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BRIEFWISSELING VAN F. DOMELA NIEUWENHUIS 
MEl KARl MARX EN FRIEDRICH ENGELS 

DE REDACTIE 

Hierbij publiceren wij voor de eers~e maal de briefwisseling van 
Ferdinand Domela Nieuwenhuis, de stichter van de Nederlandse 
socialistische arbeidersbeweging met Karl Marx en na diens dood 
met Friedrich Engels. 
Slechts één dezer brieven n.l. die van Karl Marx van 22 Februari 
1881, werd in Nederland vroeger gepubliceerd in het maand
schrift "De Communist" van September 1930. 

De brieven bevelen we zeer in de aandacht der Nederlandse 
l·ezers aan, omdat ze niet aHeen van historische doch ook van 
grote praktisch-politieke betekenis zijn. We verwijzen b.v. naar 
het antwoord van Marx op de vraag van Domela Nieuwenhuis: 
"gesteld dat gij geroepen werd .als hoofd v.an de 1"e9ering, wat 
zou het eerste werk uwer handen zijn om de noodlijdende 
mensheid ~e verlossen?" Het antwoord toont Marx als de revo
lutionair, die wars van speculatieve vra_genstellerij een ,"werke
lijk proletarische revolutie" als het doel van de arbeidersbewe
ging zi·et. Wij verw.ijzen b.v. naar de brief van E119els over de 
betekeni, van principiële daden voor de socialist. 

De brieven hebben tevens een grote historische waarde. Domela 
Nieuwenhuis leeft gewoonlijk in de gedachten voort als anar
chist. Hij werd het ook, in de negentiger jaren. Maar gedur·ende 
de eerste en vruchtbare jaren van zijn politieke werkzaamheid, 
toen hij zich de onver.9ankelbare roem verwi·erf als de wekk·er 
en leider van de Nederlandse socialistische arbeidersbeweging, 
was hii in de volle zin van het woord· Marxist. Hij beschouwde 
zich een o·ersoonliik leerling yan Marx en Engels, zoals uit de 
volqende bri·even overtuiaend bi!Lkt. 
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De briefwisseling tussen Domela Nieuwenhuis en Marx schijnt 
volledig, die tussen D. N. en Engels is het niet. 

F. DOMELA NIEUWENHUIS AAN KARL MARX 

Haag, 19 Juni 1880 

Geachte Heer, 

Wanneer ik socialist ben, dan ben ik het geworden onder 
invloed van uw buiten9ewoon belan,grijk werk "het Kapi
taal". Hoe meer ik het bestudeerde, des te meer heb ik 
de helderheid van de uite•enzeHin9 bewonderd en de kon
sekwenti·e waarme·e de g~volgtrekki~gen uit het beginsel 
werden doorgetrokken. Het is voor mij evena,ls voor zo
vele anderen het fundamentel•e werk (standardwork) van 
het wetenschappelijke socialisme. Helaas is het niet in onze 
Hollandse taal vertaald en de omvang van het werk is te 
;groot om in •een klein land als het onze ·een lez·erskring te 
vinden, die zich voor zo diepgaande studies interesseert. 
Daarom lijkt het mij nuttig het te verkorten ·en zo de 
hoofdz.aken ter kennis te brengen, zoals het reeds in het 
Duits en naar ik hoor in het Italiaans gedaan is. 
Ik heb ,getracht dat in het Hollands te doen

1 
maar omdat 

het het voornaamste is uwe ideeën getl'ouw ·en naar waar
heid te l'eproduce!'en, is het mij veel wa.ard te weten of de 
r·eproduktie naar uw mening geheel in OVIereenstemming 
is met het origineel. Wanneer ik mij niet vergis, k·ent gij 
onze taal en da.arom V>eroodoof ik mi\ de vrijheid U te vra
gen of .sli zo .goed wilt zijn de ,proeV>en door te zien1 wan
neer ik ze U toez·end. Natuurlijk is het niet mijn bedoelin_g 
woordelijk te zijn, maar ik houd mij aan de betekenis. 
Wanneer ik weet, dat het juist we,ergegeV>en is in de zin 
V•an den schrijver, dan heb ik de voldoening te weten, dat 
ik niet ideeën op de naam van een ander heb gezet, di·e 
niet in ieder opzicht V·an hem zijn. 
En ieder schrijV>er is de beste exegeef1) van zijn eigen 
werk. 
Wanneer men het eersre deel heeft doorgewerkt, ziet men 
met v,erlangen het twede tegemoet en naar ik hoop z;al 
het niet lang meer duren of de wereld wordt v~errast door 
de blijde boodschap: het twede deel v.an "het Kapitaal" is 
verschenen. Is het onbescheiden U te vragen of de hoop in 
V'ervulling za:! gaan? 
Bij alle be- en v~eroordeling is het een grote voldoening 
voor U, da.t mannen als Schaffle e.a. de invloed van uw 
werk hebben ondergaan en in het vaarwater, dat U geo
pend hebt, komen. 

1) exegeet = uitlegger. 
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In de verwachting, dat gij het verzoek v.an den leerling niet 
zult a.fslaan, noem ik m[j met de meeste hoogachting 

Uw to~genegen 

F. Domela Nieuwenhuis 
'Sunda.straat 28 

KARL MARX AAN F. DOMELA NIEUWENHUIS 

Geachte Heer, 

27 Juni 1880 

41 Majtland Park Road 
Londen N.W. 

Mijn dokter he·efl: mij dringend voor enige tijd elk werk 
verboden, en ik zou Londen reeds voor een vakantiereis 
naar z.ee of in de bergen hebben verlaten, wanne,er een 
z,eer ,ernstige zi,ekte van mijn vrouw er niet tussen was 
gekomen. Bri·even worden mij ~echter na9estuurd en be
•t"eiken mij steeds onder het boV'ensta,ande adres. 
Afgezien van mijn gezondheidstoestand op het ogenblik 
zou ik echter reeds daarom ni·et aan uw verlangen hebben 
kunnen voldoen, omda.t ik ni·et genoeg Hollands ken om 
te beoordelen of deze of gene uitdrukking juist is. 
T·e oordel·en naar de artikelen, di~e ik van U las in het 
"Jahrbuch der Sozialw.issenschafl:" (•eerste jaargang, twe
de helfl:) twijfel ik ~echt·er ni·et in het minst, of ge ~ijt ge
,heel de aangewez~n persoon om den Hollanders een ré
sumé van het "Kaoitaal" te .,geven. 1) En passant merk ik 
nog op, da.t de heer Schramm (C.A.S. p. 81) mijn waarde
theorie Vlerkeerd begrijpt. 2) Hij had reeds uit een noot 
in het "Kapitaal", waarin gezegd wordt, dat A. Smith en 
Ricardo zich Vlergissen, wanneer zij waarde en produktie
prijzen om dus van marktprijzen in het geheel ni·et te 
spreken aan elkaar gelijk sieHen - kunnen zien, dat 
het verband tussen "waarde" 'en "produktieprijs", dus ook 
tussen "waarde" en de om de "produktieprijzen" schom
melende marktpr.ijzef1, geenszins bij de waardetheori·e z.elf 
behoort en nog Vleel minder door algemene scholastische 
zegswijzen kan worden geanticipeerd. 3) 

1) Domela. Nieuwenhuis schreef 1880 in het ,.Jahrbuch für Sozia.lwissen
schaft und Sozia,l.poiHik" twee artil~elen - een bespreking van ,.Die 
Phänomenol.ogie des sitHichen Bewustseins" van Ed. v. Ha.rtmann, 
en van ,.Engelsch" ,.KathedersociaHsme" van Dr. J. A.. Levy. 

2:) K. A. Schramm schreef ·in het ,.Jahrbuch für Sozialwissenschaft und 
Sozialpolitik" 1880 een C. A. S. 9etekende kritiek op Marx' waardeleer. 

8) anbiciperen = vooruit lopen op. 
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Het twede deel van het "kapitaa.l" kan onder de huidige 
omstandigheden niet in Duitsland verschijnen, wat mij in 
zo~erre ~eer welkomen is, als juist op het ogenb:l1ik bepaal
de ekonomische verschijnselen in een ni:euw ontwikk·elings
stadium zijn _getreden, dus een nieuwe bewerking vereisen. 
Met beste groeten. 

Uw toegenegen 

Karl Marx. 

F. DOMELA NIEUWENHUIS AAN KARL MARX 

Haag, 6 Januari 1881 

Z.eer Geachte Heer, 

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

1) In 1881 verscheen Domela: Nieuwenhuis' populaire uiteenzetting van 
het ·eerste deel van ,.Das Kapital" onder de titel: "Kapitaal en Arbeid", 
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ag·enda van het internationale Arbeiderskongres te Zürich 
in 1881 gesteld. 
En wel de vraag: queUes sont les lo.is qu'il y aurait lieu de 
fail"e et quelles sont ceU.es qu'il y aurait d'abolir immédia
tement, tant sur Ie terrain polique que sur [ie t.errain éco
nomique, peur faire triompher Ie socialisme, si par un 
moyen quelconque les socialistes arrivaient au pouvoir? 1). 

Het is een praktisch vraagstuk, maar daarmee werkt men 
sterker dan met moi•e plannen .in een verre toekomst, die 
de mens·en koud laten, omdat zij er z·elf niets van zi·en en 
bemerken. Het heden vraagt in de eerste plaats onze me
dewerking en wanneer wij niet precies weten, wat wij 
wiHen, noch het ene noch het andel"e, waar ni·et alles te
gelijk gebeuren kan, b!"engen wij het niet ~eel verder voor 
de toekomst hebben geen !"echt onz·e tegenstanders te 
lak:en, w.anneer zij ook ~eggen: niet a nes op eens, niet te 
snel, festina lente. 2) 

Wat z1egt gij v.an Ierland en de Ierse landkwestie? Gij 
kent zeker de leiders van de landl·eague-bewe·ging. 3) 

Sinds ik het eerste deel van Uw "Kapitaal" bewerkt heb, 
is mijn VIerlangen n,aar het twede ded des te groter ge
worden en wanneer het ni·et in Duitsland ~erschijnen kan, 
zijn er buiten Duitsland andere landen, die het als een 
eer beschouwen de publikatie te bewerkstell!gen,, vooral 
Nederland het oude toevluchtsoord voor zovel•e denkers. 
Het zal een goed jaar voor de zaak van het socialisme zijn, 
'Wanneer gij de wereld Vierheugt met het twede deel. 
Met vel·e groeten •en dankend voor het geestelijke voed
sel waarme·e gij mij en vele anderen hebt gespijst. 

Uw zeer to·egenegen 

F. Domela Nieuwenhuis 

P.S. Uw "Zur Kritîk der politischen Oekonomi•e" en "Misère 
de la Philosophie" zijn ni·et me·er te krijgen, het zou mJ.j 
V·eel g•enoegen doen wanneer gij ~ij misschien een exem
plaar zoudt kunnen bezo~;g·en. 

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

2) festine lente = haast u langzaam. 

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

Zeer Geachte Parjügenoot, 

22 F,ebrua.ri 1881 

41 Maitland Park Raad 

Londen N.W. 

Mijn lange zwijgen werd veroorzaakt, doordat ik bij mijn 
antwoord op Uw schrijven van 6 Januari teg,elijk e,en lijst 
van de veranderingen wilde insluiten, die gij misschi,en bij 
de twede druk van "Kapitaa'l en ,arbeid" zoudt kunnen 
aanbl'engen. Tengevolge van huiselij~e storin9en, onver
wacht werk en andere onderbrekingen ben ik nog ni,et 
klaar gekomen en stuur dus dez·e !'egel's eerst maar zon
der het bijvo·egsel, omdat het aanhoudend zwijgen uwer
zijds V·erkeerd zou kunnen worden uitgel,~gd. De v~er
anderingen, di·e mij nodig lijken betreHen détaifs; de 
hoofdzaak de geest van de zaak is gegeven. 
Ik dank U voor Uw vriendel.ijken opdracht, want daarmee 
hebt gij den burgerlijken antagonisten 1) persoonl·ijk de 
handschoen toegeworpen. 
De schr;ijver van "Mannen van betekenis" 2), schoolin
spekteur or sarnething of that sart 3 ) heeft zich per brief 
tot mij gewend, om mat·eriaal voor mijn biografie te krij
gen en bovendi,en liet hij zijn boekhandelaar zich tot 
mijn zwager Juta wenden, opdat die mij er toe zou be
wegen aan het verzoek gehoor te gev,en, omdat ik ge
woonlijk zo iets van de hand wijs. Die heer - de schrijver 
van de "Mannen" - schre·ef mij, dat hij mijn opvattingen 
niet deelt, maar hun bel'ang erkent, verkliaringen van hoog
achting enz. Hetzelfde individu had daarna de onbe
schaamdheid in z~jn brochure ,een laster-fabrikaat van 
den beruchten Pruisischen spion Stieber op te nemen -
ditto - waarschijnlijk onder inspiratie van een katheder
socialist uit Bonn - mlij van opz,ettel,ijke vervalsif)g van 
citaten te betich'ten, waarbij die achtenswaardige heer niet 
de m'oeite h1eeft genomen mijn polemi,ek tegen den waar
digen Brentan:o z·elf in de "Volksstaat" 4) na te l'ezen, waar 
hjj gezien zou hebben, dat Brentano, die mij oorspronke
lijk in de "Concordia" (een fabrikantenblad) denuncieert 

1) anta,gonisten = tegenstanders. 
2 ) Is de r·eeks "Mannen V'an betekenis in onze dagen", verscheen in 

1879 een korte levensbeschrijving van Karl Marx, van de hand van 
A. Kerdijk. 

3) Of iets dergelijks. Reel. 
4) "Volksstaat" - 1869-76 het orgaan van de Duitse sociaal-democratie. 
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wegens "formele en materiël:e vervalsing", zich er larer 
uitdraaide met de Jeugen, dat hij het anders had begre.Pen 
enz. Een Hollands tijdschrift wilde zijn kolommen openen 
v'oor ·een tuchti9ing van den "school-inspekteur", maar 
ik .antwoord principieel ni.et op zulke luiz•enbeten. Zelfs 
ir; L•onden heb ik nooit de minste notifi.e van derge~jk 
literait gekef geniomen. Had ik anders gehandel'd, ik 
zou het beste gedeelte van mijn tijd moet·en voldoen met 
r·ektifikaties van Californië tot Moskou. Toen iik jong·er was, 
sl·oeç ik er vaak heftig op l·os, maar de l.eeftijd brengt in 
ZOVler wijsheid, dat men nutteloze dissipation of force 1) 

vermijdt. 

De "vr:aag" van het aanstaande Kongres te Zürich 2), waar
'over gij 111ij schrijft sch)LT1t mjj e.en mi~gl"e~p. Wat men 
'op ·een bepaald, gegeven ~ijdst,ip in de toekomst doen 
moetJ wat onmiddeniik g·edaan moet worden, hangt na,. 
natuurlilk geheel van de gegeven historische omstandig:
heden af, waarin gehandeld moet worden. Die vraz.q ech
ter woré:lt in het luèhtledige gesteld, stelt dus metterda,ad 
·een schijnprobleem waarop· het ·enig·e antwoord - de 
kritiek van de vraag zelf m'oet zijn. Wij kunnen ge•en ver-
9elijking oplossen, wanneer de ·elementen van haar op
lossing niet in haar gegevens liggen besloten. Trouwens, 
de verlegenheden van een regering, die pl'obeling door 
·een volksoverwinning ontstaan is, z~jn geenszins iets spe
cifiek "socialistisch". Integendeel. De zegevi·erende bour
geois-politici voelen zich dadeiJjK: door hun "ov.erwinning" 
gegeneerd, teriJI{ijl de s.ocialist tenminste ongegeneerd kan 
ing11,ijpen. Op een ding kunt qij aan, een socialistische re
qerino komt niet aan het bewind in ·een land, zonder dat 
daar zo ontwikkelde toestanden bestaan .. é:lat zii aller
eerst de n'odiqe maatt"egelen kan nemen om de' massa 
van de B'ourgeolsie zoveel vl"e·es aan te jagen, dat het 
•eerste desideratum - tijd Voor blijvende aktie - 9ewon
nen wordt. 

