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„In dichte drommen vallen de Russische
keurtroepen aan en in dichte drommen
worden zij ook in de aanval neergemaaid.
Stalin kijkt niet op een mensenleven; dat
heeft hij nooit gedaan. En ook op geen
honderdduizenden mensenlevens.

Hij is de levende afgod, die zwelgt in
•mensenoffers, welke hem worden gebracht.
Zij1 verontrusten hem niet".

Post Scripta
„Haagse Post"

2 Maart 1940.
•

Toestand en Vooruitzichten
Hoüa^cL MI <ze&

DE BALANS VAN DE STRIJD.

De man, die door president Roosevelt
naar Europa gezonden is en wens bezoek
weer aanleiding gaf tot het uitspreken van
de hoop, dat de Ver- Staten, gesteund door
andiere „vredelievende krachten", het uit-
zicht zouden openen op herstel van de
vrede, kwam natuurlijk in geen geval voor
de verwezenlijking van die hoop.

Bestaat er een dringende reden voor de
Amerikaanse bourgeoisie om zich druk te
maken voor het beëindigen van de Euro-
pese oorlog? Wij kunnen dat niet inzien.
Hoe meer er vernield wordt in Europa,
des te enormer worden de bestellingen in
Amerika en des te sterker de positie van
dat land in de wereld.

Herhaaldelijk heeft men aan het adres
van Moskou gezegd, dat Stalin loerde op
de uitputting van Europa. Zou die er zijn,
dan zou hij de volle macht van Rusland
gebruiken om de revolutie te verbreiden.
Die veronderstelling raakte kant noch wal,
omdat Stalin in dat geval zich verre ge-
houden zou hebben van de oorlog en geen
vaste betrekkingen met een van de oorlog-
voerende partijen zou hebben aangeknoopt.
Hij heeft dat wel gedaan, op die manier een
groot deel van Polen cadeau gekregen, een
strijd tegen Finland ontketend, die nu al
drie maanden gewoed heeft en zeker aan
het prestige van de Russische weermacht
slechts nadeel heeft berokkend.

Natuurlijk geldt voor alle neutrale lan-
den, dat zij relatief sterker worden, naar-
mate de oorlogvoerende machten elkaar
meer verzwakken. Onder de neutrale sta-
ten is de Noord-Amerikaanse republiek
verreweg de sterkste. Terwijl dat land er
mee voortgaat zijn weermacht op grote
schaal uit te breiden, kan het met meer
reden aannemen een overheersende positie
in de wereld te zullen innemen, naarmate
de Europese oorlog langer duurt.

Summer Welles kwam hier niet als vre-
desapostel. Hij wist heel goed, dat de kans
op vrede in afzienbare tijd klein is. In alle
hoofdsteden zijn de Ver. Staten vertegen-
woordigd; Washington weet precies, hoe
de verhoudingen liggen. Summer Welles
heeft natuurlijk alle gewichtige documen-
ten, die, op de tegenwoordige toestand be-
trekking hebben, bestudeerd, voor hij zijn
koffers pakte.

De vredeskansen zijn voor het ogenblik
afwezig. Door het brengen van enorme
offers is Rusland op weg Finland tot onder-
werping te dwingen, Stalin heeft honderd-
duizenden van zijn onderdanen in de dood
gedreven in het belang van de macht der
kleine kliek, die over wel en wee van 180
millioen Russen beschikt. De Scandinavi-
sche landen hebben het vermeden Finland
op directe wijze te helpen. Hun positie is
buitengewoon onzeker. De beide oorlog-
voerende partijen oefenen sterke druk uit
op deze landen. Zij durven zich nauwelijks
roeren, hoogstens spreken over de kans om
via H i t l e r tot een schikking te komen
tussen Moskou en Helsinki. Het Rode
Noorden!

