de lijdensgeschiedenis 
verhaald van Gastone Sozzi, die in het 
kasteel van Brescia op wetenschappelijk
methodische wijze langzaam werd doodge
marteld 1). Hij is niet de eenige, die in de 
fascistische kerkers in koelen bloede werd ver
moord. Maar het is uiterst moeilijk om deze 
schanddaden van het fascisme, die achter de 
muren der tuchthuizen gepleegd worden, met 
zekerheid te kunnen konstateeren. Die muren 
zwijgen, en de slachtoffers, die na vreeselijke 
martelingen ten onder gaan, zonder dat een 
familielid, een vriend of een makker, hen in 
hun laatste oogenblikken bij staat en hun de 
oogen slvit, worden zonder eenige plechtig-

1 ) Gozzi werd eerst vreeselijk geslagen, om hem be
kentenissen af te persen , zoodat hij met wonden en 
kneuzingen overdekt was. Toen hij standvastig bled, 
gaven zijn beulen hem injekties van jodium in de 
ingewanden. Zie Recht en Vrijheid . 
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heid, in aile stilte in de aarde gestopt. Hun 
dood wordt voor hun nabestaanden verborgen 
gehoi.tden. Toch gelukt het een enkele maal de 
namen der slachtoffers te weten te komen. 
Onder die van den laatsten tijd behoort de 
jonge arbeider Ta gioni uit Seston Fiorentini, 
krankzinnig gestorven in de eerste maanden 
van I 927 tengevolge van gruwelijke mis
handelingen. Ook van Paolo Betti is bekend, 
dat hij het verstand heeft verloren na 
de folteringen, die op hem werden toe
gepast in het kasteel van Brescia. Ditzelfde 
is het geval met den arbeider Amodei, die na 
den bom-aanslag op Mussolini van I 2 April 
1928 gevangen genomen werd. Gedurende zijn 
verhooren werd hij zoodanig gefolterd, dat hij 
het verstand verloor en zijn lichaam, dat met 
kneuzingen overdekt was, sedert aan een stuk 
door beefde. 
Den 16den juni veroordeelde het Bijzondere 
Gerechtshof de achttien aangeklaagden in het 
groote proces tegen de kommunistische partij 
tot te samen drie honqerd jaar gevangenis
straf. 
De figuren die onder de aangeklaagden van 
dit proces het meest de aandacht trokken, 
zijn de advokaat Humberto Terracini en de 
docent Antonio Gramsci, beide oud-redak
teuten van het weekblad ,I' Ordine. N uovo", 
dat na den oorlog een poos lang grooten 
invloed had op de Turijnsche arbeidersklasse. 
Een Fransch journalist, jean Luchaire, redak
te.ur van de , Volonte", die Gramsci en 
Ferracini persoonlijk kent, schriJH van hen, 
dat zij behooren tot de meest intelligente 
menschen, waarmee hij gedurende een tienjarig 
verblijf in Italie in aanraking kw,. m. Hij roemt 
hen als ,openstaande en zoekende geesten", 
als ,warme, onverschrokken zielen", die in 
de gevaarlijkste omstandigheden vocJrtdurend 
zich zelven hebben gegeven en wier revolu
tionaire idealisme samenging met een scherp 
besef der werkelijkheid 1). 

Zoowel Gramsci als Terracini bevonden zich 
toen zij tot resp. 20 en 22 jaar gevangenisstraf 
veroordeeld werden, lichamelijk in uiterst 
slechte konditie. Beide waren door de harde 
behahdeling gedurende het voor-arrest, dat 
twee jaar lang duurde, fysiek uitgeput. Er is 
geen sprake van, dat zij het gevangenis
regiem, der verzwaarde celstraf lang zullen 
kunnen doorstaan. Leo Lamia, korrespondent 
van de Weensche (soc. dem.) Arbeiterzeitung, 
een der weinige journalisten die enkele zit
tingen van het Gerechtshof heeft kunnen 

1) Bulletin van het Komitee ter verdediging van de 
slachtoffers van het Fascisme van 8 September. 
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bijwonen, oordeelde over de · beteekenis van 
de vonnissen, tegen de !eden der K. P. I. uitge
sproken, als volgt: 
,Wat beteekenen 20 jaar gevangenisstraf 
anders, dan de dood? Hoevele der veroor
deelden van gisteren zullen over twee jaar 
nog onder de Ieven den zijn? Aan allen die de 
gelegenheid hebben gehad hen te zien, leken 
deze mannen lichamelijk uitgeput, mager als 
geraamten, hun gez.ondheid was door twee 
jaar voor-arrest in de fascistische gevange
nissen gerulneerd. Wie kan zich nog illusies 
maken over hun lot?" 
In het voile besef van wat hem te wachten 
stond, sprak Terracini op de terechtzitting tot 
zijn fascistische rechters: ,Gij hebt den moed 
niet, ons openlijk ter dood te veroordeelen, 
maar ge weet, dat ge, door ons te veroordeelen 
tot langdurige gevangenis met verzwaarde 
celstraf, ons in werkeli}kf1eid ter dood ver
oordeelt". 
Terracini voorzag slechts te goed wat er met 
hem zou gebeuren. Den 27sten Augustus werd 
uit Milaan aan het ,Bulletin" gemeld, dat de 
gevangene reeds na een maand van dat ont
zettende regiem, er buitengewoon slecht aan· 
toe was. Hij leed o. a. aan bloedingen van de 
vingers en teenen, die snel verergerden . De 
dokter van het tuchthuis te San Stefano ver
klaarde, dat daar geen medicijnen aanwezig 
waren om de ziekte te pestrijden. Er gaat 
slechts tweemaal per week een boot tusschen de 
rots van San Stefano en het vasteland en die 
dienst wordt niet gebruikt, om het tuchthuis 
van de noodige geneesmiddelen te voorzien. De 
direkteur durfde niet op eigen gezag verbetering 
brengen in de voeding, want, zeide hij, deze 
werd voor gevangenen van het soort van Terra
cini, te Rome vastgesteld. Wanneer men be
denkt, dat de gevangene zwak van gestel is, 
en dat hij zeer ondermijnd is door de langdu
rige preventieve hechtenis, dan begrijpt men 
dat zijn lichaam niet lang weerstand zal 
kunnen bieden . 
Het ,Komitee tot verdediging van de slacht
offers van het fascisme" is begin September 
een aktie begonnen, om te pogen Terracini 
en de andere gevangenen, die zich in levens
gevaar bevinden, te redden. Het richtte tele
grafisch tot Mussolini het verzoek, om Terra
cini naar een gevangenis-hospitaal op het 
vasteland van Italie te doen overbrengen, 
waar de voorwaarden tot behoorlijke voeding 
en verpleging aanwezig waren . Adhesie met 
dit telegram hadden o.a. betuigd de heeren 
M. de Ia Fontaine, vice-president van den 
Belgischen Senaat, Basch, voorzitter van hef 
Verbond voor de Rechten van den Mensch, 
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Aulard, professor aan de Sorbonne, Kolonel 
Wedgwood, en anderen. De bekende huma
nitaire schrijfster Severine richtte persoonlij k 
telegrafisch hetzelfde verzoek tot Mussolini. 
Ook bereidt het komitee een aktie voor, 
tot verzachting van het regiem voor aile 
politieke, anti-fascistische gevangenen in Italie. 
Het vraagt een mildere behandeling voor de 
mann en en vrouwen- vel en van hen behooren 
tot de bloem van de arbeidersklasse en van 
het inteiiekt - die thans in de tuchthuizen 
van Oneglia, San Stefano, Ia Pianosa, Porto
longone enz. naar Iichaam en ziel te grande 
worden gericht. Het vraagt voor hen het 
recht, voedsel enz. te mogen ontvangen van 
hun familie; in geval van ziekte, naar een 
gevangenis-hospitaal overgebracht te worden; 
het vraagt de afschaffing der ,verzwaarde 
celstraf" en de invoering van een speciaal 
regiem voor politieke gevangenen, zooals dit 
in Duitschland, Frankrijk, enz. gebruikelijk is. 
Deze aktie heeft enkel kans van slagen, zoo 
de publieke opinie in aile Ianden zich krachtig 
tegen de barbaarsche ,rechts"pleging van het 
fascisme uitspreekt. De Nederlandsche arbei
dersklasse en de Nederlandsche inteiiektueelen 

DE PROBLEMEN VAN DEN . 
REVOLUTIONAIREN STRIJD 
:-: IN BELGIE :-: 

D o o R A. H E N N A U T. 

De BelgischeJ burgerij maakt toebereidselen, 
om binnen twee jaar haar honderdjarig on• 
afhankelijkheidsfeest waardig te kunnen 
vieren. Men begrijpt de trots en het ongeduld 
van den Belgischen bourgeois, om de bilans 
op te maken van zijn honderdjarig regime. 
Wat ligt de tijd toch veraf dat de met fransch
gezindheid behepte staatslieden, die over de 
eerste stappen van den jongen Belgischen 
staat moesten passen, zich angstig afvroegen 
of het wicht, dat door de groote Europeesche 
mogendheden na lang d_ralen was ten doop 
gehouden, zou kunnen blijven Ieven. 
Belgie leeft. Zijn staatslieden hebben geen 
al te slecht werk geleverd, te oordeelen naar 
de resultaten. De ,neutraliteit" van Belgie 
bestaat aileen nog maar voor Nederland ; de 
andere mogendheden hebben Belgie als een 
gelijkberechtigden staat in haar midden op
genomen uit dank voor zijn ,heldhaftige" 
houding in den grooten wereldoorlog. Het 
bezit thans een ontzaggelijk koloniaal gebied 
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beschikken over middelen genoeg, om dit te 
doen, zoo zij het willen. 
Toen de Nederlandsche justitie vier Indone~ 
sische studenten, die zich volgens haar aan 
opruirng hadden schuldig gemaakt, eenige 
maanden lang preventief gevangen hield, 
wekte dit in vrij breeden kring ontstemming; 
hun vrijspraak werd door bijna de geheele 
arbeidersklasse en door talrijke inteiiektueelen 
met voldoening begroet 1) . Verreweg het groot
ste dee! van de anti-fascistische gevangenen in 
Italie lijdt jaren en jaren lang hetzij de eiiende 
der deportatie of de onmenschelijkheid van 
de ,segregazione ceiiulare" als straf voor geen 
erger misdrijven, dan die, waarvan de vier 
Indonesiers waren aangeklaagd, dat wil zeg- · 
gen voor strafbare feiten in verband met een 
meeningsuiting. Dit te bedenken, kan ons 
misschien helpen te realiseeren, hoe boven 
aile maten groat en onduldbaar het onrecht 
is, dat in Italie geschiedt. 