Gij zult mij misschien verwijzen naar de Parjjse Commune; 
maar afgezien van het feit, daf dit slechts de ,opstand 
van een stad onder uitzonderingsvoorwaarden was, was 
de meerderheid van de Commune geensz.ins socialistisch, 
kon het ook niet zijn. Met ·een kleine hoeveelheid cam
man sense 3) had zij echter toch ·een voor de g·ehel·e massa 
van het vplk nuttig kompromis met Versailles - het 
enige dat toen bereikbaar was - kunnen bereiken. Het 
in beslag nemen van de Ban_que de Franoe alleen z;ou 

1) krachtsverspilling. Red. 
2) Het congres kwamt 2 October 1881 bijoeen in Chur (Zwitserland); het 

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

Uw vriendelijk toegenegen 

Karl Marx. 

F. DOMELA NIEUWENHUIS AAN KARL MARX 

Haa_g, 28 Maart 1881 

Zeer Geachte Heer, 

Het de·ed mij z~er V•eel genoegen, dat mijn bewerking 
van Uw boek U bevi·el en cfat de hoofdz,aak, de geest 

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

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

Ze,er gaame 
Uw vriendelijk toegenegen 

F. Domela Nieuwenhuis 
Sundastraat 28 

UIT DE. BRIEFWISSELING TUSSEN F. DOMELA NIEUWENHUIS 
EN FR. ENGELS 

F. DOMELA NIEUWENHUIS AAN FR. ENGELS 

Haag, 28 December '81 

Geachte Kameraad! 

De burgerlijke bladen mel:den, dat Karl Marx op sterven 
ligt, maar daar zij gewoon zijn te li~egen weet men nooit 
of z:ij hier de waarheid spreken of niet. In de ,,Sozial'-de
mokrat" Nr. 52 1) heb ik gef.ezie'1, dat hij aan de bete!'ende 
hand is. Wanneer het niet teveel _gevraagd is van Uw 
goedheid, wees dan z:o goed ~en meld mij hoe het in 
werkelijkheid met de g·ez:ondheid van den zo waardavoHen 
man staat. Ook de Hollandse vri·enden gevoel'en te zleer de 
verplichtingen, die zlij hebben, dan dat hun deelneming 
zich niet zou tonen bij het wel ~en wee van het huis Marx 
Bericht hierover z:al, ons bijzonder veel genoegen doen 
~en van wien kunnen wij het beter horen dan van z:ijn l,ang
jarigen vriend en strijdgenoot? En mocht z:ijn dood -

1) 1879-90 het centrale dagbl·ad van de Duitse sociaal-democratie. 
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wat wij niet hopen voor onz1e zaal< - intrede_n, wil.\ ge mij 
dat dan telegrafisch berichten? Ik hoop van harte, dat dit 
laatste overbodige voorzJorg is, maar men kan niet weten 
en in ieder geval interresseert ons de toestand genoeg 
om ·er Z'ek·er.e berichten over te krijgen. 
Bij voorbaat onzle dank voor Uwe moeite en ontvangt de 
vriendelijke groeten van Uw Holliandse broeders, die w[j 
U over z!ee toezenden. 

Uw 

FR. ENGELS AAN F. DOMELA NIEUWENHUIS 

F. Domela Nieuwenhuis 
Sundastraat 28 

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

Waarde Genoot~) 

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

U.E.d. Dw. Di·ena.ar 

F. Eng-els. 

F. DOMELA NIEUWENHUIS AAN FR. ENGELS 

Haag, 17 Maart 1883 

Geachte Kameraad, 

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

1) Door Engels in het Hollands geschreven. Red. 
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alle rechtvaardige mensen; voor U persoonlijk echter 
is dit verlies z;ek,er z,eer groot. Marx ~en Engels, zij wlar<en 
bijna tweelingbroeders en w,anneer men de ene naam 
uitsprak hlad men de andere in de ,gedachte. En hoe lang 
!"eeds! Daarom is het mijn opdracht uit naam van de 
Social'istische Arbeidterspartij vtan Holland het bewijs van 
onz:e hulde :en dankbare erkenning aan z_ijn familie en aan 
allen OVIer te brengen,, die met ons treuren aan het graf 
van den me:ester. Wij weten ni·ets van zijn begrafenis, an
ders wil'den wij gaame ·een krans bren9en op zijn graf 
als z·ichtbaar bewijs vtan onze dankba!'e erkenning van de 
V'erdiensten van den man, die ons is voorgegaan in ern
stig wetensahappel'ijk streV'en :en in toewijdil'"!g aan de 
volksz'a:ak. Wilt zo mogelijk onze v~ertegenwoordiger blj 
z'ijn begrafenis zijn, wanne·er deze brief btitijds in Uw han
den komt. Persoonl'ijk z'oudt gij mij pl:ezier doen, wanneer 
gij mij ·een port!'et van Marx en van U z'elf toezendt. 
Hoe gaarne zou ik U beiden bezocht hebben maar wan
neer de gel.e:genheid zich biedt, hoop ik U tenminste te 
bezoek,en, wanne·er ik Uw adres pl'ecies ken en wanneer 
g'ij in deze buurt komt, hoop ik U bij mij t~e zi·en. Mijn 
huis sta:at voor mannen als gij steeds open :en het zou mij 
buitengewoon V'erheugen U persoonrijk te leren kennen. 
Hoewel ik Uw "Omwenteling van de wetenschap" reeds 
kende, heb ik met hernieuwde bel,angsilelling Uw bro
chul"e "De ontwikketing van het socialisme van utopie tot 
wetenschap" g:el(ezlen. Hoe scherp en naar mij toeschijnt 
onweerl,egbarar hebt gij de loop van de ontwikkeling ge
tekend! Ik heb ervan 9enoten en mij teg:elijkertijd ge
ërgerd. Genoilen om de kracht van het socialisme, dat on
danks alles moet overwinnen, omdat de noodzakelijk
heid van de ontwikkeling het voorschrl.jft en ,gebiedt. 
Geërgerd om de onwetendheid of het met voorbedach
ten rade V'erknoe·i·en van de waarheid in de zogenaamde 
officiël·e wetenschap van de universiteit. Het geslacht van 
deze deskundige handel'a!"en in wijsheid is onverbeterlijk 
en wanne·er h~t wa,ar was dat "V'erdienst~e bekroond wordt"_, 
dan moest de kroon zeker hun hoofden niet sieren. Wan
neer ik tjjd vind1_ hoop ik Uw brochur:e in het Hol.lands te 
vertalen, want zij is buitengewoon leerzaam. 
Uw boek "De toestand van de arbe,idende kl:asse in Enge
land" heb ik nooit gel,ezen1 omdat het, naar men mij steeds 
Vleriekerde in de boekhandel niet meer te krijgen wa~ 
evenmin als Marx' "Misè!'e de la Philosophie" 1). Ik hoopte 
siJe.eds, da~t gJj re,en ni,euwe druk z'oudt doen verschUnen, 
waarin gU de beschrijving van 1845 tot aan onz·e tijd zoudt 
voortz:etten, ma!ar tot nu toe is dat niet gebeurd en ik weet 
ni·et of 't plan ooit bij U is opgekomen; ~o niet dan V'es-

1) "EHende van de Filosofie". Red. 
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tig ik er Uw aandacht op. Hoe staat het met Marx' twede 
deel van het "Kapitaal"? Gaarne zou ik daarover iets 
horen, want gij weet waarschijnlijk, hoe ver het stond met 
de uitwerking en of het nu kan uitkomen, want het zou 
erg te betreuren zijn, wanneer de versch}jni119 door z.ijn 
dood niet pl.aats kon vinden. 
In de hoop, dat g_ij 11"1ij spoedi_g wilt sch.riiv~n en met een 
broedergr,oet uit de verte 

Uw medewerker 

F. Domela Nieuwenhuis 

Adres: Malakkastraat 96, Haag 

FR. ENGELS AAN F. DOMELA NIEUWENHUIS 

122 Regents Park Road N.W. 

London 11 ~pril 1883 

Geachte Partljgenoo1~ 

U begrjjpt, dat ik sedert de dood van mün oude vri·end 
met korrespondentie. z'ak.en. het doorzien van de litte
raire nalatenschap ·enz'. zovéel te doen had, dat ik sl·echts 
het meest dringende kon doen. Vandaag vind ik eindel_ijk 
een paar minuten om U voor Uw sympathi·eke brief en 
voor Uw voortreffelijk "In memoriam" in "Recht voor 
Allen" 1 ) te bedanken. Dit "In memoriam" was ongetwij
feld e•en van de besten, dat wij gezi·en hebben, dat was 
het eenstemmige oordeel hier in de intieme kring. 
Hartelijk dank ook uit naam van de nagelaten dochters 
en uit mijn naam aan de Hollandse arbeiderspartij, voor 
haar deelneming z;ij het ook in de ge•est, aan het laatsi:e 
eerbetoon aan onzen vriend. Z_ij bevond zich daar in ge
zt31schap van de Duitse, Fr.anse, Spaanse, Russische en 
Amerikaanse partijgenoten. 
Mocht mij hei: lot of de ons helaas z'eer beknotte reislus-t 
naar Holland voeren, dan zal ik het mij i:ot plicht rekenen 
U te bezoeken, evenals ik U dringend verzoek mij hier te 
bezoeken wanneer gij in Engeland mocht komen. 
Marx heeft een dik manuskript voor het twede deel van hei: 
"Kapitaal" nagelaten_, dat ik eerst geheel moet doorlez'en 
{en in wat voor een handschrift!) voordat ik kan z·eg_gen 
_in hoever het persklaar is en in hoever het uit latere schrif-

1) Sinds 1879 het door Domela Nieuwenhuis geredigeerde hoofdorgaan 
van dE> Hollandse socia.aldemocratie, waarin hij zijn herdenkingsartikel 
bij de dood van Kar! Marx schreef. 
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ten moet worden .aan~·evuld. In elk geval is de hoofd
z,aak aanwezig. Omdat ,ik ·ech~er nog ni.ets zekerders z,eg
g.en kan, verzoek ik U hi·erover voorlopi·g niets in de pers 
te brengen, het tou s!:echts tot misverstand kunnen leiden. 
Bovendien is Marx' jongste dochter Eleanor mijn literaire 
mede-exekutrice 'en kan ik z'ender haar niets doen, en 
dames, ioals ge weet, hechten aan de vorm. 
V~ergeef mij, dat ik ni·et Hollands schrijf 1) ik heb de laatste 
vier jaren geen oefening m:e·er gehad in Uw taal. 

Oprecht de Uwe 

Fr. Engels. 

P.S. lngeslo~en mijn foto, ik zou gaarne de Uwe ontvangen. 
Zodra wij ·er een van Marx krijgen, stuur ik U er e~en. 

FR. ENGELS AAN F. DOMELA NIEUWENHUIS 

Londen, 11 Januari 1887 

Waarde vriend Nieuwenhuis, 

Uit de kranten tie ik, dat het Hof v:an Cassatie Uw ver
oordeling heeft bevestigd en ge nu wel spoedig de ge
v:anQ<enis in moet 2

}. Ik kan U daar niet heen !.aten gaan 
ionder afscheid van U te nemen en U te verzeke!'len, dat 
mijn volle sympathie U in Uw cel' begeleidt, en ik hoop 
dat ge uit de eenzame opsluiting zonder schade voor Uw 
van lichaam ·en ongebroken van 9eest tot ons \terug
keert om Uw werkz·aamheid weer op te vatten. Laat ~m..ij 
alstubli.eft weten of men verbindi~g met U kan hebben 
te~ijl _ge geva11gen zitJ per brief of door het sturen van 
drul<werken, ·en of boeken en literaire werkiaamheid .ge
oorloofd z'ijn. 
Sinds Kerstmis z·ijn de Lafargue's uit Parijs hier en voor 
acht dagen kwamen ook de Aveling's uit Amerika weer 
hier aan, met vele en verheugende berichten van daar. De 
beweging daar is uitstekend aan het rollen en wel' niet 
tegen te houden. De snelheid waarmee z'ich uit de oor
spronkelijke ·en onvermijdelijke verwarring een politieke 
arbeiderspartij heeft gevormd, is verrassend. w.eliswaar 

1
} De woorden ,.dat tot en met schrijf" door Engels in het Hollands ge; 

schreven. Red. 

2
} 10 Januari 1887 had de Hoge Raad deca,ssatie tegen het vonnis vel'

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

F. Engels. 

F. DOMELA NIEUWENHUIS AAN FR. ENGELS 

Haag, 14 Jan. 1887 

Waarde vriend, 

Dank, hartelijk dank voor uw brief en voor uw sympathie. 
Een woord van sympathie van een bepl"oefd man als Fried. 
Engels is steeds kalmerend en troostend. 

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

F. Domela Nieuwenhuis. 

F. DOMELA NIEUWENHUIS AAN FR. ENGELS 

Briefpapier 

SOCIAAL-DEMOKRATISCHE BOND IN NEDERLAND 

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

Waarde Kameraad. 
's Gravenhage 27 Nov. 1890 

Wie een l·even achter zich 'he·eft als qij, kan met VJ'1eugdie 
zijn 70ste verj~ardag tegemoet zien en ook zijn vrien-

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

Uw F. Domela Nieuwenhuis. 

FR. ENGELS AAN F. DOMELA NlEUWENHUlS 

Londen, 3 Dec. 1890 

Waarde Kameraad! 

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

Hartelijke groeten van Uw 

F. Engels. 

P.S. Na uw affail"e in Bi·elefeld 1) zult gij U wel niet zo spoe
dig weer in het heilige Duitse Rijk van Pruisische natire 
wensen! 

F. DOMELA NIEUWENHUIS AAN FR. ENGELS 

Briefkaart 

Waarde Kameraad, 

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

1l) In November 1890 werd D.N., die in Duitsland een redevoerirng zou 
houden, te Bi·elefeld gearresteerd en over de grens gezet. 

i) F. Engels. "In Sachen Brentano contra Marx wegen angeblriches Litera
turfälschurng 1891. 



I 1 

BRIEVEN TUSSEN MARX, ENGELS EN DOMELA NIEUWENHUIS 

zou hij zich me,t een blos van schaamte in een hoek ver
be,rgen. Hij zou het beste gedaan hebben te zwijgen, 
rmaar de man is niet aan zijn reerste blamag.e g.eslorven. 
De officiële wetenschap is toch e,en merkwaardig di'ng, 
zij he·eH nog iets middeCe,euws revenals de kostuums van 
de heren professo11en. Gij hebt de pruiken-wetenschap 
er reeds menigma.al van l.angs geg.ev,en en ditrnaair weder
om met de scherpte, waarmee gij het wapen van de kri
tiek hanteert. 