Er zijn verschijnselen in het optreden van
Engeland en Frankrijk:, die erop wijzen, dat
men niet bereid is om nog lang te zetten
op de kaart van mogelijke wrijvingen tussen
Moskou en Berlijn. Als zich Engelse oor-
logsschepen bij Moermansk ophouden en
als Franse en Engelse hoge officieren in
nauw contact met Turkije, Rusland in het
Zuiden bedreigen, dan wil dat zeggen,, dat
uitbreiding van de oorlog, de vorming van
een nieuwe oorlogsfront, in het naaste
verschiet ligt.

En dan is er het geweldige probleem van
bet West-front met zijn millioenen man-
nen, die ook nog aan het woord komen;
is er de verscherping van de zee-oorlog
met al zijn onschuldige slachtoffers, wordt
de chuk van Engeland in het belang van
zijn blokkade tegen Duitsland ook op de
neutrale landen in het Westen en op Italië
voortdurend sterker. De lente in het land;
die lente brengt een bloedige zomer.

NEDERLAND SEDERT SEPTEMBER.
Dag in dag uit nemen de uitgaven toe

voor de mobilisatie. De minister van Defen-
sie heeft verklaard, dat de uitgaven van
Holland, in vergelijking met die van Zwit-
serland, niet buitensporig hoog zijn. Zij
zijn. in ieder geval benauwend voor de
financiële positie van dit land en zijn be-
woners. Men late zich niet bedriegen door
het feit, dat dg molen blijft draaien. Bij
de mobilisatie-uitgaven komen nog mil-
lioenen voor uitbreiding van de vloot en
voor verbetering van de technische hulp-
middelen der weermacht. Er is geen sprake
van, dat na zes maanden mobilisatie bij de
regering een plan bestaat, waarmee de dek-
king der abnormale bedragen verkregen
wordt.

Het geld voor Defensie moet er .zijn, het
komt er. De sociaal-demokraten binnen en
buiten het kabinet houden dat niet tegen.
Zij denken er niet aan moeilijkheden te
verwekken. Zij nemen de konsekwenties
van hun capitulatie voor de verdediging
van het kapitalistische vaderland.

De Stalinisten zijn sedert Augustus 1939
van front veranderd. Zij zijn werktuigen
van het Stalin-Hitler front. Zij verbreiden
de leugens, die van dat front afkomstig
zijn. Voorzover zij tegen de imperialistische
oorlog opkomen betreft dat Engeland en
Frankrijk en die landen, die er van be-
schuldigd worden zich aan de wil van
Londen en Parijs te onderwerpen. Zij be-
schuldigen het Nederlandse imperialisme
er van zich naar het Engelse imperialisme
te voegen. Zij stemmen dus tegen militaire
kredieten, al hebben zij enige jaren lang
aan de Nederlandse arbeiders verteld, dat
zij het demokratische vaderland wilden ver-
dedigen tegen de fascistische machten.

Er is geen geld voor het voeren van
sociale politiek. In dat opzicht is J. van den
Tempel er zeker slechter aan toe dan zijn
voorganger Romme. Men weet in Den
Haag, dat het levensonderhoud meer gaat
kosten. Men troost de arbeiders met de
verzekering, dat de staat een sterke op-
scbroeving van de prijzen zal verhinderen.
Toch stijgen de prijzen en is de prijsstij-
ging reeds wezenlijk hoger dan de 5%,
die Van den Tempel op de werklozen-
steun heeft gelegd. Hoewel met die toe-
slag zeker erkend is, dat de minst draag-
fcrachtigen geholpen moeten worden, is nog
eens weer een afwijzende houding aan-
genomen ten aanzien van het verhogen der
salarissen voor alle overheidsmannen. Het
rijk bevordert door die houding, dat parti-
culiere werkgevers uiterst schriel zijn met
het toekennen van verhogingen aan hun
arbeiders. Het kan niet betwist worden,
dat op deze wijze het lot van de brede
massa wezenlijk ongunstiger wordt.

Wij hebben het recht uit te spreken,
dat sociaal-demokratische ministers in het
kabinet de kracht missen voor de arbeiders-
klasse op te komen. Al heel gauw zullen
wij het bekende laffe smoesje horen, dat
hun aanwezigheid in de regering, toch ver-
hinderd heeft, dat de toestand vandaag
veel slechter zou zijn geweest, indien al-
leen door de burgerlijke partijen leiding
gegeven zou zijn aan het staatsbestuur.