1) Dat men in diezelfde kringen tegenover het schan
daal van de exorbitante rechten en de deportaties 
naar Boven-Digoel volkomen onbewogen blijft, weten 
we. Maar dit heft het hierboven vermelde feit niet op. 

dat menige groote mogendheid zou kunnen 
doen watertanden. 
Dit hoogtepunt op politiek-diplomatisch 
terrein was voorzeker nooit bereikt ,geworden 
indien de Belgische nijverheid en 11andel niet 
zulk een hooge vlucht hadden genomen. Voor 
wat betreft de uitvoer van · ijzerproducten 
neemt Belgie een eerste-rangsplaats in onder de 
grootste industrieele Ianden; zijn machines, 
zijn venstersglas, zijn weefsels, stuurt het naar 
aile markten der wereld. Zijn verschiiiende 
nijverheden bekleeden een gunstige positie 
in den konkurrentiestrijd met het buitenland. 
En waarom zou het ook niet. Het kwam 
er niet zoozeer op kennis of andere inteiiec~ 
tueele verdiensten aan voor de Belgische 
werkgevers om te slagen,- alhoewel onder hen 
wei enkele groote figuren gevonden worden, 
De bodem leverde in overvloed aiies wat er 
noodig was om een bloeiende nijverheid te 
doen gedijen: erts, kolen, enz. Het lag verder 
uiterst gunstig te midden der voornaamste 
industrielanden van Europa. En ,last but not 
least", al deze natuurrijkdoi11men konden ver
werkt worden door een talrijke bevolking. 
De overvloedige en goedkoope werkkracht is 
misschien wei de grootste natuurgave ,Bel
gie 's". En de arbeiders zijn betaald om te 
we.ten dat cte bourgeoisie van deze gave 

/ 



K L A S S E N S T R Ij D 

ruimschoots gebruik en misbruik maakte. 
De geschiedenis van het honderdjarig be
staan van Belgie is de geschiedenis van de 
Iijdensweg van een proletariaat dat uitgebuit 
en getrapt werd, zooals zelden een klasse werd 
getrapt. Zestig jaar lang wisselden katholieken 
en Iiberalen elkander af aan de regeering, 
zonder dat er maar ooit het minste werd ge
daan om de arbeidende bevolking uit den 
ongelooflijk diepen poe! van eilende en ver
wildering op te heffen, waarin de kapitalis
tische ontwikkelingsgang haar gebracht had. 
De strijd tusschen deze twee politieke groe
peeringen was een twist om te weten wie van 
beide de werkende klasse het beste kon uit
buiten. Tegenover de ergste misbruiken en 
de schandelijkste uitmergeling der Ioontrek
kenden bleven deze partijen onvermurwbaar. 
Ter verdediging voerden zij aan, dat ze han
delden in naam .. .. van den vooruitgang en 
in het belang (!) der werkers zelven, zooals de 
Iiberale Charles de Brouckhere, die in 1851 
schreef: ,den arbeid reglementeeren betee
kent niet aileen de dood van den vooruitgang 
maar de verergering van het kwaad". Het 
eenigste wat deze meneer voor de arbeiders 
meende te moeten vragen was de ,afschaffing 
van de talrijke jaarmarkten, kermissen en 
heiligdagen ", waarop de patroons aile divi
dend en moesten missen, tevens de hoop uit
drukkende dat ,de geestelijkheid bereid zal 
zijn, de arbeiders op onderscheidene dagen 
de fabriek in plaats van de kerk aan te be
velen ! ! !" 
Men moet eerst tot de negeritiger jaren 
wachten vooraleer men, onder den druk van 
het opgroeiend socialisme, enkele schuchtere, 
zoo schuchter dat ze bijna een parodie ge
Ieken - pogingen ontdekt ter ,bescherming" 
van de arbeiders. Maar dan ook begint de 
Iangzame inenting van het proletariaat met 
het slaapwekkend sociaal-reformisme die 
Ieiden moest tot de oorlogsche en na-oorlogsche 
narcosetoestanden. 

fn 1905, bij de herdenkingsfeesten van het 
75-jarig bestaan van Belgie's onafhankelijk
heid, gaf de Belgische Werkliedenpartij het 
parool uit: Onthouding. En een Louis de 
Brouckhere verklaarde met de volgende rede, 
zijn stemmen tegen de kredieten voor de 
patriotische feesfen, in den provincialen 
Raad van Brabant: 
;,De vijf en zeventig jaren burgerlijke over
heersching die wij weigeren te herkennen als 
75 jaar onafhankelijkheid, zijn de voort
zetting, soms een verergerde voortzetting van 
de onderdrukking der voorgaande regimen. 
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De arbeidende klasse bleef voor u de vijand, 
en wanneer u spreekt van 75 jaar vrede, dan 
vergeet u zeker de schietpartijen die met rood 
zoovele bladzijden van onze geschiedenis be
vlekken. Achttien honderd dertig sloeg voor 
ons niet de bevrijding van het vaderland . 
Deze bevrijding bereiden wij voor door ons 
pogen. We zuilen ze later vieren, wanneer 
het proletariaat zijn juist aandeel van het 
gemeengoed zal terug genom en hebben". 
, Wij vieren noch het burgerlijk stelsel, noch 
het vorstenhuis dat de burgerij aan haar hoofd 
plaatste en dat zoo goed haar heerschappij 
vereenzelvigt" . 
,Mijne heeren , deze Iaatste jaren waren ge
kenmerkt door een hervatting van wat wij, 
met een beleefd woord, de groote finantieele 
operaties zuilen noemen. Men maakt aan
stalten om de natie te berooven van de Kem
pische mijnen, van haar nieuwe elektrische 
spoorwegen, van haar Iicht- en kracht
distributies, Congo en China worden Ieeg
geplunderd". 

,Heeren, er zal iets ontbreken aan de triumf 
der burgerij. Zij zal achter haar triumfwagen 
niet den bir.nenlandscheh vijand aansleepen, 
het verslagen en berustend proletariaat. 
,Niet aileen de 60.000 daglooners die ieder 
jaar naar den vreemde moeten trekken, om
dat zij aan geen brood in het land kunnen 
geraken, zuilen in uw stoeten ontbreken. Heel 
de bewuste arbeidersklasse zal er geen dee! 

. aan nemen. Zij zal noch achter, noch naast u 
zijn, maar tegenover u. Ondanks u Ieert het 
volk, het denkt na en het voedt zich op. Het 
Ieert meer en meer zijn rechten· kennen en 
eischt steeds met meer klem dat recht ge
schiede. Terwijl gij feest zult vieren, zal het 
zijn kohiers opsteilen, het zal zijn Ieed en zijn 
grieven opsommen. Dit feestjaar zal voor 
hem een jaar van vurigen strijd zijn die hem 
nader bij het oogenblik van zijn onvermijdelijk 
triunff brengen zal." · 
Zoo sprak een socialist in 1905. Het is waar 
dat toen het in den strijd voor het zuiver al
gemeen kiesrecht vergoten arbeidersbloed, nog 
maar amper gestold was. 
In 1930 zuiien de socialisten aan de her
denkingsfeesten wei meedoen, om niet den 
Ioef afgestoken te worden door de kristen
demokratie, dat maaksel · van de Roomsch 
katholieke kerk, die pas tot de ontdekking 
kwam dat er een sociaal vraagstuk bestond, 
toen de arbeiders reeds het middel gevonden 
hadden - theoretisch althans - onl. het op 
te Iossen. Wie weet, misschien organiseert een 
of andere socialist de feesten mee als minister. 
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Het is waar dat de in 1905 door de "Brouck
h ere gedane voorspellingen allemaal uitge
komen zijn: de destijds aan den staat toebehoo
rende spoorwegen zijn aan het privaat kapi
taal verkwanseld, maar dan door een katho
liek-liberaal-socialistische regeering, de roode 
vlekken in de geschiedenis zijn bloedplassen 
geworden in den oorlog 1914-1918, ook al
weer met de · medehulp van socialistische mi
nisters en voor wat nu de ,finantieele opera
ties aangaat", die zijn nooit zoo talrijk en van 
zulk een grooten omvang geweest als tijdens 
de aanwezigheid van socialisten in de regeering. 
En toch zal de sociaal-demokratie mee doen. 
Aan het verschil in de houdingen toen en nu 
aangenomen, kan men den afgelegden weg 
me ten. 
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Wij achtten het noodzakelijk a! de gekende 
feiten in herinnering te brengen, wijl het onze 
bedoeling is hier aan te toonen hoe noodzake
lijk de vorming van een revolutionnaire partij 
van een werkelijke revolutionnaire, en geen 
pseudo-kommunistische, zooals in grossen en 
op maat door de I I Ide Internationale gefa
briceerd worden, - is. Deze partij zal uit 
staal moeten zijn wil zij, wanneer het uur der 
beproeving zal geslagen hebben, niet in den 
schandepoel verstikken evenals de sociaal ~ 
demokratische bij den wereldbrand. 
Rekenen op een kentering bij de burgerij, die 
haar een mildere, een minder aan haar privi
legien vasthoudende, meer met ,den pols
slag van den tijd" rekening houdende positie 

MARXISTISCHE VULGAIR-
:-: EKONOMIE 

d o o r R. K A T Z. 

E . Varga. De produktie in het 
tijdperk van nedergang van het 
kapitalisme na de stabilisatie. 
Hamburg 1928. 

Dit ,werk" werd geschreven voor het VIde 
wereldkongres der K. I. Varga, haar offi
cieele ekonomische theoretikus, verkondigt 
daarin de algemeene opvattingen van de 
K. I. over de ekonomische ontwikkeling. Het 
spreekt van zelf, dat zijn boek een bepaalde 
strekking dient. Uit dit boek blijkt duidelijk, 
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zou doen aannemen, ware een groote dwaling, 
die er n:iet het minste op vermindert, omdat 
zij door ,groote" socialistische politici wordt 
begaan. 
Vandervelde schreef in zijn boek: 40 jaren 
geschiedenis van de B. W. P.1), dat het aan 
mannen mangelde in de socialistische bewe
ging en daarom deed hij een oproep aan ,a! 
degenen die voelen dat, wanneer morgen de 
maatschappelijke tegenstellingen zich ver
scherpen de klassenstrijd bitterder en ruwer 
zal wezen dan zij ooit geweest is". ,Oat die
gene tot ons komen, zij zullen zien en zij zullen 
groote dingen doen ' ~ . Zoo besluit hij. Mis
schien meent hij het goed voor de burgerij 
met ,deze groote dingen", maar wij gelooven 
dat de bourgeoisie Vandervelde met zijn 
goede voornemens aileen zal Iaten. ·De bur
gerij evolueert thans niet naar de demokratie) 
zij is meer behoudsgezind dan ze het ooit was. 
De burgerlijke jeugd droomt van fascisme en 
in Vandervelde's vaderland zet deze bour
geoisie een campagne op touw voor het terug in 
voege brengen van de ,chicotte" (het zweep
slagenstelsel voor de negers) in Kongo. De 
bourgeoisie voelt zich sterk op dit oogenblik 
en dit gevoel reflekteert zich in haar menta
liteit. Misschien krijgt Vandervelde later weer 
'n kans, als de oorlog weer zal uitbreken en 
met haar het spook der revolutie voor de 
beangstigde bezitters zal doemen. Voor het 
oogenblik voelt de bourgeoisie zich sterk ge
noeg om op eigen krachten te steunen. Dit 
maakt onze taak er niet Iichter oin. 

1) = Belgische Werklieden Partij. 

dat Varga's opvattingen niets met marxisme 
te maken hebben. 