Met een vriendschappelijke groet 

Uw kamer,aad 

F. Domela Nieuwenhuis 

Ha,ag, 18 April 1891 

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

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

HET PLAN-DE MAN 

Hierbij moeten w.U ook, en vooral, het plan-De Man noemen, 
dat een voorbeeld werd voor v·erschillende andere sociaal-de
mocratische partijen. Wat noopte het B·elgische reformisme, om 
aan het eind van 1933 pl•echtig dit plan, dat zogenaamd tot 
een "structuurwijziging" van het kapitalisme in socialistische 
richting moest voeren, aan te nemen, en het op e•en COI!911es 
tot de grondslag van de poliHek van de B.W.P. uit te roepen? 
De oude reformistische politiek had bankroet gemaakt, even
als de "Bank van Arbeid", die "socialistische" onderneming, di.e 
onder leiding van Anseele, en met de spaaroenten van de Bel
gische arbeiders, het kapitalisme met zijn eigen Wé!pens had 
moeten v•erslaan. 
Het reformisme had de arbeidersklasse beloofd, haar bestaans
voorwaarden gel•eidelijk te verbeteren en door een v11eedzame 
ontwikkeling het socialisme te bereiken; de krisisjaren toonden 
klaarblijkelijk, hoe leugenachtig dez·e beloften waren. In de 
kapitalistische wel"eld ontwikkelde de bourg·eoisi1e, geholpen 
door de reformistische leiders, in de crisis haar aanval dp de 
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lonen en het levenspeil van de arbeidende klasse. Het voorbeeld 
van Duitsland had bewez•en, dat de politiek van de sociaal-de
mocratie niet naar de vre·edzame verovering van het socialisme 
door middel van het silembilj.et, maar naar het fascisme l.eidt. 
De opbouw van het socialisme in de SowJetunie was daarente
gen e•en tastbaar voorbeeld van de juistheid van de communis
tische weg, di·e naa.r de overwinning van het ,proletariaat leidtj 
het gevolg was, 'dat de Sowj·etunie me•er •en me•er de hoofden 
en harten van de arbeiders won. En iuist daarom zoeken de re
formistische leiders koortsachtip naar nieuwe dema_9ogische 
l·euzen. ni•euwe .,plannen" die zii t~genöver 'de overwinnil)g 
van het vijfjarenplan •en het socialisme in de Sowjetuni·e kunnen 
stellen. 

Hoe zwakker de reële grondslag van het reformisme wordt, 
des te gewaagder ·en demago·gischer zijn de maneuvres die het 
onderneemt, om de .arbeidersmassaas van de revolutionai're 
strijd at te houden. Op deze wijze is het plan-de Man in Belgie 
ontstaan. Bjj oppervlakkige beschouwing maakte het de indruk, 
dat het ingegev,en was door de eisen van de massaas, door hun 
wil tot strijd ter omverwerping van het kapitalisme. In werkelijk
heid echter was dit plan de grondsl.ag voor ·een poging, om 
ten koste van de arbeidende massaas .een uitweg uit de crisis 
te vinden, •en om tesamen met de katholieken en de liberalen 
een coaliti·e-regering te vormen. 
"Het tijdperk van de hervormingen is voorbij" - verklaarde de 
Man; het ging nu om de wijziging van de structuur van de 
maatschappij! 

Deze stelling had ten doel de arbeiders ie misl·eiden, hen t.e 
doen geloven dat de uitvoering van het pl.an-de Man zou lei
den tot het socialisme om hen er op die manier van af te hou'
den, te strijden tegen de aanvallen van het kapitaal op de lo
nen enz. En terwijl de refo.rmistische l·eiders gedwongen zijn 
toe te geven, dat hervormingen ni•et uit zich ~elf, "g•el•eidelijk" 
naar het socialisme kunnen voeren, haast zich dit reformisme van 
een ni·euw soort, de massa.as nieuwe illusies bij te brengen. Het 
socialisme zelf, zo beloofde het, zou worden ingevoerd - maar 
cfe burgerlijke staat, het staatsapparaat, het l.eger, de burg·erlij
ke justitie •en politie, zouden onge~ijzigd bljjven bestaan! De 
productiemiddel·en zouden worden "genationaliseerd"; dat wrl 
zeggen, de Man beloofde een .9 •e de e I t •e van de fabriekef!, 
de mijnen •en banken tegen een behoorlijke schadevergoeding 
~an de eigenaars te kop •e n. Een "onteigening" van dit soort 
z'ou voor de kapitalisten ·een uitst·ekend zaakje zijn! De Man 
belooft hun nog me·er: de stabilisati.e van de winsten in handel, 
landbouw •en industrie. Bij de uitvoering van dat plan zoudien 
'de kapitalisten alles ie winnen hebben. 
Dit plan van de Man, dat ooi<, al was ·het in z·e·e·r vage termen, 
de devaluati·e v.an de franc inhield, was van 't begin af besilemd 
om de "drie-partüen-r~,g·er!ng" v.por te bel'1eiden_, di·e thans toi: 
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stand is g-ekomen, mel de Man als minister van Publi·eke W·er
ken! 
Het spreekt van zelf, dat deze politiek de fascisaHe van het Bel-
gische staatsapparaat niet zal t·egenhouden. ln~eg:e:nde·el, het 
plan van de Man hield zelf 1 ,raadgev·ende o~qanen" in, die 
samengesteld zouden worden uit "bevoegde ,personen", e'Q 
economische or;ganisaties me.t uitgebreide bevoegdheden, wat 
een ver-gaande terugdringing van de parlementaire democratie 
ten gevolge zou hebben. Het •enige doel van het plan wa~1 de 
arbeiders onder de invloed van de B.W.P. te houden, en hun 
strijd te belemmer.en onder het voorwendsel dat het nutteloos 
is, voor gedeeltelijke eis·en ·Op te komen, •en dat alle.en "het 
plan" de msasaas te hulp kon komen; zo wilde men de samen
werking met diezelfde "geldmachten" voorbel"eiden, waartegen 
het plan-de Man zogenaamd gericht was. 
Ondanks al deze demagogie .en een grootse reclamecampagne, 
kon de leiding van de B.W.P. toch de vorming van ·een \vrij 
krachtige linkervl:euge11 in de partij en de vakver·enigin9en niet 
voorkomen - een linkervleugel, di·e zich om het weekblad "Ac
tien socialiste" gl"oepe·erde, en die het ste·rkst was in Bruss1e·l·. 
Luik ·en de Borinage. Dez,e oppositie verenigde r·evolutionaire 
arbeiders 'en functionarissen, di.e •eerlijk de weg naar de !"evo
lutionaire strijd tegen het kapitalisme zochten. Men vond er 
echter ook :een "linkse" l·eider als Spaak, die gisteren nog "l"é:... 
volutionaire" artikelen schreé •en die vandaag al T ransportmi
nister van Leopold 111 is ... 
Op 20 Maart verklaarde Spaak nog, op een openlijke vraag van 
de Communistische Partij, dat hij ·een tegenstander was van ·elke 
deelneming val'} bankiers aan de 11egering en ·een aanhang:er 
van het e·enheidsfront van aiJ.e arbeiders. En op 1 April zat hij 
al .in ·een l'egering met de heer van Ze~el,and (vice-dil"edeur van 
de Belgische national·e bank) 1en Gérard (hoofd van het C·entral·e 
industriële comité ,lid van de raad van commissarissen van vele 
industriële en koloniaJ.e na.amloze vennootschappen) - een r·e
gering, die de waarde van de franc met 28 procent he·eft ver
laagd, ·en die met behulp van de socialistische pa,rlementsfracti.e 
"volmachten" he.eft v·erkl"e9en, niet voor •een paar maanden, 
z·oals de BrocqueviiJ.e of Theunis, ma.ar voor •een heel jaa.r tege:.. 
lijk! Er zijn weinig voorbe.elden van zulk :een onbescha.amd ver
raad aan de arbeidersklasse. 
In de laatste maanden voor de l"egeringscrisis hebben de re
formistische leiders elk·e strijd van de arbeiders gebrok~en, ten
einde de bourgeoisi·e van hun geschik~heid tot deelneming aan 
de reg.ering te overtuigen. Toen de mijnwerkers de strijd 
wilden aanbinden tegen de V~erlagingen van de ouderdomspen
sioenen, namen de leiders •een slecht compl"omis met de rege
ring aan. Toen de burgemeester v.an Brussel de •grote arbeiders
demonstratie op 24 f,ebruari V~erbood, ·en de ,arbeiders overal 
een algemene proteststaking ·eisten, zetten Vandervelde en de 
Man op het congres van de B.W.P. ·een besluit tegen de sta-
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king door (zij het ook met een kleine me·erderheid). In de 
plaats van de staking kwam e·en belachelijke parl•ementaire 
komedie. Het aftreden van het parl·ementslid Spaak te Brussel, 
die opnieuw candidaat zou worden g·esteld, moest e·en "pro
test" teg.en de fascistische politiek van de regering verbeel
den 1). 

In de loop van de laatste maanden voor de regeringswisseling 
slaagden de l·eiders . _van de Belgische sociaaldemokrati·e er 
op deze wijze in, grote botsingen te V'erhinderen. 
Het optreden van de nieuwe regering, met H. de Man, en 
Spaak (die overig.ens door de oppositie in de B.W.P. uitg.estoten 
is) heeft ongetwijf.eld ni·euwe il'lusies gewekt onder grot·e 
delen van de Belgische arbeidersklasse. Maar niettemin zal ook 
deze regering de V'erdere ontwikk·eling van de massa-bew~in.9 
niet kunnen tegenhouden. Haar politiek leidt tot e•en nieuwe 
verlaging van het levenspeil der werkende massaas_, we9ens 
de prijss~ij_gin_g, die op de devaluatie gevolgd is. Dit he·eft in de 
Borinage reeds tot de staking van meer dan twintig duizend 
miinwerkers Q·el·eid, die een onmiddellüke loonsverhoging van 
5 procent eist·e"'!, en een reeks van andere eisen stelden. In de 
loop van deze staking hebben de mijnwerk·ers verschillende 
mtinen bezet en daaroo de rode vl.aa uitt;t•estoken. De sta
king eindigde met een ai<'Jemene loonsverho_ging van 2 ·en e·en 
"'.alt procent en •een .,gedeeltelijke inwilliging van de andere ei_sen. 
De linker vleugel van de B.W.P., die door het verraad van 
Spaak en de snelle ontwikkeling der gebeurtenissen was teru..S.
geworpen, heeft zich niet aan de politiek van de me•erderheid 
onderworpen. Oo het congres van de B.W.P., waar de de·elne
ming aan de drie-parijjen-regering bij meerderheid werd goed
gekeurd, verkla.arde de leider van de socialistische jeygd Gode
froi, dat de jeugdorg.anisaHe door het ver~aad van de partij 
bitter was tel·eurgesteld ·en verrast. De arbeiders van de linker 
vl.eugel van de B.W.P. zul!.en Spaak zee·r zeker ni·et volgen. 
De massa-bewe,ging in België zal zich opnieuw •en met _g,rotere 
kracht baanbr.eken. 

HET NATIONALE VRAAGSTUK IN VLAANDEREN 

Een levensvraag voor de Communistische P.artij van Belgie 
is de versterking van ha.ar werk in V I aan de r,,e n, terwijl er 
nog een grote n.al.atigheid ten opzichte van hei nationale vraag-

1) Bij de partiele verkiezing te Brussel stelden de katholieke en liberale 
partijen, die de "wending" van heer Spaak zagen aankomen, geen 
candidaten teg.en hem; hij werd dan ook herkozen. De communis
tische partij kreeg 18.000 stemmen, 6,000 meer dan bij de vorige ver
kiezingen. Zeer sterk gingen verschil!.ende fascistische groeperingen 
vooruit, de Vlaamse fascisten (V.N.V.) van 12.000 tot 36.000; ver
schillende ni·euwbakken fascistische groepen ("realisten" en dergelijke) 
kregen ni·et minder dan 25 procent van de stemmen! Gevolgen van 
de sodaal--democratische politiek ... 
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stuk bestaat. Het "nihilisme" ten opzicht·e van nationale vra
gen, is in België :een sodaa.l-democratische tradiii1e. 
Ongetwijfeld, het nationaJe vraagstuk neemt in Bel'gië een 
·eigenaardige, "West-Europese" vorm aan. Tijdens de wereld
oorlog schr.eet Lenin, dat men in België ni·et van een nationale 
onderdrukking kon spreken. 
"Volgens de grondwet van deze twee siaten (België en Zwiber
land) hebben alle nationaliteiten gelijke rechten i in Zwitserland 
is deze .gelijkheid volll,ed[g verwerkielijkti in België b[ijft er 
een Ztek·ere ongelijkheid ten aanzi·en van de Vlan;tin.g·en, ma,ar 
zij is gering in vergelijking met wat de Pol.en in Duitsland en 
de leren in En9eland ondergaan hebben." ("Statistiek en socio
logie", "Bolsjewik 1935", no. 2 blz. 48). 
Maar sinds dit geschreven werd, heeft de nationale strijd zich 
in België a.anzienlijk verscherpt, al is het ook ni,et onafgebroken 
en in rechte lijn. 
Wat zijn de eigenaardi.9heden van het Vlaamse national·e vraa_g-
stuk? · 
De grondwet en de burgerlijke wetgeving st•el,l;en Vl.amingen en 
Walen gelijk, ma.ar dez·e juridische gelükheJd sluit volstrekt ni·et 
de ongelijkheid in de werkelijkhe·id uit. De Belgische bourge
ousie heeft betekenende concessies gedaan op het gebi,ed van 
de taal, maar deze consessies zijn voor ·e·en bel.angrijk deet 
een dode letter gebl,even en de diepliggende te9enst·ellin9en 
konden door geen enkel·e taalwetgeving overwonnen worden. 
De Vlaamse nationale bourgeoisie is z•e•er zwak De grote bour
aeoisie die de rükdommen van Wal·enland en van Vlaanderen 
uitbuit, vormt in de meeste gevallen .één blok: de Bel.9ische 
bourg·eoisie. Tenslotte is er sinds het begin van deze eeuw in 
de achterliike economische toestand van Vlaanderen een wü-
ziaino gebracht door een snelle industria,liserinq. · 
Maar deze factoren verhinderen niet dat het êonflid bestaat en 
zich verscherpt, ·en dat de nationale beweging, g·esteund op 
de massa der kleinburgerij in de steden en de dorpen, z,ich 
ontwikkelt en ste·eds radikalere eisen steH. De national·e ong•e
fijkheid is bijzonder voelbaar op het platte land, wa,ar de Vlaam
se boer wordt uitgebuit door Franse of "franskiljonse" groot
grondbezitters. 
Terwijl de Belgische regering ·en de Belgische bourgeoisie zo
wel politiek als militair nauw verbonden zijn met het Franse 
imperialisme, z.ijn de brede massaas in Vlaande!"en dez•e poli
tiek vijandig gez,ind i in het bijzonder geldt dit voor de mili
taire overeenkomst met Frankrijk van het jaar 1920, die de 
grondslag van de Belgische buitenlandse politiek vormt. De 
concessies van de Belgische bourgeoisie ten aanzi·en van de 
school, de universiteit, de taal enz. hebben de voortdurende 
wrijving op dit gebied niet doen verdwijnen, daar zij voor een 
groot deel op het papier zijn blijven staan. 
De snelle industrialisatie van Vlaanderen he·eft plaats onder 
leiding van het Belgische kapitaaJ, dat zich van de goed-be-

265 

; 