Zelfs wanneer het niet ,om geld gaat,
doch om de rechten van de massa zijn de
.oewijzen voor het grijpen, dat de druk van
het gezag zwaarder wordt, dat het publieke
leven aan banden wordt gelegd, dat duis-
tere plannen in de maak zijn, die nieuwe
beperking van rechten zullen teweeg bren-
gen. De strijd van de massa voor de ver-
dediging van haar levensbelangen zal daar-
door worden verzwakt. Het tempo van de
beperking der bewegingsvrijheid zal versneld
worden, als de bourgeoisie de vrees gaat
koesteren, dat de oorlogvoerende machten
de neutraliteit van het land met voeten
zullen treden.

WEL mam, GEER IDOÜSUEIKIIIG
Rijkspersoneel nog geen kans

(B.) Duidelijker dan ooit wordt in deze
oorlogstijd aangetoond, dat de taktiek van
georganiseerd overleg, met uitschakeling
van elk eigen optreden door de diverse ar-
beidersgroepen, geen voordeel oplevert,
doch slechts schade aan de arbeidersklasse
toebrengt.

Het kabinet-De Geer, waarin sociaal-
demokraten zitting hebben, zet onverzwakt
de eenzijdige aanpassingspolitiek, zij het
ook tengevolge van andere omstandigheden
in andere vorm, voort.

Waanzinnige uitgaven voor bewapening!
De millioenen daarvoor nodig, worden niet
in de eerste plaats geheven van het kapi-
taal. Integendeel, het kapitaal wordt met
fluwelen handschoenen aangepakt. Op de
brede massa's zullen jaren, tientallen jaren
de zware lasten van mobilisatie en bewa-
pening drukken. Daarbij geeft het kabinet-
De Geer toe aan het streven der reactie
om thans het levenspeil van die massa's
op een zo laag mogelijk peil te houden.

Dat is weer opnieuw gebleken uit de
mededeling namens de regering aan de
vertegenwoordigers der zes vakcentrales
van overheidspersoneel, dat n.l. afwijzend is
beschikt op het verzoek om aan de rijks-
ambtenaren een toeslag op hun bezoldi-
gingen toe te kennen, respectievelijk de
nog altijd bestaande korting van 5% in te
trekken.

Het argument is, dat de schatkist thans
niet toelaat om de salarissen te verbeteren.
Erkend wordt wel, dat de kosten van het
levensonderhoud zijn gestegen, doch des
niettemin meent de regering nog geen ver-
hoging van de bezoldiging te moeten toe-
kennen. Een besluit in deze tot verbetering
van de salarissen, zou tot gevolg hebben,
dat ook de gemeenten en provincies moeten
volgen, terwijl daardoor bovendien het stre-
ven naar loonsverhoging in het particuliere
bedrijfsleven zou worden bevorderd met
als resultaat, weer hogere kosten van het
levensonderhoud.

Volgens „De Telegraaf", waaraan wij het
voorgaande ontlenen, werd in de vergade-
ring van het rijks-georganiseerd overleg het
denkbeeld geopperd om bij een verdere
ontwikkeling van het prijspeil, indien de
stijging van het indexcijfer b.v. 10°/o mocht
gaan bedragen, opnieuw te overleggen,
waartoe de regering zich bereid zou heb-
ben verklaard.

DEZE BESLISSING GELDT DE
ARBEIDERSKLASSE.

Het zijn voor de arbeiders droevige re-
sultaten van het georganiseerd overleg. Ook
dé arbeiders in de particuliere bedrijven,
zullen hiervan de schadelijke gevolgen on-
dervinden. Er is reeds meermalen in „De
Arbeid'' verwezen naar de cijfers van het
Centraal Bureau voor de Statistiek, waaruit
blijkt, dat in Januari 1940, dus in de vijfde
oorlogsmaand, nog slechts een betrekkelijk
klein deel der Nederlandse arbeiders een
duurtebijslag verkreeg en dan als regel nog
slechts van 5%, dus veel minder ,flan de
prijsstijging bedraagt.