1. H et eerste hoofdstuk behandelt de stabilisatie. 

Varga begint met een korte beschrijving van 
den tijd na den · oorlog. Vol gens hem voerde 
de bourgeoisie ,een terugtocht-manoeuvre in 
grooten stijl" uit, terwijl de massa's ver
keerden ,in een toestand van elementair ver
zet" . Dit voerde tot ,de definitieve terneer
werping van de bourgeoisie in Rusland, het 
voorbijgaand verlies van haar macht in 
Hongarije, Finland en Beieren, terwijl het die 
macht in ernstig gevaar bracht in aile oorlog
voerende Ianden van Europa" . 
Deze voorstelling reeds is karakteristiek ! De 
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verovering van ekonomische rechten - (spe
ciaal den 8-uren diig) en van politieke rechten 
ontspringt niet uit de revolutionaire beweging 
van het proletariaat, maar is volgens Varga 
het gevolg van een slimme streek van de 
bourgeoisie. De werkelijk gevoerde klassen
strijd wordt voorgesteld als een politieke 
manoeuvre van de bourgeoisie . Hierdoor kan 
natuurlijk de werkelijke ekonomische bewe
ging ook niet begrepen worden, de verande
ring en de prikkel om den langs revolutio
nairen weg verworven 8-uren dag te kom
penseeren door intensifikatie van den arbeid. 
In werkelijkheid is dus het uitgangspunt van 
de groote technische vervorming van het 
kapitaal, waardoor op een hoogere ontwikke
Iingsgraad een nieuwe cyclus begint, juist de 
revolutionaire aktie der arbeidersklasse, het 
behalen van een overwinning door de arbei
ders, die pas na het mislukken der volledige 
terneerwerping van de bourgeoisie in een 
nieuwen keten omgezet wordt. Bij Varga 
daarentegen wordt de 8-urendag opgevat als 
de uitkomst van de sluwe taktiek der bour
geoisie, die dan weer teruggenomen wordt. 
(,De bourgeoisie· moest tot elken prijs tijd 
winnen, om haar uiteen gevallen apparaat te 
herstellen" .) 
In deze zinsnede komt de onmacht van Varga 
aan het Iicht, om een werkelijk proces te be
grijpen. Volgens Varga heeft de bourgeoisie 
,tijdelijk afstand gedaari van de uitbuiting". 
Zij heeft de regeering ,overgelaten aan de 
reformistische arbeidersleiders". Volgens 
Varga is dus de heerschappij der bourgeoisie 
reeds eenmaal in wereld-proporties · ten val 
gebracht. lmmers, zijn onderzoek strekt zich 
uit over de wereld-ekonomie. De Clemenceau
verkiezingen in Frankrijk, de z.g. ,hang-den
Kaiser op" verkiezingen in Engeland bewijzen 
het tegendeel. Maar Iaat ons de Ianden nemen, 
waarop de stelling van Varga zoo ongeveer past, 
zooals Duitschland en Oostenrijk- dan blijkt 
ook hier duidelijk, dat zijn bewering niet 
juist is. Met de Novemberrevolutie van 1918 
kwam in die Ianden de bourgeoisie eigenlijk 
pas aan de macht. De regeering van Ebert is 
van het begin af aan een burgerlijke regeering; 
weldra wordt zij tot een koalitie-kabinet om
gezet. Van het eerste oogenblik af aan geniet 
zij voile ondersteuning (Hindenburg-brief; 
oprichting van de arbeidsgemeenschap der 
ondernemers en der vakbonden op 15 Novem
ber 1918). Het staatsapparaat wordt enkel 
aan den top vervormd, maar blijft verder het
zelfde. Er is geen afstand doen van de macht, 
maar haar konstitueering; geen afstand doen 
van de uitbuiting, maar wei gedeeltelijke over-
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winning van het proletariaat. Weldra volgt 
een verscherping der uitbuiting (in Engeland 
worden de minimum-loonen, gedurende den 
oorlog wettelijk vastgesteld, voor een jaar 
verlengd; in Frankrijk dito. En toch zegt 
Varga ,de bourgeoisie toonde bij Iooneischen 
de grootst mogelijke toeschietelijkheid" (bl. 7). 
Even onjuist is de stelling, dat de uitbuiting 
tijdelijk ophield. Kapitalistische prod_uktie 
zonder uitbuiting is een uitvinding der K. I. 
In werkelijkheid vond niet slechts in Frank
rijk en Engeland, maar ook in Duitschland 
weldra sterke vermeerdering der uitbuiting 
plaats. Varga heeft deze zijn bewering noodig, 
om de werkelijke beteekenis der inflatie te 
verbergen. Volgens hem was deze ,de kon
cessie, die de bourgeoisie om politieke redenen 
aan het proletariaat als voorbehoedmiddel 
tegen de sociale revolutie deed, ekonomisch 
ongedaan te maken" (bl. 9). De verscherping 
der uitbuiting was ongetwijfeld een werkelijke 
faktor van de inflatie, maar niet haar voor
naamste faktor. Ook heeft de bourgeoisie niet 
,ongedaan gemaakt", zij is vee! verder ge
gaan. Maar de ,historische funktie der 
inflatie" was, ten eerste het opruimen van de 
reusachtige staatsschuld die, zooals in Enge
Iand duidelijk blijkt, een belangrijke belem
mering der kapitalistische ontwikkeling is; 

· daar zij het industrieele kapitaal bij de ver
deeling der meerwaarde benadeelt. Ten tweede 
was de funktie der inflatie, het ontzaggelijk 
centralisatieproces van het kapitaal te vol
tooien, dat tevens voor den snellen · weder
opbouw noodig was. Varga let enkel op de 
onteigening, zonder op haar gewichtigste 
werkingen nadruk te leggen: de verandering 
van een groot dee! der kleine burgerij in 
proletariers. De belangrijke centralisatie van 
het kapitaal, die in Duitschland, Frankrijk en 
Italie een der pijlers van de· algemeene trans
forma tie der produktie is, vat hij enkel in 't 
oog als ,verrijking der groote bourgeoisie" 
(bl. 7). . 
Twee punten zijn karakteristiek voor Varga's 
opvatting. Ten eerste beschouwt hij geenszins 
de wereld-ekonomie, maar op zijn hoogst de 
Europeesche. Ten tweede ziet hij niet het in 
een cirkel verloopende bewegingsproces van 
het kapitaal, maar een bepaald oogenblik der 
ontwikkeling. Ten derde ziet hij niet aile 
bijzonderheden en vervormingen van · dat . 
proces als een geheel, maar in hun afzon
derlijkheid. Hij ziet niet de werkelijke tegen
stellingen van het kapitalistisch produktie
stelsel, maar enkel verscllillen. 
Daarom is hij niet in staat, het proces der 
kapitalistische beweging te brgrijpen, niet de 
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oplossing der tegenstellingen door nieuwe 
tegenstellingen, de cyklische beweging. Hij 
ziet epkel dat de tegenstellingen van het 
kapita)isme ,in een rechte lijn toeijlen op een 
nieuwe katastrofe". 
Deze theorie wordt beYnvloed door Varga's 
opvattingen over Rusland. (Wij komen hierop 
terug). Als bewijs er voor stelt hij vast, dat 
,de verliezen van den oorlog nog niet goed
gemaakt zijn" . Hij neemt eerst een ontwik
keling aan der produktie in de laatste halve · 
eeuw van in doorsnee 3 pCt. en stelt 
daartegenover de ontwikkeling van 19 13/' 28, 
die volgens zijn berekening 50 pCt. had 
moeten bedragen. Om te bewijzen dat dit niet 
zoo is, stelt hij de ontwikkeling der wereld
produktie van steenkool en ruw ijzer tegen
over elkaar, al weet hij dat dit een jammerlijk 
kunststuk is, daar beide niet Ianger ken
merkend zijn voor de wereld-ekonomie. 
Kon in 1913 voor aile energie-produktie als 
index steenkool nog gelden, daarna sloeg zij 
andere banen in . (Toeneming van petroleum 
van 1913 tot 1926 met 29 pCt. ; van het ge
bruik van levende water in 1925 tot een 
waarde van 120 millioen steenkool; vollediger 
gebruik van steenkool als warmtebron, zoodat 
in 1926 slechts de helft noodig was tot het 
voortbrengen van dezelfde hoeveelheid elec
triciteit als in 1913; groote verbetering der 
warmtetechniek enz.). Ook is ruw ijzer de 
slechtste maatstaf ter beoordeeling der pro
duktie van metalen (andere metalen, b.v. 
koper hebben zich snel ontwikkeld). Beter 
kan men nog staal als maatstaf nemen (ruw
ijzerproduktie in 1926 96 pCt. van die in 
1913; staalproduktie echter 117 pCt.). 
Varga wil in zijn boek de problemen van het 
wereldkapitalisme behandelen en beschouwt 
in de tabel, die zijn stand punt toelichten moet, 
aileen cijfers va·n Europa. Zeer belangrijk 
acht hij het daarbij, dat de . productie van 
levensmiddelen in Europa zonder Rusland, 
evenals producti.e en verbruik van katoen en 
wol, in 1927 nog onder het v66r-oorlogspeil 
zijn, hoewel de bevolking is toegenomen. 
Daartegen moeten wij het volgende opmerken: 
Is het Varga onbekend, dat Europa gedeel
telijk door de andere werelddeelen gevoed 
wordt? Gemiddeld bedroeg dit buiten
Europeesche aandeel in de periode 1909-1913 
14.1 pCt. van de eigen productie, in 1926 
echter 26.4 pCt. door het wegvallen van 
Rusland. 
Zou het Varga eveneens onbekend zijn , dat 
vroeger het grootste dee! van den katoenoogst 
in Europa verwerkt werd, maar dat hier een 
verschuiving heeft plaats gehad (ontwikkeling 
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der textielindustrie in V66r- Indie, concur
rentie van japan en Amerika) en dat in de 
peri ode 1909-1913 de wolproductie van Europa 
s1echts 29.4 pCt . de were1dproductie heeft 
bedragen? 
Beslissend is echter, dat Varga productie
cijfers met elkaar vergelijkt zonder acht . te 
s1aan op de ontwikkelings-phase van het 
oogenblik, op · het toenemen der productie
krachten, op ontwikkelingstendenties, die het 
geheele productie-apparaat veranderen bij 
een momentaan verlangzaamd toenemen der 
productie zelve. 

Tweede Hoofdstuk. De labiliteit van het kapi
talistische systeem. 

Varga begint met · te verklaren, dat een 
(relatieve) stabiliseering nog geen stabiliteit 
beteekent. Hij tracht hier door het opstellen 
van een algemeene these, die als juist erkend 
kan worden, het bijzondere en oogenb1ik
kelijke te verklaren. Hij meent dan, dat door 
de monopoliseering en rationalisatie der pro
ductie het verbruik der massa zal afnemen, 
zoodat onderconsumptie en niet overproductie 
oorzaak van een productie-krisis zal worden 1), 

terwijl in werkelijkheid door de rationalisatie 
de grondslag voor vergrooting van den afzet 
gelegd wordt. Hij vergeet, dat gebieden als 
lndie, China, Zuid-Afrika juist daardoor ge
makkelijker in den afzet betrokken , kunnen 
worden. Het is dus een middel de krisis te 
verzwakken en geen oorzaak tot ver~rgering 
van de krisis. In Amerika is het op deze wijze 
gelukt de krisis van 1921 te overwinnen. 
Van fundamenteel belang acht Varga het, dat 
in een der grootste staten ter wereld n.l. in 
Rusland, de bourgeoisie verjaagd en de prole
tarische dictatuur opgericht is. Dit beteekent 
het begin van de ondergangsperiode van het 
kapitalisme, want daardoor worden elders de 
tegenstellingen verscherpt en aile krachten 
versterkt, die in Rusland de val der bourgeoisie 
mogelijk maakten. Het eenige ekonomische 
argument, dat Varga hiervoor aanvoert, is, 
dat Rusland geen afzetgebied meer oplevert 
zooals vroeger. Oat veroorzaakt een ver
scherping der krisissen en een bemoeielijking 
om deze te overwinnen. Deze argumentatie 
is onjuist. Vermeerdering van afzet kan op 
drie momenten berusten: 
1 e. Op vermeerderde uitvoer. In dit opzicht 

1) Dit gedeelte is in het oorspronkelijke Duitsche 
handschrift ni et zeer duidelijk gesteld. Wij hebben 
het daarom bij de vertaling eenigszins bekort, zoo
danig dat toch de . essentieel e t re kking behouden 
blijft . 
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heeft zich het wereldkapitalisme volledig her
steld van het verlies van de Russische markt. 
Het uitvallen van ong. 4 millioen ton tarwe 
op de wereldmarkt, door het uitblijven van 
het Russische graan, is meer dan gecompen
seerd door ong. 10 millioen ton, die Canada, 
Argentinie en Australie meer produceeren. 
2e. Afzetvermeerdering door kredietverlee
ning. Hier heeft het wereldkapitaal nog sterke 
on'twikkelingsmogelijkheden door het finan-