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

266 

taalde commandoposities meester maakt •en het le·euwendeel 
van de winst opstrükt. De ontwikk1elin_g van het rj}~e kol·enge
bied In de Kempen, dat door het Frans-Belgische kapitaal ge
controleerd wordt, wordt toi •een bron van ni-euwe en ernstig·e 
nationale botsingen. De Belgische regering t!"eedt in de laatste 
tijd met toenemende hardheid tegen de Vlaamse na-tionale be
weging op; daarvan geiuigi bijv. het verbod van de grote de
monstratie op 31 Maart 1935, voorbereid door alle Vlaams·e
nationale organisaties om te protesteren tegen de voortdurende 
sabotage van de taalwetgeving. Daarentegen werd de demon
stratie van anti-VIaamse fascistische fascisten op di-ezelfde dag 
wel toegestaan! 
In de laatste tijd he-eft men kunnen vaststellen, dat Vlaanderen 
bij de beweging van het gehel•e Belgische proletariaat ten ach
ter bleef en dat de oppositie tegen het reformisme binnen de 
sociaal-democratie hier zwakker is dan elders. Hier ontstaat 
het gevaar, dat de meerderheid van de aanhangers, kleinbur
gers en boel"en, va!n ,de Vlaamse ~.,nationale beweging 10p 
sl·eeptouw genomen werden door een fascistische organisatie, 
die de voorhoede van het Duitse nationaal-socialisme in Bel
gië is. Het was geen toeval, dat het orgaan van het V.N.V., "De 
Schelde", zich volledig solidariseerde met de buitenlandse po
litiek en de eisen van Berl·ijn - en dat dr. Borms, ;de oude 
leider van de "activisten" die tijdens de wel"eldoorlog met het 
Duitse imperialisme samenwerkte, Adolf Hitier openlijk heeft 
gelukgewenst met de uitslag van de volksstemming in het 
Saargebied! 
De voornaamste leuze- van de Belgische communistische part)j 
is -en bl_ijft: "Zelfbeschikkingsrecht voor h~t Vlaamse volk, tot 
en met de afscheidi~ van de Bel_gische stáat". T·e_g·eltik worden 
eisen _gesteld ten opzichte van de concrete vormen van de 
nationale onderdrukking, voor de verdediging van de Vlaamse 
volksmassaas, tot strljd tegen de nationale ongelijkheiçl~ te,gen 
het Betgische imperialisme, te.9•en het fascisme, Daarbii moet 
de oplossing van de na-tionale vraagstukken in de Sawietunie 
in de grootste omvang worden gepopulariseerd. 
De C.P.B. zet koers om alle anti-imperialistische en anti-fas
cistische el·ementen uit de Vlaamse nationale beweging om 
zich te gl"oeperen tot één groot eenheidsfront tegen het Bel
gische imperialisme, tegen alle vormen van nationale onder
drukking en teg·en het fascisme, Zij Z!al de strijd tegen de fas
cistische beweging in Vl.a,anderen, vooral tegen V.N.V. ver
sterken, trachten de kleine burge~ij ;en de bo·eren aan de \fas
cistische invloed te 'onttrekken evenals de arbeiders, di·e voor 
de fascistische organisaties gewonnen zijn, om hen te winnen 
voor het eenheidsfront tegen het fascisme, teg.en de aanvallen 
van het k'apitaal en het oorlogsgev.aar. 
In Vlaanderen moet ook het werk in de christelüke vakvereni
ging.en niet verwaarloosd worde~1 die daar ev·en sterk z_ijn als 
de reformistische; de strijd moet g.evoerd warde!"!, zowel in 
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de christel.ijke, als in de Vlaams-nationalistische vakver·eni9i:ngen. 
Tenslotte is het van belanq ten·einde het werk in Vlaanderen ~e 
versterken, de samenwerl<inq met de Communistische Partü 
van Holland ~e ora,.,anise!'en, voor de versl?reiding van de Marx
istische literatuur in Hollandse taal, en door gezamenlijke poli
tieke campagnes. 

DE "VERNIEUWING VAN HET SOCIALISME" 
DOOR PSYCHOLOGEN 1

) 

W. J. DE GROOT 

De burgerlijke psychologie doet niets anders, dan algemene 
abstracte readievormen vaststieHen (persoonlijke ·en massale), 
de concrete inhoud valt buiten haar be!'eik. Voor haar is 'het 
niet van belang, of de mens, waarover zij het heeft, vandaag 
hier, overmorgen in Afghanistan, gister.en in New-York was. 
En ten spijt daarvan trachten allerl·ei psychologen en "vernieu
wers" van het socialisme de grenz,en, di·e z·e zichz,elf hebben 
gesteld, te overtneden. Z,e menigen dan krifi.ekloos allerlei 
psychologische en ethische begrippen met poliHeke en social'e 
geschiedenis dooreen, omdat de grondverhouding van het 
politiek-economische !.even en van de mens door hen niet i'n 
het juiste licht wordt geûen. 
Wanneer b.v. Hendrik de Man z,egt: "Het socialisme is er 
voor het proletariaat", dan he·eft het begrip van het socialisme 
voor hem niet ·een telk·enmalige andene wer~elijke betekenis, 
maar is het gebruiken van deze zin ni·ets dan het voldoen aan 
een verlangen naar ~een lange rij van geestelij~e voorouders, 
van Plato tot Marx. Hij ziet door zijn oppervlakkige en eenzij
dige psychologische beschouwing niet, dat al dez·e r·eacties op 
ellendige socialie verhoudingen ste,eds ~een door de omstandig
heden bepaalde, telkens andere inhoud hebben. 
De vaststelling van de Man betekent aHe,en, dat er in de loop 
der tijden af 'en toe denkers wanen, di,e in plaats v:an de chaos 
waarin zij leefden, een geordende maatschappij zouden ver
kiezen. Maar zelfs in dez·e utopi·e bl:even dez,e denkers de v~er
dedigers, de apologeten van hun klasse of van 'een opkomende 
klasse. Ovet· de reël·e geschi,edenis zegt de vasts~el'ling v:an de 
Man niets dan een vage algeme,enheid. Ov,er de beweging en 
de strijd, de ondergang en de z,egepraal, over de uitbuiting en 
de onderdrukking van klassen en volkenen, over de gehel,e ont
wikkeling wordt gezwegen. Dat de Man inderdaad niets meer 
bedoelt, dan ~een vage algemene frase, wordt duidelijk, wan
neer hij nog een stap}e verder gaat, en vaststelt: "Dit langza
merhand waarworden van •een oude droom van de mensheid 
in het nieuwe bewustzijn van de mensen, dat is de uit·eindelijke 

1) Zie het eerste artikel in het voorafgaande nummer van dit maand

schrift. 
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oplossing van de Macht-Geest-Antinomie (tegenstelling), dat 
is het doel, waarop de geschi.edenis gericht is, dat is de l·eiders
plicht van de intellectuel.en." 
De Man tracht voor de verdediging van dez.e stelling Marx te 
gebruiken. Natuurlijk, al verkracht men e·en theorie van alle 
kanten, als kroongetuige siaat Marx toch niet sl·echt. De Man 
citeert dan, in de zin boven de g·enoemde, "de jonge Marx" 
als volgt: "De wereld bezit !'1eeds lang e·en droom van een toe
stand, die ze sl•echts bewust behoeft te denken, om haar te be
zitten." Niemand zal ontkennen, dat de droom van Pla~o, van 
Lao-tse, van Thomas More ,en de Middeleeuwse scholastieken 
heeft bestaan; om verwerkelijkt te worden, moet z,e bewust ge
dacht worden, vertelt Marx. En dan vergeet de Man er bij te 
vertell.en, dat Marx verdier steeds zegt, dat de voorwaarden van 
dat bewuste denken van ·een ideologie bepaalde sociale omstan
digheden zijn. Maar door te vergeten, dat er bij te zegg·en, 
heeft de Man Marx weer kunnen vergelijken met de "tijdge
noot" Jung, de collectief-onderbewusi:e-psycholoog, om zo de 
lezer te verwarren mei het aanhal.en van Marx als getuige voor 
Jung. En langs deze omweg over Marx •en Jung is dan de Man 
in staat, om de stelling naar vo11en te b1'1en9en, dat de geschie ... 
denis eien doel he·eft, waarop z,e g·ericht is, en waar de intelliec
tuelen haar zullen b!"engen. En v·erdwenen is de klassenstrijd, weg 
is de historische taak van de arbeidersklasse, verdwenen is het 
feit, dat de inteHeduelen voor 97°/o uit de bour9eoisi•e en uit 
het kleinburg•erdom worden .9'et'1ecruteerd. 
De intelleduel,en zullen de wel"eld !'1edden?? De Man zegt, dat 
ze het doen. Maar als ze het niet doen, is daar ·hun . sociafe 
positie niet mee ·een van de oorzaken van? Ne·en, niet kunnen 
de intelleduel•en op hun eigen houtje de wereld redden. Ze 
kunnen alleen zich in di.enst stellen van de strijd voor het soci
alisme, van de strijd van het proletariaat, van de klassensi:rijd. 
In Bulgarije, in China en Indonesië he.eft ·een groot deel van de 
studerende jeugd dit begrepen, heeft ze gezien, dat de si:rijd 
voor ·een betel"e maatschappijorde geen si:rjjd is van de si:uden
ten alle1en, maar de strijd 'is van het pl"oletariaat, waarbij de 
intèlleduef,en ·een helpend onderde.el zijn. 
Hoe bij een kri·tiekloos gebruiken van psychologische algemene 
formules een geheel kl,eurloos, grauw beeld ontstaat, dat niets 
helder laat zien, blijkt duidelijk als de Man beweert, dat de vroe
gere machtsverhoudingen van het feodalisme en van het abso
lute koningschap op angst zijn gebas.eerd g.eweest. In de mo
derne democratie komt echter het vertrouwen in plaats van de 
angst. ,,Onderwerping van de massa's onder de wil van_ de lei
ders berust daat'1entegen op vertrouwen". "Op de voortduren
de ui·tschakeling van de angst door het vertmuwen is het radi
kaal humanistisch optimisme van de Man g·egrond ..• " de ge
schiedenis van de mensheid is een zinvol voorwaarts en op
waartsschrijden, een hoger doel nastrevend". En hetg.ene, dat 
Adler de overwinning van de ontmoediging door het gemeen-
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schapsgevoel noemt, de kerk de v-erlossing door de li.efde, dat 
noemt het socialisme de bevrijding van de mens door de soli
dariteit vo!gens de Man. Hij vindt volgens z.ijn ze,ggen voor 
het socialisme tenminste geen beter-e formul·e dan: "De over
winning van de sociale angst". Vervolgens worden Christendom, 
Humanisme en Socialisme tot een groot Eintopfgericht ge
roerd en blijft er van de concrete inhouden van aHe drie niets 
over. Maar op de basis van di•e verlossing door de liefde werd 
toch in de Franse ..,evolutie de ~erk aangetroffen naast de adel 
tegenover ·de bourgeoisi•e, terwijl men nu di·ez·elfde ~erk naast 
de bourgeoisie en reg-enover het prol,etariaat vindt staan. Naast 
die verlossing door de li-efde sc~jjnen dus ook nog andel'1e fac
toren een rol te spel:en in de houding yan de ~erk. Misschien 
dat zij steeds de bebot·erde kant van de boterham ki·est ~oai~ 
een vroegere p.g. van de Man eens zeide? 
Dat de Man in zijn brochures het sociacHsme tracht te ontdoen· 
van zijn inhoud, is nog niet voldoende. Marx z-elf moet bestre
den worden. Het mak~elijkst bestr_ijdt men over het algemeen 
i.emand, wanneer men hem eerst prijst en hem dan a-anvalt o,p 
nooit door hem gez·egde dingen. De Man begaat dez-e we_g 
zonder blikken of bl·oz·en. Eerst klopt hij Marx vriendelijk goed
keurend op de schouder en z,egt, dat Marx het probl·eem van 
de tegenstelling tussen 'belangen ·en idee goed heeft gesteld, 
maar dat hij een grote fout maakt, doordat " .. , hij ongeveer 
(sic!!) zegt: slechts die ideën werken, di·e zich belichamen in 
de collectieve belangen, idee is daarom ni·ets anders, dan be
wust geworden belangen, bepaald door economische gelijk
heid van positie." Wanneer we Marx en Engels nog eens 
aandachtig doodezen, dan zi-en we, dat zelfs wanneer Marx en 
Engels in het taaltje van de moderne psychologen zouden heb
ben gesproken, ze toch iets anders zeggen, dan de Man hun in 
de mond legt. Volgens hen is het niet zo, dat alleen de ideën 
werken, die zich in coll-ectieve belangen belich~men, maar zijn 
de collectieve belangen werkelijk ·en bepal-en zij de inhouden 
van het sociale, relïgi·euze en philosophische denk·en, van de 
bovenbouw. Volgens hen kunnen ideën niet zelfstandig werken, 
zijn ze slechts afspi-egelingen van de klassenbelangen. 
De Man echter laat de ideën werken en vlindt, dat "bij de vor
ming van ideën de rol van de bewus~e k·ennisvorming tegen
over de onbewuste gevoelens wordt overschat en dat de rol van 
de ideën bij de vorming van de klassen bel.angen wordt onder
schat." Deze ideën kunnen dus nu al kl.assenbelangen vormen!! 
De Man raakt met dez-e vreemde ideën ·ook min of meer in de 
war, want dan zegt hij, dat idee en belangen dez-elfde oerbodem 
hebben. Vormen de ideën nu de belangen, of hebben ze dez-elf
de ·oerbodem? 
Terwijl de Man ·over deze vraag nadenkt, zullen we uit zijn ge
schrift nog enkel·e ideënbloempjes plukken, di.e ongeveer net 
zo in het fascistische tuintje staan, samen met 'enkel·e reformis
tische roosjes •en wat dorre sprietjes uit de idealistische psycho-
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logie. Zo leert hij ons dat "het liberale individualisme eerlijk 
de maatschappij v;an vrije burg•ers wilde". w.aarschijnlijk vrij •om 
zich te laten uitbuiten ·en met gelijke rechten om voor "'t vader
land te sterven!!" Verder lez·en we, dat, .... "tenslotte de socia
l·e ·omstandigheid het beslissende kenmerk is van het prol,etariër
zijn, niet de armo·ede, de geringe ontwikkeling 'en het rechte
l·oos-zijn"." "aangewez·en op afhankelijke arbeid". Steeds weer 
bl"engt de Man alles terug ·Op de psychologische noemers. Af
hankelijk is geen begrip met •een scherpe onderscheidende 
waarde. De moesjiek zowe,l als de kolchozenboer, de arbeider, 
de slaaf, de kapitalist en de lijfeigene zijn afhankelijk. Het 1ken
merkende van de prole·tariër ligt in het voor den vorm gelijk be
rechtigd zijn, terwijl hij in werkelijkheid geen de·el heeft aan pro
ductiemiddelen, dus economisch bezitloos is. 
"De geestelijke macht van het geld" ... "Gemeenschappelijke 
kultuurerfmas~a??" Tegelijkertijd wordt door de Man beweerd, 
dat tegenwoordig de prolef.arisch-collectivistische democratie 
a:an het groeien is, ten onderscheid van de burgelijk individua
listische; de ware ;aristoc~atie zal komen, de reg.ering v,an de 
besten. Hier kunnen we nog bij dantekenen, dat de psychologi
sche methode toch nog al eens ~aalt, of naar deze theorie uit het 
ja,ar 32 moet Hitier de proletarisch-collediv;istische democrati.e 
vertegenwoordigen, de regering der besten!! Wil de Man dit 
misschien aanduiden wanneer hij ze.gt: "In het leiderschap ligt 
het verwezenlijken van de waarheid ... de J,eider moet de waar
heid dienen en niet de massa." 