De beslissing nu van het kabinet-De Geer
betekent niet alleen afwijzing van een
hogere bezoldiging voor rijkspersoneel en
daarmede ook van het personeel in dienst
van gemeenten en provincies, doch zij be-
vordert tevens het op laag peil houden
van de lonen der arbeiders in het parti-
culiere bedrijfsleven. Deze beslissing is dus
in de grond der zaak gericht tegen het
streven naar loonsverhoging van de arbei-
dersklasse in het algemeen.

MISLEIDENDE VOORSTELLING
VAN ZAKEN.

Op zichzelf is het verzoek om aan het
overheidspersoneel een toeslag op de sala-
rissen van 5°/o toe te kennen ver, zeer ver
beneden de maat. Immers in Januari waren
volgens het Amsterdamse Statistische Bu-
reau de prijzen in het algemeen reeds met
7.3 °/o, die voor de voeding alleen met 11.1 °/o

gestegen, sedert Augustus 1939. Ook in
andere gemeenten worden dergelijke stij-
gingen geconstateerd.

Eind Februari acht de regering nog geen
termen aanwezig een beslissing te nemen
tot verhoging der bezoldiging en men "zal
later, b.v. als de prijsstijging 10% mocht
gaan bedragen, nog eens opnieuw bijeen-
komen om te overleggen.

De misleiding zit hierin, dat men ver-
zwijgt de prijsstijging van vóór Augustus
1939, n.l. de 5% devaluatie-stijging. Aan-
gezien het overheidspersoneel sedert Sep-
tember 1936 geen enkele verhoging van
salaris toegekend kreeg en in die periode
de kosten van het levensonderhoud met
ten minste 12% zijn gestegen (voor ,dc
voeding veel meer), heeft het dus een
zeer grote achterstand te boeken, die niet
met een toeslag van 5%, ook niet van 10%,
is in te halen.

Hetzelfde geldt voor brede arbeiders-
groepen in het particuliere bedrijfsleven.

De leuze der reactie:

Wel slagkruisers, geen loonsverhoging,

wordt tot groot nadeel van de arbeiders-
klasse tot werkelijkheid gemaakt. De lei-
ders der erkende vakbeweging bevorderen
deze toestand, wijl zij met de reactie op het
standpunt staan, dat de arbeiders van daad-
werkelijke actie moeten worden afgehouden.

DE „ARBEIDERSPERS" EN HET BE-
SLUIT DER REGERING.

Wij verstaan het, dat de redactie met
het besluit van de regering, waarin twee
sociaal-demokraten zitting hebben, in haar
maag zit. Het is niet prettig voor de S.D.
A.P., dat het rijkspersoneel (en daarmede
ook het personeel van gemeenten en pro-
vincies) met niets wordt afgescheept zonder
dat dit kan worden gemotiveerd anders
dan met een verwijzing, dat het geld voor
bewapening nodig is. Ook de sociaal-demo-
kratische ministers zijn voor deze politiek
van de regering verantwoordelijk.

Wat deed nu de redactie van „Het
Volk"? In haar editie van l Maart, avond-
blad, brengt zij op de voorpagina een in het
ooglopend bericht, waarboven met koeien
van letters gezet werd:-

„De ambtenaarssalarissen, geen defini-
tief resultaat in georganiseerd overleg".

Dit was ook de inhoud van het bericht,
waaraan werd toegevoegd: „Mededelingen,
die in andere bladen verschenen zijn om-
trent een definitieve afwijzing van een
verbetering van salarissen van het over-
heidspersoneel, zijn onjuist"(ü!)

De heren zaten met de zaak verlegen.
Want in de hogere kringen der S.D.A.P.
wist men natuurlijk, welke mededelingen
er namens de regering op Donderdag 29
Februari in de vergadering van het geor-
ganiseerd overleg waren gedaan.