. cieren der Chineesche, Indische en Zuid
Amerikaansche productie. 
3e. De derde mogelijkheid ligt in het beslag 
leggen op de ekonomische waarden van minder 
ontwikkelde gebieden door het wereldkapi
taal, wat natuurlijk ten nauwste samenhangt 
met het onder 2 vermelde moment. Buiten
dien zou Rusland zijn volkshuishouding 
gaarne door buitenlandsch kapitaal ontwik
keld zien. Onder gunstige voorwaarden zou 
het zeker aan vreemd kapitaal toegang ver
leenen (poging om nieuwe Russische staats
obligaties met hooge rentevoet (10-14 pCt.) 
op de buitenlandsche beurzen te brengen, 
poging om in het buitenland leeningen te 
plaatsen (Genua), pogingen om door con
cessies buitenlandsch kapitaal in Rusland te 
Iokken). Meermalen, b.v. op de ekonomische 
conferentie te Geneve in 1927, hebben de 
Russen zich bereid verklaard aan den wereld
opbouw mee te werken en dit is niet bij de 
principieele bereidverklaring geblev'en maar 
daadwerk'elijk hebben zij daartoe meegewerkt 
door het bekende Duitsche krediet van 300 
millioen, waardoor de Duitsche machine
industrie van een zware krisis genezen is. Aan 
Varga zijn deze dingen natuurlijk bekend en 
zijn bewering moet dus als boerenbedrog ge
kwalificeerd worden. Ook de andere bewijs
gronden blijken niet steekhoudend. Wat de 
sociaal-politieken bovenbouw betreft, zou de 
val der bourgeoisie in Rusland het klassen
bewustzijn' van het proletariaat en zijn strijd
vaardigheid versterkt hebben. De industrieele 
vrede in Engeland, de ekonomische demo
kratie in Duitschland, het charter van den 
arbeid in Italie, de nationale arbeidsraad in 
Frankrijk zijn even zoovele bewijzen van het 
tegendeel, evenals de stakingsstatistiek: voor 
Duitschland 54.2 millioen stakingsdagen in 
1920, tegen 1.05 millioen in 1926, voor 
Engeland zijn deze 85.9 millioen in 1921 tegen 
1.2 millioen in 1927. 
Rusland vormt eveneens een storend element, 
omdat het als kristallisatie-centrum van aile 
antikapitalistische krachten binnen het kapi
talisme optreedt. Met deze formuleering a Ia 
Sombart bedoelt Varga de industrieel niet 
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ontwikkelde Staten, maar het Chineesche 
voorbeeld bewijst duidelijk, dat deze Ianden 
gaarne Rusland als voertuig gebruiken, zoo
lang dat nuttig voor hen is, d. w.z. zoolang zij 
daardoor een betere positie binnen het wereld
kapitalisme kunnen erlangen, dat zij zich 
echter ten slotte een plaats in dit systeem 
willen veroveren. Dat zien wij in China ge
beuren en dat zelfde heeft plaats of zal plaats 
hebben met de Indische beweging, met 
Raditsch, met Calles enz. 
Tenslotte berijdt Varga nog het stokpaardje 
van Boecharin, de snellere ontwikkeling van 
Rusland in verhouding tot de overige wereld. 
Bij de absoluut !age stand der productie na de 
oorlogs- en revolutie-jaren is het natuurlijk 
heel gemakkelijk een reusachtige procentueele 
toeneming der Russische productie aan te 
toonen, maar dit bewijst niets. Varga vindt 
het dan ook noodig met cijfers uit de Volken
bondstatistieken over de productie van 63 
grondstoffen te· goochelen. Allereerst moet 
worden opgemerkt, dat de grondstoffen-voort
brenging niet toonaangevend is voor den stand 
der productie, hoogstens het gebruik daarvan, 
maar zelfs indien men over deze principiee1e 
fout heenstapt, Ievert dit feitenmateriaa1 geen 
deugdelijk bewijs voor Varga's stelling. De 
grondstoffen-productie zou in Europa in 1926 
93 pCt. van die van 1913 bedragen hebben, · 
terwijl voor Rus1and dit cijfer 98 pCt. be
draagt. Weet Varga dan niet, dat er sinds 
1913 een verschuiving heeft plaats gehad in 
de grondstoffen-voortbrenging en dat hij' dus 
voor de wereld-productie ook het buiten
Europeesche gebied speciaal Amerika in 
rekening moet brengen? Buitendien is dit 
percentage voor enke1e der belangrijkste 
grondstoffen (ijzer, staal, katoen) niet geldig. 
De ruw-ijzerproductie van Rusland in 1927-
1928 bedraagt 83.3 pCt. van die v66r den 
oorlog, die van Duitschland in 1927 130 pCt., 
die van Frankrijk 104 pCt. (voor staal is dit 
cijfer 117 pCt.), die van de Vereenigde Staten 
116.7 pCt. Zelfs in Engel and is de staal
productie tot 118 pCt. gestegen. Voor katoen 
heeft in Rusland een verbruiksvermeerdering 
tot 112 pCt. plaats gevon.den, voor Duitsch
land 1), Frankrijk en de Vereenigde Staten 
zijn deze cijfers I 09 pCt. 117 pCt. en 121 pCt. 
Voor deze be1angrijke grondstoffen is dus de 
Russische productie die van het overige 
Europa niet voorbij gestreefd. 
Ook de vroegere bewijzen voor het verval 

1 ) Varga begaat hier de fout het vroegere Duitsch
land te vergelijken met het huidige (zonder Elzas
Lotharingen, Posen enz.). Het hier meegedeelde cijfer 
109 pCt . he eft daarmee wei rekening gehouden. 
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van het kapitalisme zijn Varga uit de hand 
geslagen. De bewering over de zoogenaamde 
terugkeer tot v66r-kapitalistische productie
wijzen in kapitalistische Ianden is niet meer 
vol te houden, evenmin als die over de be
perking der internationale arbeidsverdeeling 
en de daaruit voortvloeiende vermindering 
van de buitenlandsche handel. De werkelijk
heid vertoont het tegendeel, de wereldhandel 
in 1925 bedroeg I 05 pCt. van die van 1913. 
De vervanging van goudvaluta door papier 
en de terugkeer tot de ruil in natura heeft 
zich evenmin doorgezet. Behalve in Ecuador 
heeft overal stabiliseering.van de munt plaats 
op goudbasis. De productie wordt ook niet 
kleiner en het krediet stort evenmin ineen, 
integendeel het kredietsysteem neemt een 
ongekende vlucht. 
Als eenige verdediging van de ondergangs
these blijft dan aileen het politieke argument: 
het bestaan van Sovjet-Rusland. Wij hebben 
aangetoond, dat ook dit argument geen steek 
houdt. Aangezien Varga ekonomische vraag
stukken politiek tracht te verklaren, meent 
hij, dat de gang der ontwikkeling hoofdzakelijk 
door politieke middelen bepaald wordt. De 
versterking der arbeiders-aristokratie is voor 
hem niet een uit de vervorming der industrie 
voortvloeiend verschijnsel, een differentieering 
van het proletariaat, maar slechts een politieke 
reactie op de werking van het bestaan der Sovjet
Unie (p. 16). 
In de kapitalistische staten van den tweeden 
rang, waar als schijnbaar onafhankelijke 
regeering het fascisme . heerscht, wordt de 
sociale basis van dit verschijnsel niet doorzien, 
maar wordt dit verschijnsel opgevat als de 
bij de verval-periode behoorende regeerings
vorm in Ianden, waar de heerschappij der 
bourgeoisie direkt bedreigd wordt. In werke
lijkheid is het een middel om het evenwicht 
te bewaren tusschen grondbezitters en kapi
talisten, evenals dit bij de vroegere Duitsche 
monarchie het geval was. Daarom heerscht 
het fascisme juist in Ianden, waar de indu
strialisatie nog weinig vergevorderd is en die 
als ekonomisch achterlijk kunnen worden be
schouwd; zooals ltalie, Spanje, Portugal, 
Polen, de Balkanlanden enz. Het besef van 
deze samenhang schijnt tot Varga nog niet 
te zijn doorgedrongen. Hij meent daaren
tegen, dat het fascisme een bewijs is daar
voor, dat de bourgeoisie de ideologische 
Ieiding over het volk verliest (bl. 17), zoodat 
de witte terreur in hare plaats moet komen. 
Bij het proces van de verovering der politieke 
macht slaat zonder twijfel de demokratie in 
de terreur om, omdat in deze tijdelijk be-
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grensde periode de bewustwording van het 
proletariaat zich voor een dee! in een snel 
tempo moet voltrekken, maar het is be
lachelijk daarvan op dit oogenblik te spreken 
nude ideologische heerschappij der bourgeoisie. 
over het proletariaat door pers, film en radio 
vaster dan ooit schijnt Dit alles dient slechts 
om tot het sloteffekt te komen, die de kroon 
op het werk moet zetten. De buitengewone 
labiliteit der internationale politieke verhou
dingen en van het huidige kapitalisme maakt 
de tegenstellingen hoe Ianger hoe scherper en 
leidt in rechte lijn tot een nieuwe imperia
list ische oorlog (bl. 20). Dit slot is een natuur
lijke consekwentie van de geheele redeneering; 
als aile tegenstellingen zich verscherpen, dan 
is het eind of we! de revolutie (en dit per
spectief bestaat voor de Komintern n et meer) 
of we! oorlog. 

Derde Hoofdstuk. De verscherping der)nwendige 
tegenstrijdigheden van lzet kapitalisme. De door 
de struktuur van het systeem zelf veroorzaakte 
werkeloosheid (,die strukturelle Arbeitslosig
keit") 1). Waarom komt Varga, na een huts
pot van allerlei theoretische bespiegelingen 
over kapitaal-circulatie, monopolie, tinart
tieel en industrieel kapitaal, met de sinds 
Adam Smith bekende waarheid voor den dag, 
dat meerwaarde in winst wordt omgezet niet 
aileen door het productie-, maar eveneens 
door het circulatieproces (Kapitaal I I I) 2, 
bl. 364) of met de bekende uitspraak van 
Marx, dat de waarde, die de arbeider aan de 
grondstof toevoegt, in twee deelen uiteen 
valt n.l. in het arbeidsloon en in de onder
nemerswinst (Kapitaal I, 6)? Aileen omdat 
hij bewijzen wil, dat de kwantiteit der meer
waarde van het aantal der uitgebuite arbeiders 
afhangt. Wanneer de relatieve meerwaarde 
dus door een bepaald percentage kan worden 
weergegeven, is ·. de toename der absolute 
hoeveelheid m·eerwaarde (en daannee tegelijk 
die van de winst) recht evenredig met het 
aantal der uitgebuite arbeiders. De true van 
Varga bestaat nu daarin, dat hij de beperking, 
dat de relatieve meerwaarde een vaste waarde 
moet voorsteilen, weglaat. De dwaze voor
stelling van een desaccumulatie van het 
kapitaal spookt hem door het hoofd. Hij wil 
evenals Otto Bauer aantoonen, dat het 
1) Wij hebben hier bij de vertaling eenige kritische 
opmerkingen over de foutieve opvattingen van Varga 
over de kringloop van het kapitaal weggelaten, aan
gezien dit moeielijke onderwerp in de oorspronkelijke 
Duitsche copie op zoo'n beknopte wijze behandeld 
wordt, dat wij vreesden niet in staat te zijn (zonder 
totale omwerking) tot een begrijpelijke en tegelijk 
nauwkeurige vertaling. 
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kapitaa1 aan verarming te grande gaat en 
niet zooals Marx het gedacht heeft, in zijn 
overvloed verstikken zal. 
De nieuwe door Varga ontdekte wet Iuidt: 
,·,Het belang der afzonderlijke kapitalistische 
ondernemingen dwingt deze door verminde
ring van hare individueele productie-kosten, 
voornamelijk door het drukken der Ioonkos
ten, naar een grooter aandeel in de gezamen
Iijke winst te streven en komt daardoor in 
tegenspraak met het algemeene klasse-belang, 
dat een zoo intensief mogelijk gebruik van 
het totale kapitaal eischt". (bl. 22). 
Nog duidelijker wordt dit op een andere 
plaats gezegd: 
,De inwendige tegenstrijdigheid der kapita
Iistische productie-wijze bestaat daarin, dat 
elke afzonderlijke kapitalistische onderneming 
moeite doet het aantal der uitgebuite arbeiders 
te verminderen, menschelijke arbeid door 
machinale arbeid te vervangen en daardoor 
de som der meerwaarde te verminderen, 
ofschoon de totaalwinst evenr:edig is met de 
totale meerwaarde". 
Het was den grooten geleerde Varga voorbe
houden de ontdekking te doen, dat ,de 
rationalisatie" en ,de technische vooruit
gang" niet zooals de goede oude Marx het 
meende, tot versterking van de uitbuiting van 
het proletariaat voert, maar tot vermindering 
van de absolute kwantiteit der meerwaarde. 
Varga ziet over 't hoofd, dat tegenover de 
tendentie tot verlaging van den winstvoet 
andere strekkingen staan van tegengestelde 
uitwerking, die juist in de tegenwoordige 
periode sterk naar voren komen: 1. Ver
hooging van den graad der arbeidsexploitatie 
(Kap. I I I) 1, p. 213-219), deels door ver
Jenging van den arbcidsdag (teloorgaan van 

PRODUCTIVITEIT EN LOON. 

I I. (Slot). 