Tot slot nog enkeJ,e woorden over de al-gemeen-theoretische 
grondslagen van de Man. Hij vereenz,elvigt zich met de ni,eu
were biologie .(leer der l'evende wez.ens} ·en psychologie, die 
werkt met "totaal-funktionele opVjatting van de levensverschijn
selen", met "Ganzheiten". Hel resultaa"l is een "do·elgerichte 
beweging, di·e leven he·et". Hei is 'een wonder, met welk e'en 
ijver de Man de geheJ,e litera"luur van de ondergaande burge
lijke wetenschap reest en met welk ·een iust hij de iheoriën 
en de begrippen gebruikt, die kenmerk.end zijn voor hei v·er
v.al van de theore"lische of de z.g. "geis"leswissenschaften". 
Noch in de psychol·ogie, noch in de philosophie is er misschien 
een tijd gewe·est, die zo'n hoogconjunctuur v.ertoonde van woor
denmys"liek, van gocheJen mei begrippen zonder werkelijk
heid, met scheppen van nieuwe normen en kategoriën. Met 
ideën wordt gewerkt a.ls met bakstenen, abstracties worden als 
bestaande werkelijkheden gezien en in pl.aats van de werkelijk
heid gesteld. In plaats van het denken komt de "Wesensschau", 
de "to"laliteit" kom'! voor de analyse in de pl:aats, de "entel·e
chie" vervangt de kausaliteit, de materie word'! tot krachtvecto
,..,en en tot energi·e·, die aan nie"ls me,er gebonden is. De Man 
drukt het duidelijk uit, wanneer hij z.egt, dai de psychologie en 
de moderne biol·ogie in plaats van over dingen, over gebeurte
nissen en over bewegingen praten. Het eerste keurt hij af, het 
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twede ro-emt hij. Ma.ar hij vergeet intussen, dat voor bewegin
gen ook iets nodig is, dat bewe,egt. 
De phrasen l<omen voor het dial·ektisch denken in de plaats. 
En wanneer we de wetenschap gaan vergelijk·en met de politiek, 
dan zal het opv.aHen, dat het daar pl'eci·es zo is. Ook daar' 
het hand over hand toenemen van He totaliteitsgedachf.e, van 
de "Ganzheitsg·edanken", 'en van de organïsche ,,Giiederung". 
Geen atomistische" staat me·er, maar ·een "totale" staatJ met 
·een "silerk gezag", "ordening", enz. enz. 
En zowel in de wetensché!Q als ~n de wetenschappelUke poliHek 
is het geen wonder, dat deze ontwikkeling plaats grijpt Het 
kritische denken moet tot ~een tegenstelling komen tot de bur
gelijke kapitalistische maatschappij. Het denken is revolutio
nair geworden in deze tijd, nu denken verz·et tegen de maat
schappij moet betekenen. De inteHectuel·en, de producenten van 
de ideologie, zijn de spiegels waarin de maatschappij haar 
beeld werpt. De intellectuelen, die bevangen blijven in hun bur
gelijke ideologie komen tot een wetenschappelijk bijgeloof en 
tot ·een ni•et meer redelijk denken (myshek en irrationalisme). 
De kapital'istische maatschappij laat de vrijheid aan ,elke phan
tasie ,aan de waanzinnigste theori,e, ze sluit haar wetenschappe
lijke hemel steeds meer voor het dial.ektische denken, voor de 
analyse en voor de kritiek. De revolutionail"'e inteHectuel,en1 

die hun webenschap in dienst stellen van het proletariaat, heb
ben al vaak ondervonden, dat de Univ,ersiteiten hen trachten 
uit te SIIuiten. Burgerlijke denkers, die kritiek hebben worden 
samen met socialisten in de fascist.ische landen monddood ge
maakt; ook in ons land gelden voor betreKkingen aan de Uni
versiteit voor de revolutionail"'en de besluiten ov,er het lidmaat
schap van bepaalde. org.anisaHes. Maar desni•ettemin begrijpt 
een steeds groter deel van de jongere inteHectuel.en, dat hun 
wetenschappelijke zowel áls hun •economische strijd samengaat 
met de strijd van het proleta.riaat, met de klasse van de voor• 
•uitgang, van de toekomst. 

N a s c h r i ft. "De boeken van de sociaaldemocraat Hendrik de 
Man worden in Hitier-Duitsland nog vr)j v~erkocht, zijn laatste 
boek "De socialistische idee" verscheen nog onder het HiHer
regime. In Mei 9133 kre•eg de Man no_g •een aanbod van het be
stuur van de Universiteit te Frankfort om z:ijn lessen in October 
1933 weer te hervatt-en ,(Peupl·e van 4 Jan. 1934). "Aan rl)ijne 
vri·enden kent ge mij." 

Woordverklaring: 

Philosophie: \A4ijsbeg·eerte 
Psychologie: Wetenschap v.an het bewustzljn 
Sociologie: Wetenschap v~n de maatschappelijke ontwikkel.ing 
Idealisme: Richting in de w:ijsbeg·eerte, die verkondigt, d,at aHeen 

het ge·estel.ijke werkelijk is en dat de stof door de geest be
pa,ald wordt 
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Materialisme: Richting in de w~ijsbegeerte, di.e op het standpunt 
sta,at, dat de stof, de materie, het werkel\ijk bestaande is. 

Totaliteit, G,anzheit: Het geheel 
Archaïsmen: Oergevoel•ens en oergedach~en, enz. 
Entelechi·e: Idealistische voorstelling v.an •een principe, dat naar 

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

in 1918: het jaar 1934: 

1 pikol padi boelee f 4.97 ,f 1.47 
1 pikol padi tjeré 4.07 1.27 
1000 stuks maïs 0.66 0.23 
1 pikol gepelde maïs 4.33 1.48 
1 pikol cassave 1 e soort 1.22 0.43 
1 pikol cassave 2e soort 0.92 0.33 
1 pikol gedr. cassave 1 e soort 1.84 0.585 
1 pikol oebi (knolgewas) 1.40 0.465 
1 pikol katjang (pinda) 6.81 2.27 
1 pikol witte sojabonen 10.06 3.96 
1 stuk cocasnoot 0.065 0.015 
(overgenomen uit het "Economisch Weekblad" v. 24 Aug. 1934) 
(1 piko! is ruim 62 Kg.) 
Uit deze cijfers blijkt, dat over het algemeen de prijzen van 
de verschillende landbouwproducten sinds het begin van de 
crisis niet minder dan met 66.66°/o zijn gedaald. Wat dit be-
1) Vervol·g; het vorig artikel. is in het Juninummer opgenomen. 
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tekent voor de werkende boer, die weinig of absoluut onvol
doende grond bezit, hoey;en wij niet te z·eggen. Zijn scha
mele inkomsten uit de opbrengst van zijn door zware arbeid 
verkregen producten zijn zo goed als tot NUL gezonk,en! 
Deze cijfers zijn een schreeuwende aanklacht tegen de .land
rente-politiek van de imperialistische regering. Dez·e 11egering, 
die onder de schone naam van "domeinverklaring" inderdaad 
de boeren hun grond ontroofd heeft, heeft thans de "moed", 
om van de daken te verkondigen, dat zij reeds in 1931 de land
rente met 1 0°/o ·en meer he·eft "verlaagd", Inderdaad, ogen
schijnlijk is de landrente verlaagd. Zo is de opbrengst van 
deze door de br,ede lagen der werkendie boerenbevolking zo 
zeer gehate belasting, die vóór de crisis plm. ,36 millioen 
guldens bedro~g, !"eeds tot plm. 30.000.000 gld. gedaald. Maar 
in wezen be~ekent dit helemaal geen "verlaging' van de land
rente voor de werkende boer·en, 1ge•en "vermindering" van 
hun lasten, doch integendeel een grote verhoging, een gewel
dige verzwaring van de druk die de Indonesische werkende boer 
op zijn benige, gekromde schouders heeft te torsen! 
Waar vroeger in 1929 de prijs van de rijst nog 4.5 guldens 
per pikol was, en de boerenbevolkir:t9 volstaan kon met' 8 mil
lioen pikol rijst oftewel plm. 8°/o van de totale rijstproductie te 
verkopen, om de haar o9gelegde landrente te betal•en, zo 
moest zU ~e·eds het vorig-e jaar, to.en de prUs van 1 pikol rjjst 
slechts ,plm. 1,5 guldens bedro~g. meer dan 20 millioen pikol 
rijst verkopen, om het van haar geëiste bedrag van 30 millioen 
guldens aan "verlaagde" landl"ente te kunnen betal•en. De wer
kelijke druk van de landl"ente is dus sinds 1929 meer dan v'er
dubbeld! 
De imperialistische bourgeoisie en haar feodale, koelakken- en 
woekeraars-aanhang plunderen de werkende boel'en tot het 
uiterste uit. Zij ontnemen hun hun rijst voor de betaling van 
de belasting·en, f·eodale heffingen, woekerr•enten, enz., enz., 
en wanneer de uitgemergelde boeren dan geen rode cent 
meer hebben, wordt onmeedogend beslag gel·egd op hun 
armoedige hutjes, wordt in vele gevallen zelfs nog hun hoofd
doek of enig ander schamel "kledingstuk" hun van het uitge
knepen lijf weggerukt! 
Hoe ongehoord veel de ll)donesische werkende boeren moeten 
"bijdl"agen" blijkt wel uit onderstaande çijfers: 
a. landrente 

= t 30.000.000 = prijs van 20 milj. pikol rijst 
b. zoutbelasting (met 20°/o v~erhoogd) 

= f 14.000.000 = prijs van 10 milj. pikol rüst 
c. woekerr'enten (cr·edietbanken, pandhuiz·en e.a.) 

= f 25.000.000 = prijs van 17 milj. pikol rijst 
d. herendiensten (1934) 

f 0.900.000 = prijs van 0,6 milj. pikol rijst 

f 69.900.000 = prijs van ± 48 milj. pikol rijst 
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Nog is daarqij niet ,gerekend het bed~ag a.an van de boeren 
uitgeplunderd g·eld wegens qjjvoorbe,eld tabaks-:, cigaretf:en-, 
olie- en andere accUnz·en. Het is de imperialistische moderne 
watergeuz•en gelukt, om in hun door bedrog ·en terl'eur, list en 
geweld v•erkr~9en hoedanigheid van landheren, woek•eraa.rs, 
zoutsjachera.ars, enz. ruim 48-50 millioen pikol rijst in de 
wacht te slepen. Dit was in 1934. In 1934 w:as de rijstproductie 
op Java en Madoera plm. 99 millioen pikol. De Javaanse boer 
betaalt dus de helft van de opbrengst van de rijst, zijn voor
naamste product, aan belasting·en en woekerschulden! 
In werkelijkheid is dez,e roof nog veel weerzinwekkender, om
dat de werk·ende boer, gedwongen door biUere armoede, zo 
goed als alles van zijn "hav·e en goed", ja, zijn oogstopbrengst 
die hij na zoveel zwoegen verk11egen hedt, aan aHerhande 
speculanten, woekeraars e.a. parasieten, verkopen moet, enkel 
en alleen om aan het zo hoog nodi9e geld voor ... de betaling 
van zijn belastingen te komen. 

Als een monsterachtige python slingeren zich de imperialisten 
en hun parasitail'e aanhangs•els om het uitgete·erde lichaam van 
de Indonesische werkende boer. 
Ze zjjn vaal<- niet meer in staat om hun belastinsen en heren .. 
diensten te betalen ·en wil!.en in vef.e gevallen liever de gevan
genis ingaan. Het bedrag, dat door de werl<ende boeren werd 
6etaald om hun herendiensten af te kopen, bedroeg in de 
tijdsruimte van Januari tot Sept•ember 1934 slechts 0,6 millioen 
guldens. In hetz•elfde· tijdsverloop in 1929 was dit bedrag 
4.8 millioen guldens. De gevangenissen lopen stampvol met 
boeren di·e "onwillig" zijn om hun herendiensten te verrichten 
of met mensen die zich hebben schuldig gemaakt aan dandes
tiene zoutaanmaak of dandestien slachten van vee. 
Hoe zwaar dez•e hel'1endiensten drukken, kunnen wJj nagaan uit 
het g~g·even, 9.at aU.e·en in de gebieden van de z.•g. ~el~be:
sturen, de gehel·e werkende boerenbevolking 26 millioen dagen 
per jaar dez•e verplichte diensten moet verrichten. In de Vor
stenlanden (So·eraka.rta en Djokdiakarta, Java} moet de platte
landsbevolking per jaar 12 millioen dagen herendienst verrich
ten. In al dez•e streken moet de herendienstplichtige ongeveer 
Q0-30 dagen per jaar deze onbetaalde arbei·d verrichten. (Sta
tistisch V·erslag, 1932} 