Ook de redactie van „Het Volk" moest
met de voor het overheidspersoneel zo.
teleurstellende mededeling voor de dag ko-
men en zij deed dit, zij het ook wat geca-
moufleerd, in het ochtendblad van Zaterdag
2 'Maart. Op gezag van het A.N.P. werd
bericht, „dat de regering op dit ogenblik
nog geen voldoende aanleiding aanwezig
acht om tot enige maatregel op het punt
van de salarissen en lonen over te gaan,
doch dat bij de regering het — nader con-
creet aangeduid - - voornemen bestaat om
bij verder stijgende duurte tot een thans
nog niet bereikt peil, het laagst bezoldigd
gehuwd rijkspersoneel enigermate tegemoet
te komen".

Niet alleen dat de redactie van „Het
Volk" dit bericht zonder enig commentaar
opnam, doch zij legde bovendien de nadruk
op het tweede deel, door de volgende met
grote leters gedrukte subtitel: „Bij stijgende
duurte tegemoetkoming van gehuyrde laagst
bezoldigden".

Het is ver gekomen met de heren op
het Hekelveld, dat zij hun lezers in etap-
pes en zo omzichtig mogelijk moeten in-
lichten omtrent voor de arbeiders schade-
lijke besluiten van de regering, waarvoor
sociaal-demokratische ministers mede ver-
antwoordelijk zijn!

Die Excellenties van de S.D.A.P. lopen
meer en meer in de gaten.



Nul op het rekest voor het Overheidspersoneel.

EEfl PLEIDOOI VOOR LOOIKUEIHOGIIK
(B.) Wij hebben er vroeger de aandacht

op gevestigd, dat in de burgerlijke pers tot
voorzichtigheid wordt aangemaand voor
wat betreft het streven naar loonsverho-
ging. In het bijzonder in de „Nw. Rott. Crt.",
die zo allemachtig gelukkig is met het plan
van de regering om drie slagkruisers te
laten bouwen, wordt herhaaldelijk gewaar-
schuwd tegen het omhoog brengen der
lonen in* verband met de prijsstijging. De
allerlaagste lonen, nu ja, daar kan wel wat
bij. Dat de steun van de werklozen en de
lonen in de werkverschaffing met vijf pro-
cent zijn verhoogd, ook dat kan de goed-
keuring van het Rotterdamse dagblad van
het grootkapitaal wegdragen. Maar daar
moet het dan ook bij blijven.

Loonsverhoging betekent prijsverhoging.
Dus geen loonsverhoging, zeggen de wijze
„liberale" heren. Deze arbeider svijandelijke
propaganda heeft succes. Althans het kabi-
net-De Geer komt vrijwel in het schuitje
van hen, die tegen loonsverhoging ageren.
Het heeft de vijf procent bijslag op de
werklozensteun en op de lonen in de werk-
verschaffing toegestaan en kwam nog geen
stap verder.

Een andere burgerlijke krant, n.l. het
weekblad „De Haagse Post", denkt anders
over loonsverhoging. Reeds aan de hand
van de index-cijfers van December 1939
(men weet, in Januari was er weer een
verdere prijsverhoging) wordt daarover in
een artikel in het nummer van d.d. 24
Februari 1940 het volgende gezegd:

„Men aïet, dat per saldo de prijsstijgingen
met name voor de voedingsmiddelen, niet voor
de poes zijn, en desalniettemin wordt thans
wederom als nieuwste modewijsheid gelanceerd,
dat verhogingen van lonen en salarissen uit
den boze zijn, om. niet in de beruchte noodlot-
tige cirkel van stee'ds stijgend prijspeil te ge-
raken, waarbij dan de lonen toch altijd een
slag achter zouden blijven. Nu is die wijsheid

Uit het leven
der gemobiliseerden*

door E. Wp.
II.