(L.G.). In het eerste dee! van onze beschou
wingen over de verhouding van productiviteit 
en loon hebben wij aangetoond, dat de ar
beiders in de ontwikkelde kapitalistische 
staten van de grootere productie een naar 
verhouding geringer aandeel ontvingen. 
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den 8-urendag), deels door loondaling (in 
Engeland volgens opgaven van het arbeids
ministerie, ong. 52 millioen sinds 1920). Door 
het goedkooper worden van de elementen van 
het konstante kapitaal (energiebesparing b.v. 
door het omzetten van stoombedrijf in elec
trisch bedrijf), door buitenlandsche handel, 
waarbij ,arbeid die niet als kwalitatief hooger 
betaald toch als zoodanig verkocht wordt". 
Ook de overbevolking is een essentieele factor 
voor de ontwikkeling der productiviteit, om- . 
dat zich daardoor een industrieele reserve kan 
vormen, wat weer tot versterking der uit
buiting Ieidt. Dit verschijnsel is een duidelijk 
teeken, dat er een proces aan den gang is, 
waarbij het kapitaal meer winst behaalt, zich 
meer meerwaarde toeeigent. Waarschijnlijk 
zal deze reserve niet in den huidigen omvang 
blijven bestaan en zij stelt ook niet het be
Iangrijkste moment voor de Iabiliteit van het 
kapitalistische stelsel voor. Dit verschijnsel is 
echter . kenmerkend voor de vervorming van 
het kapitalistische systeem op een hooger plan. 

.Het zal waarschijn!ijk op kritieke momenten 
in deze vervorming een rol spelen, maar dit 
reserveleger kan evengoed een slachtoffer 
worden van de imperialistische ideologic. Het 
afvloeien van werkeloozen naar de huur
legers, dat speciaal voor Engeland el) Duitsch
Iand typisch is, toont duidelijk de andere 
mogelijkheid. Buitendien Ievert de reserve ook 
de noodige onderkruipers om stakingen te 
breken. De industrieele reserve wordt zoo
doende direkt , tot een hefboom van de 
kapitalistische accumulatie, ja tot een der 
bestaansvoorwaarden der kapitalistische pro-
ductie-wijze". (Kap. I, bl. 596). · 

(Wordt vervolgd). 

Het is bier de plaats om er op te wijzen, 
dat hieruit niet geconcludeerd moet worden, 
dat een productietoename over de geheele 
Iinie van het kapitalisme heeft plaats gevon
den. Uit bijgaande tabel blijkt ten duidelijkste, 
dat in het · bijzonder wat het aandeel van 
Europa betreft dit aandeel in de na-oorlogsche 
productie vergeleken met dat van v66r den 
oorlog eerder gedaald is. Een toename der 
produdie kunnen wij aileen constateeren in de 
niet-Europeesche Ianden en werelddeelen. 
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Uit deze cijfers blijkt ook, dat 1wast de voor
naamste Europeesche export-landen als leve
ranciers der wereldmarkten een aantal andere 
Landen als concurrenten verschenen zijn en met 
succes de Europeanen van hun overheerschende 
plaats verdrongen hebben. 
Dit heeft zoowel voor het kapitalisme als de 
arbeidersklasse verstrekkende gevolgen. In 
de komende jaren moeten wij op een ver
scherpte concurrentie der kapitalisten rekenen. 
Dit brengt weer mede een rusteloos zoeken 
van iederen individueelen . kapitalist naar 
verlaging van den kostprijs van waren , welke 
tot stand komt : 
le. verlaging van den prijs der waar arbeids
kracht. · 
2e. zooveel mogelijk variabel kapitaal ver
vangen door constant kapitaal (d.w.z. zooveel 
mogelijk arbeiders vervangen door machines). 
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3e. door mechanisatie en rationalisatie van 
den arbeid. . 

Maar ook beteekent deze verscherpte con
currentie het voor zich willen reserveeren van 
,afzetgebieden" en ,invloedsgebieden". Het 
gevolg hiervan is: · 
Ie. kartel- en trustvorming. Hierdoor is een 
bepaalde pr6ductie tegen een bepaalden prijs, 
welke winst waarborgt, mogelijk 
2e. handels-politieke maatregelen. Hierdoor 
is de binnenlandsche markt ,beschermd" 
tegen de concurrentie van het ,vreemde" 
kapitaal. . 
3e. imperialistische koloniale politiek. 
De wereld is echter al zoo goed als verdeeld in 
gereserveerde afzetgebieden en imtloedssferen, 
zoodat botsingen tusschen de achter het 
expansie zoekende kapitaal staande staten 
onvermijdelijk bleken en ook - ondanks de 
herverdeeling der kolonien volgens het verdrag 
van Versailles - in de toekomst onvermij
delijk zullen zijn. 
Op de verhouding kapitaal-arbeid zal dit 
van een zoodanigen invloed zijn , dat het 
kapitalisme, speculeerende op het behouds
instinct der menschen , trachten zal door 
middel van de vakvereenigingen de arbeiders 
fe overtuigen : I e. van het accepteeren van 
loonsverlagingen in zijn verscl1illende vormen 

·en 2e. het te steunen in zijn imperialistische 
politiek. Wij zien dus, dater in het geheel geen 
kans is, om een met de stijging der productivi
teit van den arbeid overeenkomende wezen
lijke loonsverhooging te bevechten. Zullen de 
vakvereenigirygen in de verschillende Ianden 
toch reeele \oonsverhoogingen willen door
zetten, dan zal dit tot gevolg hebben, dat het 
kapitalisme tn,~ t nog grooter kracht den strijd 
voor afzetgebi~den gaat voeren met al de 
gevolgen yap d~en . Daarom worden speciaal 
door de van refor mistische ideologieen door
trokken vakyereeFtigingen, wier bestaan samen
geklonken is met het bestaan van het kapi
tatisme, getracht van de hierboven genoemde 
twee punten het eerste punt : het accepteeren 
van loonsverlaging- zij het dan ook verhuld 
en verguld - inderdaad ingang te doen 
vinden. Wat het tweede punt betreft, hier 
vinden de vakvereenigingen zich in een on
mogelijke positie. Aan den eenen kant heeft 
de door het kapitalisme in het verleden ge-

. maakte koloniale surplus winst ook voor de 
arbeiders der koloniale mogendheden eenjg 
voordeel gebracht, maar aan den anderen 
kant zien · zij, dat de arbeidersklasse de 
dupe is van de uit deze expansie-politiek 
voortkomende oorlogen. Daarom zullen de 
vakvereenigingen en de door · hen bei:n-
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vloede politieke partijen wat het . impe
rialisme betreft een dubbelzinnige. houding 
moeten aannemen, daar zij geen vaste richtlijn 
hebben. 

o · D 

Er is echter nog een zijde aan de ontwikkeling 
van het kapitalisme, waarvan de beteekenis 
ver uitgaat boven de vraag meer loon of 
minder loon. Wij beleven op het oogenblik 
dat de ontwikkeling van het kapitalisme over 
de aarde in stormpas vooruitgaat. Vooral in 
Noord- en Zuid-Amerika, maar ook in Afrika 
en Azie zien wij dit verschijnsel. Dientenge
volge naderen wij steeds sneller het tijdstip, 
waar het kapitalisme de over-heerschende 
economische vorm zal zijn. De gevolgen, 
die hieraan vastzitten zijn voor de arbeiders 
van het grootste belang en brengen een 
vraagstuk binnen het gebied der werkelijkheid 
dat vroeger alleen theoretische waarde had. 
Wij bedoelen de theorie van Rosa Luxemburg 
over de accumulatie-mogelijkheid van het 
kapitaal. 
Het is een van de schitterende verdiensten 
van R. L., dat zij reeds in 1912 dit vraagstuk 
onder oogen heeft gezien en daarover een veel 
bestreden meening heeft gegeven. Het is 
daarom van het grootste belang voor de 
revolutionnaire arbeiders om nog eens haar 
gedachtengang in dit tijdschrift · te ontwik
kelen in onmiddellijke aansluiting op onze 
beschouwingen 1). 

Volgens R. L. wordt de kapitalistische pro
ductie beheerscht door het winststreven. Om 
echter aan zijn winst te komen en die winst 
zooveel mogelijk te doen toenemen moet de 
kapitalist de vrucht van zijn uitbuiting niet 
uitsluitend en zelfs niet in de eerste plaats 
voor zijn persoonlijke luxe gebruiken, maar in 
stijgende mate voor de toename van de uit
buiting zelf, d.w.z. het grootste gedeelte van 
de behaalde winst wordt weer tot kapitaal 
gemaakt en voor de uitbreiding der productie 
gebruikt. Het kapitaal hoopt zich aldus op, 
het wordt volgens de uitdrukking van Marx 
,geaccumuleerd" en zoowel als voorwaarde 
voor -, als gevolg van de accumulatie breidt 
zich de kapitalistische productiewijze steeds 
meer uit. 
Vatten wij nu de kapitalistische productie als 
geheel tezamen en stellen wij ons voor, dat 

I) Die hieronder volgende uiteenzetting van de 
Luxemburgsche theorie is door ons gevolgd naar 
haar uiteenzetting in ,Die Akkumulation des Kapitals 
oder was die Epigonen aus der Marxschen Theorie
gemacht haben. Eine Antikritik". 
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alle in de kapitalistische maatschappij ver
vaardigde waren ieder jaar op een plaats, op 
een groote hoop gestapeld werden om in de 
maatschappij als gezamenlijke massa gebruikt 
te worden. In deze waren-massa zouden wij 
dan eenige groote porties van verschillende 
soort en bestemming kunnen onderscheiden. 
In iedere maatschappijvotm en ten allen tijde 
moet de voortbrenging op de een of andere 
manier verzorgd worden. Zij moet le. de 
maatschappij zoo goed als het kan van voedsel 
en kleeding voorzien en haar andere cultuur
b~hoeften bevredigen, d.w.z. zij moet levens
middelen in den meest uitgebreiden zin van 
het woord voor alle lagen en leeftijden der 
bevolking vervaardigen. 2e. moet iedere 
productievorm, om het voortbestaan van de 
maatschappij, dus haar verdere arbeid mo
gelijk te maken, iederen keer ter vervanging 
van de telkens verbruikte productiemiddelen, 
nieuwe productiemiddelen in den vorm van 
grondstoffen, werktuigen, fabrieken enz. Ver
vaardigen. Zonder de bevrediging van deze 
beide meest elementaire behoeften van iedere 
menschenmaatschappij is cultureele ontwik
keling en vooruitgang onmogelijk. En met 
deze elementaire eischen rnoet ook de kapi
talistische productie, niettegenstaande alle 
anarchic en behoudens alle winst-belangen 
rekening houden. 