De druk van de landrente wordt nog scherper gevoeld door 
het steeds minder worden van de grondopb11engst. Gedwongen 
door geldgebrek haast ûch de werkende boer om aan inkom
sten te komen, hij geeft zich niet zo 'VIeel mOjeite mteer dain 
vroeger om zijn grond beter te bewerken. Trouwens, tot een 
grondige bewerking van zijn akkertj.e is hij door gelqgebrek 
al ni,et in staat. In het "Economisch Weekblad" van 12 Octo
ber 1934 is een statistiek, die de achteruitgang van de Indone
sische landbouw weergeeft: 
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Schema van de opbrengst van óe landbouw in 19341 in verge
lijking mei 1933. 
gogo 568.771 b. = 89°/o van die van 1933 
mais 2.574.359 b. = 83o;o van di·e van 1933 
rijst 99.351.366 pikol = 92°/o van die van 1933 
cassav·e 1.080.522 b. = 109°/o van die van 1933 
oebi 226.563 b. = 100°/o van die van 1933 
aardappelen 23.029 b. 94°/o van di·e van 1933 
pindas 291.150 b. = 9So;o van die van 1933 
sojabonen 384.298 b. = 97°/o van die van 1933 
Bov,enstaande cijf·ers geV~en wel ·enig beeld van de achter
uitgang van de inheemse landbouw in lndonesia. Slechts voor 
enkde producten, met name cassave en oebi (knolgewas), is 
in vergelijking met 1933 resp. een vooruitgang en stabiliteit in 
de productie ile constateren. Dit is o.a. hierdoor te verklaren, 
dat de werkende massa, wier hoofdvoedsel eigenlijk rijst is, 
tans niet meer in staat is de voor haar zo duur geworden rijst 
te kopen, en derhalve zich. nu tevl"eden moet steHen in de 
meeste gevallen met "gaber" oftewel datgene, wat er nog 
overblijft na uitpersing van de cassave! 
Nog slechter is het gesteld met de aanplant 'en de oogst van 
cocosnotef"l en inheemse tabak, waarvan de bericht·en resp. uit 
het gewest Minahassa (Noord-Celebes), waar de bevolking 
als hoofdcultuur de klappercultuur bedrDft, en uit streken van 
Midden- en Oost-Java (waar de boerenbevolking van het ver
bouwen van tabak ha.a·r voornaamste bron van inkomsten had), 
van een algehel·e of gedeeHelijk,e ruïne van brede lagen van 
werkende boeren, spreken. Helaas hebben wij hierover geen 
concreet cijfermateriaal kunnen krijgen. 
Hoeft het ons nog te verwonde!"en, wanneer ste·eds veelvul
diger de werkende boel"en, gedwongen door honger en nood, 
zich massaal v·erzetten t·eg·en hun pijnigers en uitbuiters? Of 
wanneer zij ov·ergaan tot massaroof van levensmiddelen en 
andere zaken, die zij zo dringend behoeven en di·e zij ook ten 
volle zouden hebben, indien zij niet gebukt gingen onder het 
ondragelijke juk van het imperialistisch-f,eodalistische regiem? 
Neen, dit afl.es spruit voort uit het huidige stelsel in lndonesi.a 
z,elf. Het zal slechts kunnen verdwijnen na een grondige op
lossing van het landbouwvraagstuk in lndonesia. 
V~erzetbeweging·en ·onder de werkende boer·en en rampokpar
i:ij.en op het platteland zijn tans me,er en meer dag,elijkse ver
schijnsel·en geworden. De werkende boerenmassa's beginnen 
tans te beseffen, dat de ·enig·e uitweg is het massal·e ve·rzet en 
de massastrijd. Het is begrijpelijk, dat daarbij nog veel strijd
middelen worden gehanteerd, die niet gebase·erd zijn op een 
revolutionaire bewustheid. In dit verband kunnen wij bijvoor
beeld noemen de mass.a(,e rampokpartiJen (massa-banditisme) in 
het gewest Madio,en en andere str·eken in Midden- en Oost
Java. Deze rampokpartiJen vonden hun oorzaak in de ontzet
tende armoede op het plaUeland; zij gei:uigen van de voor 
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niets me·er {erugdeinz•ende verzetsgeest en bergen in zich 
soms de kiemen van een vrij scharen beweging zoals in Mands
joerije. Maar desondanks vertonen dez·e bewegingen in ge
noemde str·eken van Java ontegenzeggelijk nog veel sympto
men van "er maar op los slaan". Zij zijn niet het resultaat van 
·een gevestigde anti-imperialistische ,en anH-feodalistische be
wustheid. 
Wij Kommunisten en al!.e eerlijke anti-imperialisten in lndonesia 
in het algemeen, die getuigen zijn van de in min of meer sne~ 
tempo zich voltrekkende radicalisering van de uitgebuite massa 
in de dorpen, welke zich uit in belastingweigeringen, protest
demonstraties, hongeroptochten, massal·e zoutwinning, massale 
overtredingen van de slachtbel.asting, rampokpartijen, enz., wij 
kunnen onze ogen ni·et sluiten voor deze politiek uiterst belang
rijke processen en feiten en daarover slechts een afkeurend 
oordeel uitspreken, zoals de nationaalreformisten van allerlei 
slag doen. Aan de ongehoord brutal·e terreur v,an de imperia
listische bourgeoisi·e ·en haar feodale aanhang, maar vooral 
aan het ontbreken van een politiek ·en organisatorisch sterk·e 
revolutionaire proletarische partij, is het toe te schrijven, dat 
deze latente ·en steeds toenemende grote ontevredenheid en 
haat van de werk•ende massa: in stad en land tot nog toe zich 
nog ni·et geuit he·eft in een geor;ganiseerde., bewuste massa
stormaanval tegen het in]perialisme en feodalisme in lndonesia,~ 
te verg.elijken met wat in China te zien is. 
l·edere beweging van de werkende massa, hoe spontaan zij 
ook moge zijn, bergt in zich •een kiem van bewuste strijd. Wij 
moeten daarom nooit achter de spontane massabeweging aan
hinken of er slechts de registrator van zijn. Integendeel, het is 
onze gebi,edende taak, om met het oog op deze spontane be
wegingen 'n grote mate van doelbewustheid te ontwikkel•en. Hoe 
sterker de spontane verheffing van de werkende massa is, hoe 
breder deze massabeweging wordt, destemeer doelbewustheid 
vereist zowel de theo11etische als de politieke en organisatori
sche arbeid van de Kommunisten in lndonesia. 
"Geen •enkele revolutionaire beweging kan zonder een stand
vastige, de continuïteit waarborgende l·eidersmganisati,e van 
duur zijn. Hoe breder de massa is, die spontaan in de strijd be
trokken wordt, de basis van de bewegin_g vormt en aan haar 
deelneemt, des te dringender is de noodzakelijkheid van zulk 
een organisatie" ... (Lenin, Sämtl. Werke IV, 2. 267). 
Meer dan ooit moeten wij tans deze woorden van onze onsterf
lijke leider Lenin, in de daad omzeHen toen hij opriep tot de 
oprichting van ·een Partij, die als ·een vastaaneengeslot•en geheel 
·een bepaalde opvat'cing vertegenwoordigen moet, een Partij 
van het nieuwe type, die voor de dictatuur van het proletariaat 
strijdt, ·een vaste geslotene Partij, geleid door een autoritatief 
centrum en die in staat is om de str.ijd van de arbeidersklasse 
en andet'1e uitgebuite werkers in lndonesia voor de sociale, 
·economische en politieke bevrijding te leiden en tot een blij-
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vende overwinning te voeren. Immers aHeen ·een dergelijke, 
politiek en organisatorisch sterke revolutionair.e pr~oietarische 
Partii is in sta.at, om aan de gehel·e bewe:9ing !n lndonesia 
waa~achtige, anti-imperialistische I ei d i n g te geven. Alle,en een 
zodani.9e Partij , clie in lndonesia niet anders kan zün dan de 
Partai Kommunis lndonesia1 secti~e van de Kommunistische In
ternationale:, kan aan alle spontane bewegingen in lndonesi51,. 
een bewuster, Qlanmatiger anti-imperialistisch ~en anti-feodaal ka
rakter verlenen en de werkende massa in stad en land tot het 
peil van bewust handelen verheffen. 
Een andene weg is er ni·et, om aan de millioenen uitgeho~gerde., 
landloze verpauperise,erde en met volledig·e ondergang be
dreigde werkende boeren en andere uitgebuite werkers in de 
dorpen welvaart ·en geluk ile· bezorgen. De pogingen van de im
perialistische regering om de~ "bapak Tani" in lndonesi,a te "hel
pen" door middel van "kolonisaties" en dergelijke manouvres, 
een "uitweg" voor de werkende boer in lndonesia die ook door 
de nationaalreformisten zozeer wordt aangeprezen ~en gepro
pageerd (zoals onlangs weer door den he~er Koesoemo Oetojo), 
is geen uitweg uit ellende, honger, knechting en uitbuiting uit 
de in lndonesia heersende chronische landbouwcrisis. Integen
deel, dez·e en alle andere imperialistische en nationaalr·efor
mistische "hulpverleningen" bedoel·en slechts om de steeds toe
nemende verz,etsgeest van de werkende m.assa op het land 
tegen imperialistisch-feodalistische onderdrukking en uitbuiting, 
in voor het huidige silelsel in lndonesia ongevaarlijke beddingen 
te leiden. ,I I 

Zolang het imperialistisch-~eodalistische regiem in lndonesia nog 
niet vernietigd is, zolang zal de overweldigende meerderheid 
der bevolkin_g in lndon,esia steeds in het moeras van onderdruk
king 'en uitbuiting gedompeld blijven. De politiek van het ver
bod van invoer van buitenlandse rijst, waarbij de overheer
sers tegelijkertijd ~een groot deel van de rijst van de Indonesi
sche boer wegrov~en, versl~echtert hoe langer hoe meer het 
"l~evens"-peil van de werkende boel"en, in het bijzonder van 
de kleine boeren en landarbeiders, 1en dient s[,echts de belangen 
van de rijsthandelaren, rijstimporteurs ~en rijke boeren. Het 
hoeft dus niemand re verwonderen, wanneer tegenwoordig 
het verkopen van grond voor e·en kwartj~e per roe door arme 
boeren in lndonesia ~e,en alledaags verschijnsel is geworden. 
Immers geld is regenwaardig ongehoord schaars, ja zelfs in 
de meeste gevallen absoluut niet aanwezig in het Indonesische 
dorp, ~en geld moet er zijn, voor de betaling van de ondrage
lijke belastingen en voor een hapj,e rijst! 
Ook de nieuwe imperialistische politi1ek betreffende het cre
diet verband voor de rijke boeren, verder de regeling van de 
credietverstrekking door de volksc11edi,etbanken, heeft slechts 
ilen doei de rijke boer,en en woekeraars in hun rooftocht ten 
koste van de arme en middelboer·en te steunen. Terwijl toch 
aan de ene kant de arme en kleine boeren helemaal geen ere-

277 



ABU BAKAR DE NOODTOESTAND VAN DE INDONESISCHE BOER 

278 

diet kunnen verkrijgen, wordt het verl,enen van eredief aan de 
rijke boeren ~en Indonesische landhe11en door de imperialistische 
bourgeoisie op alle mogelijke manieren verg·emakkelijkt, waar
door deze laatsten dan in staa,t zijn, om hun bedrijf te verbete
ren door de aanschaffing van meststoffen, kl,e·ine machines, vee, 
enz., en om door middel van woek.ercontraden en andere 
uitpersingsmetoden de arme en kl.eine boeren nog meer leeg 
te plundel'en. 
Het is dez•e politiek van de imperialistische bourgeoisie om 
de "tani jang fjerdik", de "vernuftige boer", te helpen middels 
allerhande 1'egeli11gen en loonroof ten opzichte van de landar
beiders, di·e de k·euterboel"en 1en de landarbeiders nog mee'r 
in het moeras van ellende en nood doet zinken. · 
In deze situatie betek·enen de pogingen van sommige nationaal
reformistische leiders om de VQigens hun terminoiQgie nade
l"ende ".agrarische ruk" oftewel agrarische l'evoluti·e te verhin
deren1 in doodgewone woorden dus ni·et anders dan de roef
'en hon,gercampagne van de imperialistische bourgeoisie en 
haar aanhang mede ~e he,lpen organisel"en. Ook de door de 
nationaal·r·eformistische (,eiders gevoerde propaganda van mid
delen "ter ondersteuning van de werkende massa der boeren
bevolking", zoals b,ijvoorbe,eld "Het mganiseren van collectieve 
bedriiven" (program van de Pendidikan Nasional lndonesia), 
"de bevo11dering van de Swadeshi" (Mr. Ali Sastroamidiojo •en 
andere kopstukk,en van de Parta,i lndonesia) ~en "de stichting 
van oroducti<e-cooperati,es in de dorpen 'en van verbruikseco
peraties in de steden", (program van Mohammed Hatta), om 
maar ·en1ge van de vef,e te noemen, komen 7n wezen sTeehts 
neer op het afr,èióen en in een dood srop doen uitlopen van de 
anti-imperialistische 1en anti-~eodali,stische strijd van de werkende 
boerenmassa, welKe strijd tans begint zich te ontketenen. 
De enig'e uitweg voor de werkende boel'enmassa is de revo
lutionair geleide massa-strijd voor haar dringende da_gel_ijkse 
belangen 1en ve1rde11e hogel"e eisen,. voor de volledige vernieti
ging van het imperialistisch-feodalistische 11e,giem. Deze strljd 
betekent ,e,en strijd voor de confiscatie en verdeling van ruim 5 
millioen Ha. grond voor de imperi.alisten, vorstjes, landheren, rij
ke en woek,erboeren op Java, van me·er dan 10 millioen Ha. 
door genoemde uitbuiters in de gebieden buiten Java en Ma
doera geannexeerde gronden, voor de opheffing van tientallen 
millioenen dag·en hel"endiensten ~en andel"e dwangdi,ensten, ver
der de ,afschaffing van de land11ente, het hoofdgeld en nog zo
vele andel'e belastingen di·e de werk~ende boerenbevolking uit
persen, voor de annul,ering van alle schulden aan de woekeraars 
vanaf de imperialistische l"egering tot en met de doodgewone 
geldschieters, voor de kosteloze beschikbaarsf·elling van geroof
de rijst en andel"e zak;en door de "desa-schuren", pandhuizen 
en andel"e instellingen van de imperialistische bourgeoisie, voor 
de erganisering van de bevloeiing in 't belang van de sawahs 
der werk1ende bo,el'len, voor de v·erbetering van het levenspeil 
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der landarbeiders, voor de macht aan de werkende boeren en 
landarbeider~, in de dorpen! 
Deze agrarische revoluti.e kan niet tot ,een ov·erwinning leiden, 
indi·en zij niet ~eng verbonden wordt met de strijd voor de natio
nal,e onafhankelijkheid, voor de oprichting van de revolutionair
democratische dictatuur der arbeiders en boeren. Zij kan niet 
v·eroverd worden, indien zij niet gel,eid wordt door de me,est 
!'evolutionaire klasse, dat is de arbeidersklasse in lndonesia. 
Deze arbeidersklasse kan ·en zal de hegemoni·e in de anti-impe
rialistische en ag~arische revoluti·e in lndonesia veroveren, in
dien zij georganis·eerd en gel·eid wordt door een sterke revo
lutionair·e proletarische Partij. En tenslotte zal deZ!e agrarische 
revolutie niet doorgevoerd kunnen worden, indien zij niet van 
nu af :aan wordt voorbereid ~en georganiseerd, in de dagelijkse 
strijd van de werkende massa in het dorp in innige samenhang 
met de dagelijkse strijd van de arbeiders in de steden, voor 
hun meest dringende dagelijkse eisen. 
Het is derhalve gebi·edende taak van de Kommunisten en 
alle e·erlijke anti-i111perialisten in ~en buiten lndonesia, om aHe 
noodzakelljke arbeid voor dit doel te v~errichten. Des te klem
mender is deze r·evolutionail'ie eis in idez,e peri.ode waarin de 
imperialistische bourgeoisie ,en haar aanhang hun roof-, uithon
geril'),gs- en onderdrukkil")g~politiek op de spits dr,üven en be
wust koers zetten op deelname aan ~een nieuwe imper,ialistische 
wereldoorJqg, 'en waarin het r.adicaliseriugsprooes en het pro
oes van anti-imperialistische en anti-11eodalistische bewustheid 
onder de brede lagen der uitgebuite bevolking van lndonesia 
zich meer en meer en in voortdurend sneller tempo ontwikkelt. 
Alle organisaties in de dor!?en, die massa's van uitgebuite 
werkers omvatten, in de 'eerste plaats de v·erschillende boeren
organisaties die onder l·eiding van nationaalreformistische en 
f.eodale lieden nog staan, moeten benut worden om de wer
kende massa i!e mobilise!"en, i!e organise!"en 'en te leiden voor en 
in haar dagelijkse strijd. 
Deze dagelijkse strijd voor alle dringende belangen der uit
gebuite werkers op het platteland moet voorbereid, georgani
seerd ·en doorgevoerd worden, en ste,eds me,er uitgebreid wor
den tot en verbonden worden met de strijd in andere dorpen, 
districten, gewesten, enz; zij moet innig verbonden worden 
met de strijd van de arbeiders en ander'e uitgebuite werkers 
in de steden en doorgevoerd worden als een noodzakelijk 
onderdeel van de algeme·en anti-imperialistische en anti-~eoda
listische strijd. Alleen deze revolutionaire uitweg kan en zal 
de eeuwenlang geknechte en geknevelde millioenenmassa der 
Indonesische boerenbevolking in enge strijdbondg·enootschap 
met de arbeidersklasse en onder leiding van de laatste, werke
lijke Welvaart, Vrijheid en Macht geven! 
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Binnenkort zal in Nederlandse v.ertal'ng bij de uitgeverij Pegasus 
verschijnen de "Kritiek op het program van Gotha" van Kar! 
Marx. De uitgave van dit z·eer belangnijke geschdt van Marx 
in onz.e taal mag met het volste recht een ev.enement genoemd 
worden: •een ze,er belangrijke principiële studi·e van Marx 
zal hiermee voor het eerst in Nederland worden gepubliceerd. 
Aan dit van het jaar 1875 daterende g·eschrift zullen •een aantal 
brieven van Marx en Engels ov.er het program van Gotha wor
den toegevoegd, benevens ·een tweetal beschouwil')gen van 
Lenin over de kritiek <?P dat progr,am, t,erwDI een uitvoerige in
leiding en een groot a,antal verhelderende aantek•enil').9en zul
len dienen als steun qij de lezing en bestudering •er van. 
De "Kritiek op het prograim van 'Go~ha" is naast het "Commu
nistisch Manifest" ·een der belangrijkste programmatische wer
ken van Marx. Op een betrekkelijk klein .aanta.l bladzijden, in 
korte kernzinnen ontwikkelt hij de voornaamste theoretische 
grondstellingen van het progr.am van de partij van het proletari
aat. 
Wat speci.aal in onze tijd van zeer grote betekenis is, is da~ 
Marx in dit geschrift zich in het bijzonder bezig houdt met het 
vra.agstuk van de overgangsperiode van het kapitalisme naar 
het communisme. Juist thans, nu onder de dictatuur van het 
proletariaat in de Sowjet-Unie zich deze oVlergang voltrekt, 
krijgen de theor.etische uiteenz·eHingen van Marx voor ons e•en 
zeer bijzondere betekenis, omdat er op zo treffende wijze uit 
blijkt, hoe de politiek van de bolsjewistische p.artij de dir:ede 
voortz.etting is van de politiek, die Marx en Engels hun gehele 
leven hebben gevoerd, .en vooral ook, omdat er scherp uit 
naar vot"en komt, dat de huidige strijd van de KPdSU en de 
Komintern tegen al de verschillende vormen v.an het heden
da.agse opportunisme •en tegen het contr:a-r.evolutionaire Trotz
kisme de voortzetting is van de strijd, die zij hun gehele l·even 
tegen dergelijke tendenz·en hebben gevoerd. 
Met zijn "Kritiek" nam Marx in Mei 1875 stelling h~gen de grove 
opportunistische fouten, die de leiders van de Duitse soci.aal-de
mocr:atie ten aanzien van principiël·e en programmatische kwes
ties bij de samensmelting van de beide toenmalig·e Duitse arbei
derspartijen (de do,or Liebknecht en Bebel ,9'eleide "Sozi.aldemo
kr:atische Arbeiterp.artei Deutschlands", de zo9enaamde "Eis·e
nacher" en de door Hasendever, Hasselmann en Tolcke gelejde 
partij van Lassale,~ de "AI'Igemeine Deutsche Arbeit•erv·er·ein"l 
hadden gemaakt. Deze beide ,partij•en waren ontstaan in de 
60-·er jaren van de vorige ·eeuw, toen het vraagstuk van de 
stichting van ·een Duitse •eenheidsstaat nog ni·et beslist was, 
een vraagstuk, dat wegens zijn .algeme•en nationale bet·ek·enis 
ook tijdens de revolutie van 1848-49 een zeer grote rol spe·eide, 
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doch onopgelost ble:ef. Dit vra.a.gstuk kon slechts op tweeërlei 
wijze worden opgelost: óf door een burgerlijk-democratische 
revolutie, di•e het "voorspel" van ee:n pro•let.arische revolutie 
kon ·en moest zijn, zoals Marx en Engels re:eds in 1847 hadden 
geschreven, - óf op "Pruisische wijze", d.w.z. door de v·ereni
ging van Duitsl.ancf onder de he,gemonie van de militaristisch
bureaucratische, half-~eodale Pruisische monarchie, doqr de 
stichting van ·een burgerlijk-jonkerlijke st.a,at. De partij van 
Liebknecht ·en Bebel stre·ed onder sterke invloed van Marx en 
Engels voor de oplossing vofg,ens de eers~e wijze; de Lassa;I
J.eanen daar·entegen, die de politiek van Lassalie (di·e in de strijd 
voor de verbetering van de economische toestand v.an de arbei
ders op de ondersteuning door de jonkerstaat l'ekende) voort
z.etten, voerden een polifi.ekJ die in de practjjk de oplossing 
van het vraagstl!lk van de vereni_gi'19 van Duitsland volgens de 
methoden der jonkers begunstigde. Daarom brandmerkte Marx 
de Lassalleanen en noemde hen de "koninklijk-Pruisische socia
listen". Een r·eeks van oorlogen, vooral de Duits-Franse oorlog 
van 1870-71, het verbond dat de bourgeoisie uit vrees voor het 
prol·etariaat met de jonkers sloot, de lafheid van het Duitse 
kl·einburgerdom, de zwakheid •en onrijpheid v.an het Duitse 
proletariaat, de nederlaag van de Parijse Commune, dat alles 
leidde :er toe, dat het vraagstuk van de ver;eniging van Duits
land juist op "Pruisische" wijze werd opgelost. Aldus kwam 
één der in politiek opzicht belangrijkste verschillen tussen de 
beide arbeiderspartijen te vervallen. 

De partijleden en arbeidersmassa's eisten de ver;eniging, maar 
Marx zag een gevaarlijk opportunisme in de beginselloo.sheid, 
waarmee de l·eiders van de Eisenachers •een program in elkaar 
knoeiden, dat •een men.9elmoe~je was van vóór-Marxistische, 
voornamelijk Lassalleaans•e dogma's, vulgair-democratische ei
sen en g·eheel verdraaide communistische stellingen. Marx be
schouwde zulk een edeetisch program als totaal onbruikbaar. 
Volgens Marx' mening haalde zulk een program het gevaar 
van sectarisme •en kl·einburgerlijke ontaarding van de partij 
binnen, en zette het alle deuren wagewijd open voor het op
portunisme. Teg·en dit gevaar nam Marx in zijn "KriHek" stel
ling. 
Het is geen toeval, dat dit geschrift van Marx, dat voor het 
·eerst door Engels in "Die Neue Z.eit" in 1891 gepubliceerd 
werd, toen in de Duitse sociaal-democratie de opportunisti
sche tendenz•en zich ten anderen male vers~erkten, door de 
Duitse sociaal-democratie later niet me·er is uitg.egeven. Even-

min als het een toeval genoemd mag worden, dat het, na de 
publicati·e in 1891, voor het ·eerst weer in 1934 door het Marx
Engels-Lenin-lnstituut te Moskou onder redactie v.an W. Ado
ratski, voorzi.en v.an een uitvoerige inleiding, commentaar en 
aanhangsels/ werd uitge,geven. 

Het centrale punl in de "Kritiek op het program van Gothan 
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wordt gevormd door de analys·e van de ,,ontwik~eling van -het 
toekom$tige communisme•' in nauwe samenhang met het vraag
stuk van de revolutionaire dictatuur van het proletariaat. 
De grote principiële en practische betekenis van dit gedeeHe 
van de "Kritiek" he·eft Lenin in het Jaar 1917 zeer sterk in het 
licht gesteld in zijn geschrift "Staat en Revolutie", waarin hij de 
door Marx opgestelde idee van de dictatuur van het proletariaat 
ontwikkelde. Lenin zegt daar: 

"De meest uitvoerige bespreking van dit vraagstuk (nl. van 
de economische grondslagen voor het .afsterven van de staat) 
geeft Marx in zijn "Kritiek op het program van Gotha" ... 
Het polemische deel van deze waardevolle uitgave, dat uit 
·een kritiek op de Lassalleanen bestaat, heeft het positi·eve 
deel ·er van om zo te zeggen in de schaduw gesteld, name
lijk: de analyse van het verband tussen de ontwikkeling van 
het communisme ·en het afsterven van de staat" (vgl. Marxis
tische Bibliotheek, dl. 5: Lenin, Sta,at •en Revolutie1 blz. 69). 

Y·erder schrijft Lenin: 
... Terwijl Marx het vraagstuk van de ontwikkeling van de 
communistische maatschappij stelt, stelt hij het. . . op grond 
van het feit, dat het communisme uit het kapitalisme te voor
schijn komt, zich historisch uit het kapitalisme ontwikkelt, het 
resultaat vormt van de werkingen van een maatschappelijke 
kracht, die door het kapitalisme wordt voortgebracht. Bij Marx 
vinden we geen spoor van een poging om utopieën te con
strueren, te fantaseren over datgene wat men niet weten kan. 
Marx stelt het vraagstuk van het communisme, zoals een na
tuuronderzoeker de vraag zou stellen naar de ontwikkeling 
van ·een nieuwe, laat ons zeggen biologische soort, waarvan 
hem bekend was, dat hij zo en zo is ontstaan en in deze\ of 
die bepaalde richting zich wijzigt. (T.a.p. blz. 70). 
Zonder zich met utopieën in te laten, heeft Marx nader aan
getoond, wat zich NU met betrekking tot de toekomst bepa
len laat, nl. het onderscheid tussen de lagere en de hoger<e 
fase (trap, étappe) van de communistische maatschappij ... Hij 
geeft een nuchtere berekening, hoe de socialistische maat
schappij eigenlijk zal hebben huis te houden. Marx analyseert 
concreet de levensvoorwaarden van zulk een maatschappij 
zonder kapitalisme ... (T.a.p. blz. 76). 

De analyse van de kapitalistische maatschappij en van de onver
mijdelijke loop harer ontwikkeling, de situatie en de rol van 
het proletariaat in haar, de analyse van de "economische grond
slagen voor het afsterven van de staat" le~dden Marx tot de 
conclusie van de noodzakelijkheid en de onvermijdelijkheid van 
een "politieke overgan,gsperiode tussen de kapitalistische en de 
communistische maatschappij". De _staat van deze over_gangs
periode "kan niets anders zijn dan de revoiutionaire dictatuur 
van het proletariaat." 
In deze "beroemde verklaring van Marx - schre·ef Lenin in zijn 
geschrift over den renegaat Kautsky - vinden wij de samenv.at-
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ting van heel zijn revolutionaire leer" {Zie Marx. Bibl., dl. 8; 
Lenin, De prol·etarische !"evolutie en de renegaat Kautsky, blz. 8) 
In het jaar 1918 had Kautsky de (laat ons zegge11) vrijmoedig
heid, te verklaren, dat de leuze van de dictatuur y.an het prole
tariaat (hij karakteriseerde haar als "woordje") door Marx slechts 
een ·enkele keer in de "Kritiek op het program van Gotha" 
zou zijn opgesteld. Dat is natuurlijk ·een onwaarheid. In werke
lijkheid loopt de idee van de dictatuur van het proletariaat als 
een rode draad door de gehele leer, door .all·e werken van 
Marx ·en Engels. Maar ongetwijfeld heeft Marx in de "Kritiek" 
deze idee het treffendst getormul·e·erd •en haar door een uitge
breide analyse van de ontwikkeling der communistische maat
schappij gemotiveerd, waarbij hij op het vraagstuk van de 
"gebruikmaking van de macht van het proletariaat voor de 
vestiging van het socialisme, voor de opheffing der klassen_, voor 
de overgang naar de klassenloze maatschappij, naar de maat
schagpjj zoncJer staat" (Stalin) zeer uitvoerig is ingE;_gaan. 
De ervaring ~.an de revolutie in Rusland, de ervaring v.an meer 
dan 17 jaar proletarische dictatuur •en socialistische opbouw in 
de Sowjet-Uni·e, het _program van het twede vijfjal'enplan - het 
vijfjarenplan ter 9pheffin,g van de klassen en de v.estigif1:g van de 
klass·enloze socialistische maatscha~U - en de taak, welke thans 
het proletariaat van de kapitalistische landen te vervullen he•eft, 
hebben de door Marx !]eqeven analyse van de "overgang van 
het kapitalisme naar het c-ommunisme" volkomen bevestigd. 
En ·ook de ho9e waardering van dez•e analyse door Lenin in zijn 
geschrift ,"Staat en R•evolutie" is bevestigd. Duidelijk is gewor
den de z•eer ,gro~e betekenis van de onverbiddellike st~Ud, 
die Lenin ~egen de renegaten van het Marxisme van het slag 
Kautsky heeft g•evoerd, die .alle grond9edachten van Marx v•er
valsten, teg·en de sociaal-verraders, die geheel zijn overgelopen 
naar het le9er der contra-revolutionail"e bourgeoisie. 

De door Marx in de "Kritiek" geg•even concrete analyse van de 
"levensvoorwaarden van een maatschappij, waarin geen kapi
talisme me•er zal zijn", krijgt bijzondere betekenis in verband 
met de strijd, di·e de KPdSU tegenwoordig voert tegen de linkse 
"gelijkmakerij" op het gebi·ed der loonpolitiek, van het tarief
systeem, welker onjuiste organisatie leidt tot fluctuatie van de 
arbeidskrachten, di·e één der hoofdoorzak·en is van het achter
blijven van sommige industrietakken in de Sowjet-Unie ·en die 
daardoor de socialistische opbouw remt. 
Lenin he·eft zich herhaaldelijk uitgesproken tegen de opperv'lak
kige of huichelachti9e "beschouwingen" over de 9elijkheid, die 
in beide 9evallen de bourgeoisie ten ,goede komen {Vgl. ,"Staat 
en Revolufi.e"). De KPdSU moest reeds in 1926 met de ,grootste 
beslistheid het demagogische gekl·ei:s over de gelijkheid .afwij
zen), toen Sinowjoew in het artikel "De Philosophi·e van het 
tijdperk" (S~ptember 1925J met deze leuz·e optrad. 
Toen in 1933 de kl•einbur9erlijke ov·erblijfsel.en, vooroordelen en 
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tendenz·en bij een deel van de ec.onomen en vakverenigin,gs
mensen in de Sowjet-Unie zo'n schadelijke uitwerking hadden 
op verschillende gebieden van de socialistische opbouw van de 
volkshuishouding, wees StaJin in zijn historische rede op het 
congr·es der economen er op, dat de opheffing van de "linkse" 
gelijkmakerij één der voorwaarden voor de succesvolle door
vo·ering van het vijfjarenplan in vier jaren vormde, en beriep hij 
zich IOnmiddellijk op Marx, waarbij hij in de •eerste, plaats de in de 
"Kriti·ek op het program van Gotha" v•ervatte uite•enzetti~.9 van 
de lev,ensvoorwaa~den in de eerste fase van de communistische 
maatschappti, d.i. onder het socialisme, op het 00.9 had. De be
heffende passage uit de J'1ede van Stalin luidt: 

_1,Marx ·en Lenin z•eg_gen, dat het onderscheid tussen gekwa
lificeerde en ni·et· g·ekwalificeerde arbeid zelfs onder het socia
lisme, zelfs na de OQheffing der klassen, zal bestaan, dat 
·eerst onder het communisme dit onderscheid zal verdwii
nen, dat dientengevolge het _"arbeidsloon" zelfs onder het 
socialisme overeenkomstig de prestatie, niet echter overe·en
komstig de l:?_ehoeften betaald moet worden. Maar onze ge
lijkmakers onder de economen en vakverenigingsmensen kun
nen zich da,ar niet me·e ve•J'1enige en menen, dat dit verschir 
•onder ons Sowjetsysteem 1"e1eds v'erdwenen is. Wie he,eft 
gelijk? Marx en L•enin of de gelijkmakers? Het is· aan te ne
men, dat Marx en Lenin gelijkhebben. Doch daaruit volgt, 
dat diegenen, die het tariefsysteem op de "principes" van de 
gelijkmakerij opbouwen, zonder rekening te houden met het 
verschil tussen g·ekwalificeerde en ni·et-gekwalifioe·erde arbeid, 
met het Marxisme, met het Leninisme breken." 

lioen Stalin de oorlog v:erkl,aarde aan de· gelijkmakerij, en de 
partij, de vak- ·en •eqonomische organisaties in de Sowj·et-Unie 
de weg van de consekwente vervulling van deze hoogst be
langrijke voorwaarde voor de succesvolle economische opbouw 
insloegen, ga\t"en de burgerlijke .en sociaal-demokratische critici 
in het buitenland, de rechtse en "linkse" critici in de Sowjet-Unie 
uiting aan hun leedvermaak over dit parool van Stalin en vieJ,en 
er met all-e mogelijke huichelachtige tegenargument•en op aan. 
Ze spraken van concessies aan de kapitalistische methoden, van 
het afstand doen van het communistische beginsel, de verloo
chening van de principes van het Marxisme. 
In een onderhoud met den Duitsen schrijver Emil Ludwig ver
klaarde Stalin met verwijzing naar de "Kritiek op het program 
van Gotha" over dit vraagstuk het volgende: 