Wij vinden dus een groote hoeveelheid 
waren, die ter vervanging van de in het laatste 
jaar opgebruikte productiemiddelen dienen 
(nieuwe. grondstoffen, machines: het z.g. 
con stante kapitaal) welke de . verschillende 
kapitalisten voor elkan<:Jer in hun bedrijven 
fabriceeren en die zij alle onder elkander 
ruilen moeten, opdat de productie in alle 
bedrijven in haar vroegeren omvang kan ter 
hand genomen worden. Deze ruil is als het 
ware voor de kapitalisten een onderlinge 
huiselijke aangelegenheid. Het geld, dat 
daarvoor noodig is om overal deze warenruil 
mogelijk te maken, komt natuurlijk uit de 
zakken der kapitalisten en keert na volbrachte 
ruil in hun zakken terug. · 
Een ander groot gedeelte der kapitalistische 
warenmassa rnoet, evenals in iedere andere 
maatschappij de levensmiddelen der bevolking 
bevatten. Maar hoe valt de bevolking in de 
kapitalistische maatschappijvorm uiteen en 
hoe komt ze aan haar levensmiddelen in den 
ruimsten zin van het woord? Wij zien dan dat 
twee grondvormen de kapitalistische produc
tiewijze karakteriseeren: 1 e. algemeene waren
ruil en dat beteekent in dit geval, dat niemand 
van de bevolking het geringste levensmiddel 
uit de maatschappelijke warenmassa ontvangt 
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die niet koopmiddelen, geld, voor zijn aankoop 
be zit. 
2e. Het kapitalistische loonsysteem; d.w.z. 
een verhouding waarbij de groote massa van 
het arbeidende volk slechts door den ruil der 
arbeidskracht met het kapitaal aan koop
middelen voor waren komt en waarbij de 
bezittende klasse aileen door de uitbuiting 
van deze verhouding aan haar levensmiddelen 
komt. De kapitalistische productiewijze heeft 
dus vanzelf twee groote klassen der bevolking 
tot voorwaarde: kapitalisten en arbeiders, die 
met betrekking tot de verzorging met levens
middelen totaal verschillend ingesteld zijn. 
De arbeiders moeten, hoe onverschillig hun 
lot voor den afzonderlijken kapitalist ook is, 
tenminste gevoed worden, voorzoover hun 
arbeidskracht voor de doeleinden van het kapi
taal bruikbaar is, opdat zij ter meerdere uit
buiting behouden blijven. Van de gezamenlijke 
massa waren, die door de arbeiders vervaar
digd zijn, wordt hun dus jaarlijks door de 
kapitalisten precies in overeenstemming met 
hun bruikbaarheid voor de productie een partie 
levensmiddelen toegewezen. Het geld, dat hier
voor noodig is komt eveneens uit de zakken der 
kapitalisten en keert na volbrachten kringloop 
tot op een cent weer in hun zakken terug. 
Wat de consumptie der kapitalisten betreft, 
de levensmiddelen der kapitalistenklasse be
hooren haar reeds toe als warenmassa voordat 
er ruil plaats vindt en wei tengevolge van de 
kapitalistische verhouding, waarnaar alle wa
ren in het algemeen - uitgezonderd de waar 
arbeidskracht- als eigendom der kapitalisten
klasse ter wereld komt. Zoo moet dus evenals 
bij het constante kapitaal allerwegen een ruil 
tusschen de kapitalisten plaats vinden en 
nogmaals moeten zij het daarvoor benoodigde 
geld zelf in omloop brengen, want ook bier 
betreft het een interne aangelegenheid der 
ondernemersklasse. En wederom keert ook 
deze geldsom in de zakken der kapitalisten 
na voltrokken circulatie terug. 
Met de hiervoor genoemde twee afdeelingen 
der maatschappelijke warenmassa zijn wij er 
nog niet. Zoo de uitbuiting der arbeiders 
aileen er toe dienen moest om de kapitalisten 
een goed leventje te bezorgen, dan zouden wij 
een soort van gemoderniseerden slavenstaat 
of een middeleeuwsche feudale heerschappij 
hebben, niet echter de moderne heerschappij 
van het kapitalisme. Haar levensdoel en -
beroep is: winst in geldvorm, ophooping van 
geldkapitaal. De eigenlijke historische betee
kenis van de kapitalistische productie begint 
eerst daar, waar de uitbuiting over deze grens 
/uengaat. De meerwaarde moet niet slechts 
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toereikend zijn om de kapitalistenklasse een 
bestaan volgens haar stand te veroorloven, 
maar daarboven uit een voor de accumulatie 
bestemd dee! bevatten. ja zelfs is dit boven alles 
uitstekende doe! zoo doorslaggevend, dat de 
arbeiders slechts in die mate werk krijgen, 
dus ook in de gelegenheid gesteld worden voor 
zich zelf levensmiddelen te verschaffen, als zij 
de voor de accumulatie bestemde winst schep
pen en als er kans is deze winst ook werkelijk 
in den vorm van geld te accumuleeren. 
Behalve de reeds genoemde warenporties 
moet er dus een portie zijn, die dat niet te 
schatten dee! van de uit de arbeiders geperste 
meerwaarde bevat en dat dus eigenlijk het 
levensdoel van het kapitalisatie vertegenwoordigt, 
de voor de kapitalisme, voor de accumulatie 
bestemde winst. 
Welke soort waren zijn dat en wie in de 
maatschappij heeft er bestemming voor en 
behoefte aan, d.w.z. wie neemt ze af van de 
kapitalisten, om hen ten slotte aan het ge
wichtigste dee! van de winst in den vorm van 
blank goud te helpen. Hier is· de kern van 
het accumulatievraagstuk en meteen de kern 
van het bestaan van het kapitalisme zelf. 
Rosa Luxemburg gaat nu le. na of het mis
schien de arbeiders zijn, die deze laatste 
portie waren van de maatschappelijke goe
derenvoorraad .afnemen? Dit is onmogelijk, 
want de arbeiders bezitten in het geheel geen 
koopmiddelen buiten het hun verstrekte loon 
en nemen in verhouding tot deze loonen 
slechts het karig toegewezen dee! van het 
maatschappelijk product. Bovendien streeft 
het kapitalisme er naar het voor de arbeiders
klasse geconsumeerde portie van het maat
schappelijk totaal-product en de koopmid
delen er voor zoo gierig mogelijk en niet zoo 
ruim mogelijk te meten. Want van het stand
punt der kapitalisten als klasse zijn de arbeiders 
voor hen niet warenafnemers, geen klanten, 
maar slechts arbeiderskracht, wier Jnstand
houding uit een deel van hun eigeri product 
treurige noodzaak is en dat op de sociaal toe
laatbare onderste grens gehouden wordt. 
Of kunnen 2e. misschien de kapitalisten zelf 
afnemers .van deze laatste portie worden door 
hun persoonlijk verbruik te vergrooten? Voor 
de gezamenlijke kapitalistenklasse zou het 
opmaken van hun gezamenlijke meerwaarde 
(welker verkoop eerst de accumulatie mogelijk 
moet maken !) de grootste waanzin en eco
nomische zelfmoord zijn, daar het de ver
nietiging van de accumulatic in de kiem zou 
beteekenen. 
Wie kunnen dus afnemers van en consumen
ten voor de maatschappelijke warenportie 
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zijn, welker verkoop eerst de accumulatie 
mogelijk moet maken en waarvan op zijn 
beurt weer het verder bestaan van het 
kapitalisme afhangt? Zooveel is duide
lijk: het kunnen noch arbeiders noch kapi
talisten zijn. Het moeten dus afnemers zijn, 
die aan hun koopmiddelen door middel van 
warenruil, dus ook door warenproductie 
komen, maar die buiten de kapitalistische 
warenproductie plaats vindt; het moe ten d us 
producenten zijn, welker productiemiddelen 
niet als kapitaal zijn te beschouwen en die 
zelf niet in de twee categor een: kapitalisten 
en arbeiders thuis hooren, maar die toch op de 
een of andere manier behoefte aan kapita
listische waren hebben. 
Wie zijn echter deze afnemers Wij weten, 
dat in werkelijkheid de kapitalistische pro
ductiewijze niet de eenige en uitsluitend 
heerschende is. In werkelijkheid heeft men in 
bijna aile kapitalistische Ianden naast de kapi
talistische onderneming in industrie en land
bouw nog talrijke resten welke op een voor
kapitalistische productiewijze berusten (hand
werk en talrijke boeren bedrijven ) . . 
In werkelijkheid heeft men naast de oudere 
kapitalistische Ianden zelfs in Europa nog 
Ianden, waar het niet-kapitalistische boeren
en handwerkbedrijf tot nu toe zelfs sterk 
bverheerscht. En ten slotte heeft men naast 
het kapitalistische West-Europa en Noord
Amerika geweldige werelddeelen, waar de 
kapitalistische productiewijze slechts op en
kele punten wortel geslagen heeft, terwijl 
daarnaast aile mogelijke economische vormen 
voorkomen. 
AI deze maatschappij- en productievormen 
bestaan en bestonden niet slechts op aarde 
naast elkander, maar er ontwikkelde zich van 
het begin van het kapitalisme tusschen hen 
en het Europeesche kapitaal een levendige 
stofwisseling van zeer bijzonderen aard. 

De kapitalistische productie is als echte 
massaproductie op afnemers uit de boven
genoemde kringen der oude Ianden zoowel als 
op consumenten van aile andere niet-kapi
talistische Ianden aangewezen, terwijl zij van 
haar kant zonder de voortbrengselen van deze 
lagen en Ianden (hetzij als prod uctiemiddel, 
hetzij als levensmiddel) technisch in het geheel 
niet bestaan kan·. Er ontwikkelde zich dus 
van het begin af aan een ruilverhouding, 
waarbij het kapitaal zoowel de mogelijkheid 
vond de eigen meerwaarde te realiseeren, als 
zichzelf van allerlei noodigc waren ter uit
breiding der eigen productie te voorzien, om 
tenslotte door vernietiging van deze niet
kapi talistische prod uctievormen steeds nieuwe 
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toevoeging van proletarische arbeidskrachten 
te verkrijgen. Dit is de onopgesmukte econo
mische inhoud van het historische proces 
van de bonte en bewogen ontwikkeling van 
het kapitalisme. 
Zoo breidt zich het kapitalisme, dank zij de 
wisselwerking met niet-kapitalistische maat
schappelijke kringen en Ianden steeds meer 
uit, omdat het op hun kosten accumuleert, maar 
ze tevens tegelijkertijd slap voor slap wegknaagl 
en verdringt, om zelf in hun plaals le treden. 
Hoe meer kapitalistische Ianden echter aan 
deze jacht naar accumulatie deelnemen, des te 
schaarscher worden de niet-kapitalistische 
gebieden, welke voor de wereld-expansie van 
het kapitaal nog open staan, des te verbit
terder wordt de concurrentiestrijd van het 
kapitaal om deze accumulatiegebieden en des 
te meer veranderen zijn strooptochten op het 
wereldtooneel in een keten van economische 
en politieke catastrophen: wereldcrisissen, 
oorlogen, revoluties. 
Door dit proces bereidt het kapitaal echter op 
tweevoudige wijze zijn ondergang voor. Ter
wijl het aan den eenen kant door zijn uit
breiding ten koste van aile niet-kapitalistische 
productievormen naar het tijdstip toegaat, 
waar de geheele menschheid inderdaad slechts 
uit kapitalisten en loonproletariers_bestaat en 
waar dus verdere uitbreiding, dus accumulntie, 
onmogelijk wordt, verscherpt het tegelijkertijd 
aan den anderen kant, naar de mate, waarin 
zich deze tendens doorzet, de klassetegen
stellingen, de internationale economische en 
politieke anarchie zoodanig, dat lang voordat 
de laatste consequentie der economische 
ontwikkeling: de absolute ongedeelde heer
schappij der kapitalistische productie in de 
wereld bereikt is, de opstand van het inter
nationale proletariaat tegen het bestaan der 
heerschappij van het kapitaal met zich mede 
moet brengen. 

D D D 

Dit is in het kort het probleem en zijn uitein
delijke oplossing, zooals Rosa Luxemburg deze 
zich gedacht had. 
Nu weer terugkeerende tot onze beschouwin
gen over het loonvraagstuk blijkt, dat het 
kapitalisme door zijn eigen wetten geboden 
de arbeiders slechts als arbeidskracht voor 
zijn kapitalistische productie, voor zijn accu
mulatie beschouwt en beschouwen moet en 

. dat zoodoende hieraan ook de kwestie van de 
lotsverbetering der arbeidersklasse aan onder
worpen is. Oat wil dus zeggen, dat wanneer de 
mogelijkheid van kapitaalexpansie en -accu-
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mulatie steeds moeilijker wordt, steeds nieuwe 
conflicten met zich brengt, ook de Iotsver
betering steeds meer moeilijkheden vindt en 
op een zeker tijdstip zijn grenzen vinc{t. Want 
loonsverbetering, die niet tegelijkertijd een 
lotsverbetering is, heeft geen zin . Wij moeten 
ons, om aan aile onduidelijkheden en ver
warring een einde te maken durven zeggen, 
waarop het staat, n.I. dat wanneer het waar is, 
,dat lang voordat de laatste consequentie der 
economische ontwikkeling: de absolute onge
deelde heerschappij der kapitalistische pro
ductie in de wereld bereikt is, de opstand van 
het internationale proletariaat tegen het 
bestaan der. heerschappij van het kapitaal 
met zich moet medebrengen", dat wij ook 

UIT DE TIJDS CHRIFTEN 

(Stemmen over de kongressen der Tweede en 
Derde Internationale). 