"Een socialisme, waaronder alle mensen hetz.elfde loon, de
z·elfde ho·eveelheid vlees, dez.elfde hoeveelheid brood krijgen, 
dezelfde kleren dragen, dez·elfde levensmiddelen in gelijke 
hoeveelheid krijgen, - zulk ·een socialisme k·ent het Marxisme 
niet. Het Marxisme zegt all·een: zolang de klassen niet defini
ti·ef opgeheven zijn, zolang niet de arbeid van een bestaans
middel voor de noodzakelijkste l·evensbehoeften tot vrijwillige 
maatschappelijke arbeid is geworden, zullen de mensen voor 
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hun arbeid overeenkomstig de pl"estatie betaald worden. "Een 
i·eder overe·enkomstig zijn capaciteiten, een ieder overeen
komstig zijn prestatie" - dat is de Marxis-tische formul·e van 
het socialisme, d.w.z. de formule van het ·eerste studium van 
het communisme, van het ·e·ersie stadium van de communisti
sche maatschappij. Eerst in •een hog.e:r stadium v'an het com
munisme, eerst in ·e·en hogere fase van het communisme zal 
ieder, di·e arbeid verricht in ove!'eenstemming met zijn capa
citeiten, voor zijn arbeid overeenkomstig zijn behoeften be
taald worden. "Een i·eder overeenkomstig zijn capaciteiien, 
een i·eder ove!'eenkomstig zijn behoeften." 
Het is volkomen duidelijk, dat verschillende mensen ver
schillende behoeften hebben en ook onder het socialisme zul
len hebben. Het socialisme heeft nooit het onderscheid ten 
opzichte van smaak, hoeveelheid en hoedanigheid der be
hoeften ontkend. U moet lezen, hoe Marx Stirner wegens zijn 
neiging ~ot gelijkmakerij kritiseerde, u moet Marx' kriti<ek op 
het program van Gotha van het jaar 1875 lez1en, u moet de 
latere werken van Marx, Eng.els, Lenin l,ezen, en u zult zien, 
met welk ·een scherpte zij de goelijkmakerij ·aanvall.en. De goelijk
makerij he·eft haar grond in de boerse denkwijz,e, in de psycholo
gievan de gelijke verdeling van alle g:oedel"en, in de psychologie 
van het primitieve boerse "communisme". De gelijkmakerij 
heeft met het Marxistische socialisme niets g.eme,en. Sl,echts Ji,e
den, die het Marxisme niet kennen, kunnen zich de zaak 
zo primitief voorstellen, alsof de Russische bolsjewiki alle goe
deren op één hoop gooi•en ·en ze dan gelijk opdelen willen. 
Zo stellen mensen zich de zaak voor, die niets met het Marxis
me gemeen hebben. Zo hebben mensen zich het communisme 
voorgesteld, als de primitieve "communisten" uit de tijd van 
Cromwell en de Franse revolutie. Maar het Marxisme en de 
Russische bolsjewiki hebben niets g.emeen met deze "com
munisten" der gelijkmakerij." 

De practijk van de socialistische opbouw in de UdSSR is een 
voortl"effelijke historische toetsst·e·en voor de juistheid van de 
zeer di•epe analyse en gedurfde wetenschappelijke voorspelling 
vlan Marx in de "Kritiek ,op het program van Gotha.". 
Terwijl de KPdSU de strijd tegen de kleinburg-erlijke gelijkmake
rij voert en haar onder het vuur neemt van de bolsjewistische 
zelfkritiek, strijdt zij voor het werkelijke Marxisme-Leninisme, 
tegen de kleinburgerlijke, opportunistische vervalsing van het 
wetenschappelijke, proletarische communisme van Marx en 
Lenin. 
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PARLEMENT EN KIEZER 
Jaarboekje samengesteld door J. A. Jungmann en F. K. van lterson 
1934-35. 24ste ajargang - 's Gravenhage. Martinus Nijhof- 382 blz. 

Het jaarboekje "Parlement en ki·ezer" bevat tal van gegevens, 
die men in het politieke leven nu en dan nodig he·eft. Zo vindt 
men er o.a. de uitslag van de verkiezing voor de l1wede Kamer 
in 1933, de samenstelling van de beide kamers ·en van de 
Provinciale ·staten, een kort levensbericht van de ministers en 
de reden van de beide kamers der Staten-generaal, de troon
redes van de raatste twee jaren, ·een overzicht v:an de voornaam
ste werkzaamheden der Staten-generaal gedurende de zitting 
1933/34, de verdeling van het rijk en de provincies in kieskrin
gen, enz. Dan vindt men er ·e·en overzicht van partijprogram
ma's ·en partij-aangel·egenheden, waarin men over de verschil
lende politieke partijen allerJ.ei merkwaardigs kan lezen. Over 
de CPH vindt men slechts de leuzen, in de kamerverkiezing 
van 1933 gesteld. Het is e,en boekj·e, waaraan men in de politiek 
nu ·en dan wel wat he·eft. 

Wegens plaatsgebr.ek moet de bespreking van Nico Rost over "de Ruiten
tikker" en verdere boekbesprekingen bl.ijven staan tot het volgend nummer. 

Deze rubriek wil een overzicht ver
schaffen van de ar!ikel·en, die op 
verschillend gebied in de interna
tionale Marxis:ische tijdschriften-lite
ratuur verschijnen. 

RUNDSCHAU 

über Politik, wirtschaft und Arbei
terbewegung. 
Nummer 20 (28 Maart '35). 

Nummer llJ opent met een artikel van 
Hans Behrend: de terreur van HiHer 
raast! All·es voor de redding van de 
gekerkerde strijders voor vrijheid en 
vrede: Maddalena, Stamm en Rembte. 
J. Berlio:r: (Paris) behandel,! de ge
meenteraadsverkiezingen in Frankrijk, 
die hij een grote politieke slag noemt. 
L. 1-. Boross schrijft over het verloop 
van de 1 ste Mei in het land van het 
zegevierende socialisme. Ook is in 
dit nummer opgenomen een verslag 
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De hieronder genoemde tijdschriften 
zijn verkrijgbaar door bemiddeling 
van de uitgeverij en boekhandel "PE
GASUS", Hemonystraat 5, Amsterdam. 

van de 1 ste Mei betogingen in de 
kapitalistische l·anden. 
R. Bishop (Londen) geeft een be
schouwing over het jubileum van de 
koning van Engeland. 
Van J. Sta:in is opgenomen het a.rti
kel, dat hij heeft geschreven op de 
50ste geboort.edag van Lenin en afge
drukt werd in de "Prawda.' van 23 
April 1920: "Lenin a,J,s organisa~or en 
leider van de K.P.R. (b) en dat be
handelt het tactische plan van Lenin 
in de revolutie van 1905. Behalve dit 
artikel is ook opgenomen het hoofd
artikel uit de "Prawda" van 25 April 
1935 en een artikel van M. Ljadow: 
"Uit verre dagen", naa.r aanleiding 



van de herdenking van het 3de Par
tijcongres. 
Nemo noemt de invoering van de 
algemene dienstplicht - een ni•euwe 
etappe van de oorlogsvoorbereiding 
van het Duitse fascisme. 
Bela Kun schrijft over de llde Inter
nationale op zoek naar een nieuwe 
verblijfplaats. 
Uitvoerig wordt gesch~even over het 
10de rijkscongres van de Communis
tische Jeugdbond van Oostenrijk on
der ,.Lit.eratuur'· is opgenomen een 
beschrijving van het boek van Wolf
gang Langhoff: ,.Moorsolda.ten". 
Béla Kun publiceert een artikel over 
de Hongaarse ~adenrepubliek voor 
de criminele rechtbank. 
Foe Pe Dei schrijft over de beslissen~ 
de strijd van het Chinese Rode Le
ger in de provinciën Stsetsjoean en 
Kwaitsjou. 
De wekelijkse brieo van L. F. Boross 
handelt over het strijd- en vreugde
feest - De Communistische pa.r!ii 
voor dertig jaren en nu. Ook is er 
een artikel van denzelfden schrijver: 
De Sowj.et-macht als ma·ssa-o~ganisa
tie. 
Tevens zijn opgenomen de 52 Mei
J,euzen van 1935 en het staatspl.an 
over de ontwikkeling van de vee
teelt in de S.U. en de mening van 
het sociaal-democr.atische Bel·gische 
kamerlid Brunfaut over zijn reis door 
de S.U. 

DIE KOMMUNISTISCHE 

INTERNATIONALE 

No. 8 (20 April '35). De aflevering 
opent met de oproep van de com,.. 
munistische lnternational.e op de 1 ste 
Mei. 
Daarna, volgt de oproep van de Com
munistische partij·en van Duitsland, 
Frankrijk, Engeland, Pol·en, Italië, 
Tsjecho-Siowakije, BeJ.gië, Oostenrijk, 
HongarUe en Lilauwen tegen het drei
gende oorlogsgevaar. 
Vervolgens wordt de betekenis van 
de 1 ste Mei 1935 uif.eengezet, op 
welke dag de .,strijdende proJ,etari
ers van alle landen hun wil tot 
strijd voor de overwinning van de 
arbeidersklasse, voor de prol·eta•rische 
dictatuur, voor de sowj.ets, voor het 
socialisme zulien demonstreren.'· 
Wilhelm Pieck zet de betekenis van 
Fiete Schulse uiteen, die op 18 Maart 
j.l. door de fascistische rechtbank in 
Hamburg ter dood werd veroordeeld 
met .,l·evenslang verlies van de bur
gerlijke ererechten." 
Erich bespre·ekt de strijdproblemen 

van de Communistische jeugd in 
Duitsland. 
Onder het hoofd: De tribune van 
het 7de wereldcongres van de Gom
intern, schrijft allereerst Li over de 
vraag van de voorwaarden tot het 
oprichten van Sowj·et-gebieden in half 
koloniale landen ,a,Js antwoord op het 
a.rtikel van W. Mi·ro in het vorige 
nummer. 
Verde·r is opgenomen de resolutie 
van he·! Centraa•l Comitee van de 
C.P. Joegosl.avië over de discussie 
binnen de partij in samenhang met 
het 7de wereldcongres van de com
intern, ·ev.eneens de resoJ.utie van 
het Pol. Bur·eau van de C. P. Span
je. Tot slot een v.erslag van een 
belangrijke zittinç van het Centraal 
Comitee van de K.P.D. en de reso
lutie, die op 30 Janua.ri 1935 door 
dit Comile·e werd aangenomen. 
UNSERE ZEil 

Mei 1935. Dubbelnummer 4-5. 96 
blz. (speciaa,J gewijd aan de weg 
voor het behoud van de vrede). 

van Max Richter: 
.,Strijd tegen chauvinisme en oor
log in HiHer-Duitsland". De dicta
tuur van HiHer ortenteert zich op de 
oorlog al·s uitweg uit de crisis. Ach
te~e·envolgens behandel·! hij çlan: Het 
parool van HiHer: Alles voor de oor
log, dan het .anti-fascistische parook 
voor het bolwerk van de vrede. Ver
voJ,gens de fascistische invloed op de 
jonge generali·e; soda'l'e maneuvres 
op kosten der massa.; de ni·euwe go,lf 
van ter~u.r; de geschiktheid van het 
fascisme om te maneuvreren. Het be
sluit met: Ons vaderland - het ko
mende socialistische DuitsJ,and. 
.,Een ni,euwe ·etappe in de ontwikke
Hng van de Sowjet-democraUe" is de 
tite·l van het arti.kel van Kurt Sauer
land. 
Egon Erwin Kisch, geeft daa.rna het 
eerste artikel van zijn reis door Au
stralië: .,Paardenrennen en ûeken
huis". 
Rudolf Feislmann, geeft een zeer uit
voeri·ge beschrijving ov·er het op
ni.euw invoe~en van de a'l9emene 
dienstplkht in Duitsl·and en de fa.scis
tische militaire psychologie. 
Ook het artikel van André: De weg 
tot behoud van de v.r.ede, houdt zich 
met HiHer-Duitsland bezig: Hitler, dat 
i·s de oorlog. 
Romain Rolland: De rol van de schrij
vers in de huidige maatschappij, is 
een uitvoeri·g cita.at uit het binnenkort 
te verschijnen boek van deze schrij
ver, dat verschijnt onder de titel: 
Door de revoluti•e de vrede. 
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Van den dir·edeur van het anthro
pol<>gisch museum te Moskou, M. 
~. Plisedski is er een bijdrage onder 
de titel: Hoe de anthropol·ogi•e de 
di,enar·es werd van de bourgeoisie. 
Achter·eenvolgens behandel·t hij: De 
"wetenschappelijl~e" rechtva,ardi.ging 
van Morton voor de onderdrukking 
van de neg.ers; De "ontdekking" van 
het "Arisch" ras; "Ma1thematische" 
methode en het meten van de sche
dels; de ni.euwe "theori·e" voor Göb
bels en voor de Japanners en tot 
slot de anthropologie in de Sowjet
Uni·e. 

Johannes R. Becher, schrijft voo·r het 
schrijverscongres in Parijs over de 
macht van ons woo·rd. 
Een goed g.edocumenteerd artikel van 
Robert Hammer heeft tot onderwerp: 
Twee jaar fascistische werklozenpoH
ti·ek. Dan volgt •een boekbespreking 
o.a. door Alfred Kantorowicz: van het 
boek van Wolfgang langhoff: V·een
soldaten. 

In het bijvoegsel "Uni.versum~' o.a. 
een bijdrag.e van Prof. J. Aronsohn 
over de Eremitage te leningrad en 
een gedicht van Johannes R. Becher, 
vom T räumen. 

DOCUM):NTS 35 

Revue mensuell•e de I' Assocation 
Révolutionaire CultureiJ.e. (Maand-

blad van de ve~en1gmg voor revo,. 
·lutionai•re cultuur, onder red. va:n 
F. de Brucq, J. lavochery, E. Me
sens, F. Pi·eft.e, C. Racine, J. Ste
phan:ie en P. V·ermeyJ.en. 
3 Jaa•rgang no. 4, Juni•, Juli 1935, 
Brussel. 

Di·t nummer bevat o.a. •een zeer uit
voerig artikel van Rierre Vermeylen 
naar aanleidi,ng van de over·eenkomst, 
die op 2 Mei 1935 werd gesloten 
tussen Wladimi•r Potemkin, namens 
de URSS en Pi•er lav.a.l voor Frank
rijk. 
Onder het hoofd: de Sowj•et-literatuur 
en de ni•euwe cultuur, wordt een be
schouwing gewijd aan het Sowj·et
schrijverscong•res. In di·t nummer von
den wij ook een cri·Hek op de dicht
bundel van Marti•en Bev·ersluis: De 
Ruitentikker, door André Claudet en 
hij vraagt: Littérature sociale, litté
ratuur de transition? P.eut-etre ... (so
ci.ale l-iteratuur, literatuur van de over
gang? Mi·sschi•en ... ) 
Tot slot wordt er ·in g.ememore·erd 
een lezing van Jean Richard Bloch 
ove•r de wederg.eboorte van de mens 
·in de S.U., een ~ede uitgesproken, 
nadat reeds hadden gesproken Mal
raux over cultuur en r·evoluf.i,e en 
Louis Aragon: de schrijvers in de 
S.LJ. Het nummer bevat ook een 
korte bespreking van tijdschriften, w.o. 
het Mei-nummer van Communisme. 

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

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