In ,Klas3enkampf", het orgaan van de marx
istische oppositie in de duitsche soc. dem ., 
schrijft E. Reinhard over het resultaat van 
het Brusselsche Kongres. Dit Kongres zegt 
hij, noemde zich ,internationaal", maar in 
werkelijkheid was het Europeesch, althans 
het overgewicht van de Europeesche gedele
geerden was bijzonder groot. De twee partijen, 
die in de eerste plaats de verantwoordelijkheid 
voor een eventueele socialistische wereld
politiek dragen n.I. de engelsche en de ameri
kaansche, onderscheiden zich door hun aar
zelenden geest. Bij beide delegaties voelde 
men, dat de kapitalistische eischen naast de 
socialistische aan 't woord kwamen. 
De tegenstellingen werden op het kongres 
niet duidelijk genoeg uitgesproken. Voor een 
dee! lag dat aan de organisatie. In het alge
meen waren de partijen der kleine Ianden 
radikaal, die der groote staten revisionistisch, 
(voornamelijk in geval dat zij in de regeering 
zitten). Het kongres was een spiegelbeeld van 
beide stroomingen, en ook met de resoluties 
is dit zelfde het geval. Aileen in het ,Manifest 
aan de arbeiders" bespeurt men een geestelijke 
eenheid, die aan Otto Bauer toe te schrijven is. 
De ontwapeningsresolutie, daarentegen is 
,een slagveld der meeningen" gebleven. Deze 
onzekerheid is het gevolg van de ontwikkeling 
die in de· S. I. plaats vindt. Onmiskenbaar 

KLASSENSTR IJD 

onze voorbereiding voor dezen strijd tegen het 
kapitaal in overeenstemming moeten brengen 
met de huidige ontwikkeling van het kapita
lisme, d.w.z. dat onze strijdwijze nu reeds op 
de uiteindelijke omstorting van het kapita
lisme gericht moet zijn. En dit is een strijd, 
die ver uitgaat hoven een loonstrijd. Aan de 
orde is niet een dee! van de meerwaarde, maar 
afschaffing der meerwaarde. 
Het doe! is ons alles en daarmede moeten de 
middelen in overeenstemming zijn. 
Daarom: ernstige discussie en handel en in 
overeenstemming met de consequenties, die 
de boven behandelde problemen met zich 
medebrengen is een dringende en klaarheid bren
gende taak der internationale arbeidersklasse! 

maakt het marxisme vorderingen, a! zijn er 
nog s\:erke stroomingen van zuiver gevoels
socialisme, o.a. bij de Engelsche I.L.P. 
Het kongres was ingesteld niet zoozeer op 
grondige, dan wei op snelle arbeid. Het was 
ten eerste vee! te groot, om nuttig werk te 
kunnen verrichten. De .duitsche delegatie b.v. 
tel de I 00 !eden, waarvan er slechts I 8, drie 
in elke kommissie, aan de werkzaamheden 
deelnamen. De revisionistische meerderheid 
der delegatie bezette aile plaatsen in de kom" 
missies met haar geestverwanten , zoodat b. v. 
de beste kenner der koloniale vraagstukken 
in Duitschland, Engelbert Graf, buiten de 
koloniale kommissie bleef. 
Het kongres heeft besloten, dat voortaan 
jaarlijks kleinere internationale konferenties 
zullen plaats vinden, een zeer goed besluit, 
dat, hoopt Reinhard, tot het geheel en al · 
afschaffen der groote kongressen zal voeren, 
die volgens hem ondingen zijn. 
De resolutie over de koloniale vraagstukken 
bewijst duidelijk, hoe diep de imperialistische 
gedachte in de hoofden van vele socialisten is 
binnengedrongen. Een uitdrukking b.v. als 
,de maatschappelijke achterlijkheid der oude 
kultuurvolken" (dit slaat op de volken van 
Azie) verraadt, hoe na"ief de opstellers der 
resolutie de kapitalistische kultuur als de 
maatstaf beschouwen, waaraan andere kul,. 
turen moeten worden gemeten. De ge
dachten in deze resolutie zijn vaag en maken 
het de kapitalistische regeeringen mogelijk 
zich tegenover de vrijheidsbestrevingen der 
onderdrukte koloniale volken, op hen te be-
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roepen. Door dergelijke moedelooze, vage en 
gevaarlijke leuzen schakelt de S. I. zichzelve 
uit in de gebieden, die heden de stormcentra 
der wereldpolitiek zijn en laat zij het terrein 
aan de kusten van den Stillen Oceaan aan de 
K. I. over, die daar een vaste positie veroverd 
heeft. De koloniale resolutie der S. I. laat 
de verantwoordelijkheid voor de behandeling 
der gekleurde arbeiders, tenopzichte waarvan 
zij een heel program van eischen stelt, geheel 
en a! over aan den Volkenbond; zij neemt 
zelfs dien mandaten-stelsel zonder eenige 
kritiek over. 
. In de ,ontwapenings-resolutie" heerscht ins
gelijks vee! verwarring, echter hecft de linker
zijde op het kongres in deze resolutie vee! 
meer van haar geest kunnen brengen: het is 
haar . gelukt, op het proletarische karakter 
der ontwapenings-aktie den nadruk te leggen. 
Vangroot belang is ook dat in deze resolutie 
ten slotte nog onder den druk der linkerzijde 
een amendement werd opgenomen, waarin 
aile oorlogen in het huidige tijdperk imperia
listisch worden genoemd. Dit is een geweldige 
slag tegen de onhoudbare stelling van den 
, verdedigingsoorlog". De konklusie van den 
schrijver is: de geest der arbeidermassa's 
wendt zich van de kleinburgerlijke ideologie, 
waaraan hij na _den oorlog ten prooi vie!, 
langzaam terug tot zijn socialistische taak en 
bestemming, zonder daarom ten prooi te . 
vallen aan het bolschewisme. Tastend zoekt 
hij, tusschen twee afgronden in, zijn weg naar 
de hoogte. 
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In de , New Leader" van 17 Augustus, 
schrijft Brailsford over het Internati'onale 
kongres van Brussel. Uit zijn beschouwing 
nemen wij het volgende over. 
Het kongres heeft vier lange resoluties aan
genomen, n.l. over: 1. De algemeene politieke 
situatie; 2. Vrede en Ontwapening; 3. De 
koloniale vraagstukken en 4. De ekonomische 
toestand der wereld . De bedoeling van deze 
resoluties is, dat zij de algemeene Ieiddraad 
zullen zijn voor de politiek der verschillende 
partijen gedurende de eerstvorgende drie jaar. 
Maar de ,Peuple" en de ,Daily Herald" von
den het niet eens de moeite waard, ze in hun 
geheel af te drukken; het is duidelijk dat de 
groote massa's der !eden van de soc. dem. 
partijen nooit een enkel woord van de reso
luties onder de oogen zullen krijgen. Brailsford 
zegt altijd verbaasd te zijn over de waarde, 
die de praktische politici hechten aan woor-
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den. Zelf is hij van meening, dat de beteekenis 
van dergelifke resoluties uiterst gering is. 
Toch gelooft hij, dat het Brusselsche kongres 
,een der groote gebeurtenissen van onzen 
tijd" is geweest. Waarom? Omdat het besef 
der internationale eenheid op het kongres zoo 
sterk Ieefde. Op de groote straatdemonstratie 
gevoelden allen, dee! uit te maken van een 
Iichaam dat niet enkel den vrede wilde, maar 
er voor wilde strijden. Het was vooral de 
tegenwoordigheid in de rijen der betoogers 
van de duitsche en oostenrijksche soc. jeugd, 
die daaraan zoo'n bijzondere beteekenis gaf. 
, Veertien jaar gel eden waren de vaders van 
deze jongelingen als overwinnaars Brussel 
binnen getrokken. Hun zoons kwamen heden 
om met opgehevenhand, in tegenwoordigheid 
van het belgische volk, te zweren tegen den 
oorlog te zullen strijden". De verbitterde 
artikelen die den dag na de betooging in de 
nationalistische bladen verschenen, begroet 
Brailsford als een bewijs, dat de belgische 
partij door deze ,pacifistische invasie" op 
touw te zetten, een mooie en dappere daad 
heeft verricht. 
Belangrijk waren de redevoeringen, die Breit
scheid namens de duitsche en Blum namens 
de fransche delegatie hielden. De eerste er
kende met ronde woorden dat de overval van 
Belgie in 1914 een misdaad was geweest. De 
tweede kondigde aan, dat de fransche soda
listen de onmiddcllijke en onvoorwaardelijke 
ontruiming van het Rijnland verlangden. 
Voor den Europeeschen vrede is een dergelijke 
uitspraa k van het grootste belang, iets wat 
de Engelschen te vee! geneigd zijn te vergeten. 
Wat Brailsford ook trof was het feit, dat men 
te Brussel realiseerde hoe er zoo iets bestaat 
als een socialistische publieke opinie. Vele 
socialistische partijen staan in hun eigen land 
bloot aan de vijandige kritiek der burgerlijke 
open bare meening; te Brussel begrepen zij 
dat ook andere toeschouwers hen oplettend 
volgen, toeschouwers die kameraden zijn met 
vriendschappelijke gevoelens, maar die ook 
kunnen kritizeeren en zelfs veroordeelen. Het 
leek hem echter, dat men nog niet voldoende 
openhartig tegen elkaar was: hij hoorde uitla
tingen van fransche gedelegeerden over het 
optreden der Engelschen in Indie, die in het 
openbaar gezegd hadden moeten worden. 
Brailsford was verbaasd in de ekonomische 
kommissie te bemerken, dat geen enkele der 
partijen van het vaste land eenige taktische 
richtlijnen had vastgesteld in zake het bank
wezen en de finantieele politiek. In dit op
zicht is de Engelsche Labourpartij aile 
zusterpartijen vooruit, en het lijkt hem uiterst 
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wenschelijk, dat de S. J. dit punt voor haar 
volgend kongres in studie neemt. 
Aan het slot van zijn artikel spreekt Brailsorfd 
de hoop uit, dat de S. I. haar kracht stelsel
matig zal gebruiken om den Vo lkenbond te 
belnvloeden 

· D D D 

In ,,!'Unite Ouvriere" geeft P. Louis onder 
den titel ,De verlamde krachten", een be
schouwing over de kongressen van Brussel 
en Moskou, waaraan wij het volgende ont
leenen: 

,De Tweede Internationale heeft pas een 
congres in Brussel gehouden; de Derde Jnter
nationale een in Moskou. Het socialisme of 
beter de sociaal -democratie heeft de banvloek 
over het communisme uitgesproken - en. 
omgekeerd het communisme over de sociaal
democratie. Welk vraagstuk men ook be
schouwt, steeds ziet men deze fundamenteele 
tegenstelling. Deze twee arbeidersmachten 
houden zich meer bezig met hun wederzijdsche 
grieven, dan met den strijd tegen het kapita
lisme. Beiden beroemen er zich op millioenen 
achter hun vaandels te hebben, over de heele 
wereld verspreid, uit alle Ianden gerecruteerd. 
Maar ze zijn beide verlamde krachten. ln
plaats van hun energie saam te voegen, be
palen zij er zich toe, zich zelf te verscl1euren 
onder de oogen van de bezittende klasse, die 
zich over deze vijimschap verheugt en zich 
veilig voelt, zoolang dit conflict blijft bestaan. 
Gevolgen van den oorlog; hoop en toorn van 
de arbeiders en boeren, revolutionaire acties; 
wankelen van de staatsorde, ineenstorting 
van oude mach ten; het schijnt dat het kapi
talistische systeem naar den afgrond schuift .. 
Doch niettemin staat het nu even vast als 
ooit te voren; het is zijn krisis te boven ge
komen; het heeft de revolutie overwonnen 
en het heeft dit gekund, omdat het proleta
riaat inwendig verscheurd is en zijn deelen 
tegen elkaar hun beste krachten verspillen. 
Noske heeft de Duitsche bourgeoisie gered; 
Mussolini heeft zijn macht gevestigd op de 
oneenigheden tusschen sociaal-demokraten, 
extremisten en communisten. Door de we reid 
word t de groote strijd niet gevoerd tusschen 
het kapitalisme en de arbeidersklasse, maar 
tusschen de Jnternationale van ZUrich en die 
van Moskou. Zoowel voor de eene als voor de 
andere Jnternationale is alles in orde. Men 
heeft noch de eenheid gezocht, noch samen
gewerkt. Men heeft vergeten, dat men, door 
elkaar te bestrijden, zichzelf bestreed. 
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De fnternationale van ZOrich heeft het mid
del aangegrepen van samenwerking met de 
burgerlijke macht; zij heeft de democratische 
en hervormingsgezinde bourgeoisie in 't Ieven 
geroepen; zij heeft evenals het utopisch socia
lisme van Louis Blanc de sociale revolutie 
verwacht van de goedwilligheid van de be
zittende klasse, waartegen deze revolutie juist 
gericht is. De geschiedenis van vijftig jaren 
heeft haar niets geleerd. Zij heeft noch de les 
van juni 1848, noch die van Mei 1871 be
grepen. Duizenden arbeiders zijn tevergeefs 
gestorven. Socialisten zijn de bondgenooten 
geworden van de Thiers en Gallifets in Duitsch
land, Belgie en elders. Wellicht waren zij te 
goeder trouw, wie zal het weten? Zwakheid 
en menschelijke dwalingen zijn ondoor
grondelijk. Zij zijn totaal overgeleverd aan de 
vijanden der arbeidersklasse. Zij verwachtten 
daar in hun verblinding groote hervormngen 
van, een begin van de bevrijding van het pro
letariaat. Als Vandervelde en Huysmans, 
Hermann MUller en Hilferding, Renner en 
zooveel anderen nu eens terugzien moeten zij 
bemerken, dat zij eenvoudig het systeem,wat 
zij moesten bestrijden, bestendigd hebben en 
zij blijven er mee door gaan of bereiden zich 
voor, er weer mee te beginnen. Bovendien 
hebben Mac Donald, Branting, Stauning, 
meesters in 't kunnen, zich er wei terdege 
voor gewacht op te trekken tegen de over
heerschende klasse. Zij hebben alles gelaten 
zoo 't was: hun verschijnen werd onvrucht
baar en heeft slechts gediend om hun actie 
in discrediet te brengen. 
Door de samenwerking, die de sociaal-demo
cratie trouw en eerbiedig verleend heeft aan 
de bourgeoisie, is voor het proletariaat geen 
enkel voordeel verkregen. Jntegendeel, het is 
politick meer gekluisterd, economisch meer 
verdrukt. Men hoefde geen rekening meer te 
houden met een socialisme, dat uit zich zelf 
zoo volgzaam was en zoo met zich zelf inge
nomen. 
De sociaal-democratie is niet meer dan een 
internationale kracht, onvruchtbaar gemaakt 
door de !eiders, die verantwoordelijk zijn voor 
een historische ineenstorting. Vergelijk het 
socialisme van 1904 en 1907 met dat van 1928. 
Maar de Communistische fnternationale heeft 
niet minder aile verwachtingen teleurgesteld, 
haast zou ik zeggen, verraden. Men voelde 
haar Ieven en tintelen in 1919 en 1920, na de 
wereldoorlog, toen zij pogingen deed het pro
letariaat weer op te richten, de band tusschen 
de nationale sekties nauw toe te ha1en en de 
bezieling van vroeger te doen her Ieven; op 

· het oogenblik is ze niets anders dan bureau-
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cratic en diplomatic. Zij is verlamd door 
vergeefsche manoeuvres, door ,putschen" 
als in Duitschland, Bulgarije enz., die niets 
verwekt hebben dan slachtoffers, inzinking en 
wanhoop. Bij een. tot het uiterste gedreven 
centralisatie, met haar verkeerde opvatting 
van diktatuur is zij afgedwaald van de werke
lijkheid; door haar mechanische en militaire 
opvatting van de revolutie - van de revo
lutie van boven af - heeft zij systematisch 
de bijzondere omstancligheden in iecler land 
door aard en verleden van het volk, ontkencl. 
Zij heerschte te vee! uit de verte en uit de 
hoogte en gaf de voorkeur aan een vriendelijk 
gebaar bij een ernstige waarschuwlng, han
delend als een hoofdkwartier, en de parktijken 
aannemend van Oostersche vorsten. Zij heeft 
schipbreuk geleden in Duitschland, Frankrijk 
en Italie. Als de personen wisselden bleven 
de method en dezelfde; zij heeft heele ge
westen verloren, die ze nooit meer terug zal 
winnen; honderdduizenden !eden, die tot haar 
toetraden, zijn weer verdwenen ondanks het 

BOEKBESPREKING 
,De Zondeval van het Christen
dom". Dr. G. J. H e e r i n g, 
hoogleeraar te Leiden. Uitg. N.V. 
v. Loghum, Slaterus Uitg. Mij. 
Arnhem. 

(P.). Een beschouwing over dit boek van 
390 bladzijden, doet de vra:ag rijzen, welke 
waardeering er aan ten grondslag moet Jig
gen . Tndien we n.l. de beoordeeling in het 
Iicht, dat gloed in dit werk bracht, en dat zijn 
warmte vindt in de ,gewetenskreet" van den 
schrijver, dan kunnen wij wei niet anders, 
dan erkennen, dat hier een waardevollen 
arbeid is verricht. 
De schrijver toch, die zijn lezers voor 't over
groote dee! zal vinden in de burgerlijke krin
gen, waar men gevoelvol meedeint op de 
velerlei weezangen over het gruwelijke van 
den oorlog, een deining die hare beroering 
vond in het oorlogsgeweld zelve, - deze 
schrijver houdt althans beweging in het altijd 
zoo tergend gelijkmatige van het burgerlijk 
oppervlak. 
Men is daar wei zeer vatbaar voor een waar
schuwend woord, temeer waar dit komt van 
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feit, dat zij trouw bleven aan de revolutie. 
Als de sociaal-democratie is de communis
tische Tnternationale, met haar schitterend 
verleden, slechts een groot li chaam, verstard 
door haar !eiders, die verantwoordelijk zijn 
voor haar fouten. 
De sociaal-democratie en het communisme 
zijn tegenwoordig slechts twee machteloozen 
die el kaar vernederen. De proletarische kracht 
is gebroken. Zij zal haar historische rol eerst 
weer spelen als de eenheid hersteld za l zijn 
tusschen de socialisten, communisten en allen 
die onder een of ander etiket de aanwijzingen 
van Marx en Engels volgen. Tot zoolang zullen 
we slechts rampspoedige proefnemingen bij
wonen en betreurenswaardige afwijkingen die 
heiden het huidige maatschappelijk bewind 
in stand houden. 
Laten we bij deze twce congressen, Moskou 
en Brussel n·og eens weer de noodzakelijkheid 

· verkondigen van een nieuwe revolutionaire 
groepeering en van de waarde, daar rusfeloos 
aan te arbeiden. 

zoo bij uitstek gewaardeerc!e persoonlijkheic! ; 
men kent niet altijd het verschil tusschen be
weging en bewogenheid. Hier is beweging 
gewekt, zij het ook, dat eerlijke bewogenheid 
de aanleic!ende oorzaak was. 
Het boek is ingedeeld in 5 hoofc!stukken, .n.l.: 
Het oorspronkelijke christendom en de oorlog; 
Christendom en staat; 
Staat en oorlog; 
Het zedelijk oordeel over den oorlog; 
De roeping van den christen in dezen tijd. 
Met een zeer groot aantal aanhalingen van 
uitspraken veler figuren uit de historic van 
kerk en staat, brengt schrijver naar voren het 
eeuwenoude conflict tusschen geest en natuur, 
gemeenschap en staat, ideaal en werkelijk
heid. 
Tn de inleiding, die ,Ter Verantwoording" is 
getiteld, zegt de schrijver reeds: ,de sociaal
economische vraagstukken liet ik grooten
deels rusten", en ,, Het boek is, behalve ge
tuigenis, een bijdrage tot vorming van meer 
christelijk georienteerde staatsopvatting". 
Een zelfde streven t.oonde prof. Heering des
tijds, als mede-oprichter van het genootschap 
voor zedelijke volkspolitiek, welk genootschap 
geen politieke partij wilde zijn. Dit boek 
ademt een zelfde gesteldheid; het is een zede-



' ,. 

' ,. 

lijk oordeel over den oorlog en de oorlogs
voorbereiding, doch een oordeel zonder meer, 
heeft uiterst weinig invloed op den econo

. mischen gang. Daartoe is een positieve hou-
ding harde noodzaak; een houding, die zich 
metterdaad kee.rt tegen het huidig economisch 
stelsel. 
Onze beoordeeling dus, dat zal den lezer 
van , Klassenstrijd" bekend en overigens 
duidelijk zijn, moet een andere belichting 
vorderen. Wij doen den schrijver niets te kort 
aan waardeering voor zijn werk, hetwelk 
getuigt, zooals we reeds zeiden, van eene be
wogenheid die te prijzen is, en tevens van 
groote liefde voor waarheid en recht, die 
blijkt uit de Jectuur, welke schrijvers belang
stelling heeft, en waaruit wordt geciteerd. 
Doch de economische strijd verlangt andere 
wapenen, dan redelijk inzicht en zedelijk oor
deel aileen . Zij zijn noodwendig bij het han- . 
teeren der wapenen, maar wapenen zelve zijn 
ze niet. 
Deze algemeen menschelijke factoren loopen 
als Ievensaderen door het gansche mensch
dom, en hunne begrenzing is niet bij de scherpe 
scheidingslijn tusschen kapitalisme en socia
lisme. Aile pogingen, om deze scheiding te 
overbruggen, blijven onvruchtbaar voor het 
eenig waarachtig belang der menschheid, zoo 
niet wordt gezien, dat deze scheiding zelve de 
krater -is, waaruit telkens weer het laaiend 
vuur van verzet, of de verstikkende walm 
der haat hun oorsprong vinden. 
Deze scheiding nu, is in het economisch Ieven 
van den kapitalistischen staat niet weg te 
nemen; integendeel, zij wordt daardoor ver
diept en verbreed. De oorlog is een der uit
barstingen, en door ondergrondsche invloeden 
gewekt. lndien in 'het vierde hoofdstuk, de 
schrijver dan ook behandelt de vraag: welke 
verplichtingen de moderne cultuurstaat heeft, 
ten opzichte van het volksleven, - dan is het 
voor den klassestrijder, dat is voor hem, 
die het maatsclzappelijk klasseverschil, van 
heerscher jbeheerschte, ten scherpste bestrijdt, 
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niet mogelijk, zich deze moderne cultuurstaat 
te ' den ken, voordat die scheiding zal zijn op
geheven, die scheiding, die de cultuur juist in 
haar wording belemmert. 
Wij vragen ons af, als de schrijv;er de basis 
onzer cultuur ziet wankelen, waar hij terecht 
in den oorlog eene beslechting ziet, niet door 
recht, maar door macht, of deze hevigste 
reflex in den bestaansstrijd, die oorlog heet, 
noodig was, om hem de wankele basis onzer 
cultuur te toonen. De staat verbiedt aaA zijne 
burgers den strijd om het bestaan te voeren, 
met zedelijk ongeoorloofde middelen, zegt 
schrijver _(pag. 193), - laat ons hopen, dat 
de vraag omtrent ,zedelijk geoorloofde mid
delen" hem eens zal gaan kweilen, als thans 
het probleem oorlog. 
Voor de duizenden en duizenden verdrukten, 
die de meest element_aire levensvoorwaarden 
missen, en aan wier zijde wij staan, klinkt het 
als een hoon, hetgeen geciteerd wordt op 
pag. 195: 't , Recht he eft te waken, dat den 
mensch de gelegenheid, om een persoonlijk
heid te worden, niet wordt ontnomen". Het 
verzet, waartoe · de schrijver komt ,als 
christen" (pag. 219), als de christelijke mo
raal geheel wordt opgeofferd aan de ,harde 
noodzakelijkheid", moge tot het verzet leiden, 
waartoe de klassestrijder kwam, nu de harde 
noodzakelijkheid van het kapitalisme, elke 
moraal ter zijde stelt, zoo dit hem in den weg 
treedt. 
Tot dit verzet is schtijver niet gekomen, en 
geen betoog heeft voor den klassestrijder de 
waarde, die hem in zijn worsteling tot steun 
kan worden, zoolang die niet het kwaad in 
·zijn wortels aantast. In dit Iicht bezien, heeft 
die uitvoerig en gedocumenteerd werk geen 
wezenlijk nut in den harden strijd der tegen
gestelde klassen, een strijd, die tot de ,harde 
noodzakelijkheid" behoort, willen wij verder 
schrijden op den weg ·naar eene samenleving, 
waarin menschelijkheid en recht de pijlers zijn 
waarop de cultuur wordt opgebouwd. 
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!:! . Etterbeek bij Brussel !:! ;; ~ 
X :-: ~ .... ,. .... , r; . 
.... .-. t \. :-: ' :-: . ,. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXIXIX:.:XXXXXXXXXXXXXXX;a:X 
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