Men is ons te hulp geschoten uit on-
verdachte bron. Van het maandschrift
„Volksontwikkeling" van de Maatschappij
tot Nut van het Algemeen, heeft men de
nummers van Nov./Dec. 1939 gecombineerd
tot een mobilisatienummer, waarin grote
plaats is ingeruimd aan een enquête over
het „moreel" der gemobiliseerden. Een aan-
tal vragen, betrekking hebbend op toe-
standen, die uit de mobilisatie voortvloei-
en, heeft men voorgelegd aan zeventien
gemobiliseerden in verschillende delen des
lands. Naar de redactie meedeelt, zijn zij
van verschillende rang, van gewoon soldaat
tot en met kapitein, ook in de burgermaat-
schappij tot verschillende categoriën beho-
rend: „ambachtslieden, onderwijzers, allen
mensen, die ons op een of andere wijze

reeds daarom oppervlakkig, wijl de oorzaken, die
tot nu toe tot die prijsstijging bijdroegen, juist
geheel buiten ds loonfaetor om gingen. Zij be-
rust immers in hoofdzaak op de sterk ge-
stegen transportkosten (zeevrachten), de prij-
zen voor de basisgoederen op de wereldmarkt,
en> niet in de laatste plaats, op de steeds
verder opgeschroefde heffingen juist op de
zaken, die voor het binnenlandse levenspeil
bij uitstek gewichtig zijn. Men denke aan de
nieuwste crisisheffingen(?) op oliën en vetten
voor de zeep-industrie, de benzine-, koffie- en
suikerheffingen uit het meest recente ver"
leden, die in de Decemberstatistieken uiteraard
nog niet eens zijn verdisconteerd. Om enigs-
zins evenwicht te scheppen met deze volkomen
extrinsieke factoren zou het toch een eis van
eerste billijkheid zijn deze ongeveer in de loon-
faetor tot uitdrukking te brengen. Daarna kan
men er over van gedachten wisselen, of de
verzwakte prijsstijging, die van die verhoogde
lonen en salarissen misschien het gevolg zal
feijn, dan maar niet moet worden gelaten voor
wat ze is, om aldus inderdaad de vicieuze
spiraal fe vermijden.

Een en ander geldt zelfs voor de salarissen
van de rijksambtenaren, die heel wel op aan-
gepast peil kunnen worden gebracht, wat geen
cent behoeft te kosten, als daartegenover de
overdadige crisisambtenarij tot redelijker basis
wordt teruggebracht. Wij onderstrepen deze
gehele aangelegenheid, aangezien het niet de
eerste keer zou zijn, dat in ons lieve vaderland
veel onnodig kwaad wordt gedaan door woor-
den van wijsheid, die op een zeker ogenblik
door min of meer illustere persoonlijkheden in
koor worden gezongen. Men denke aan de fa-
tale „aanpassing" uit de jaren 1932/36, destijds
verafgood als de steen der wijzen, daarna ta-
melijk algemeen als een blunder van de eerste
orde erkend. Actie tegen loonsverhoging heeft
alleen zin, indien overtuigend bewezen kan
worden, dat van de levensbenodigdheden inder-
daad een tekort bestaat of dreigt, zodat met
verhoogd loon toch niet méér kan worden
gekocht. De bewijslast daarvan rust echter op
de schouders van hen, die zich tegen loonsver-
hoging verzetten, en het zou ons niet verbazen
als dit bewijs uitermate moeilijk zou vatten. In
ieder geval gaat vergelijking met oorlogvoerende
staten of met landen zonder werkloosheid reeds
op voorhand mank."

bekend waren als ernstige werkers in de
gewone maatschappij". Er is dus geen spra-
ke van eenzijdig gekleurde weergave —
veeleer moet het ons van het hart, dat
gezien de bonte samenstelling als burger-
lijke maatschappij-leden en de evenzo door
de deelnemers lopende lijn van militaire
graduëring het geheel naar onze zin wat
al te zeer riekt naar burgerlijk-zatte zelf-
voldaanheid. Vooral wanneer wij in aan-
merking nemen, dat, volgens het woord
der redactie, zelfs de „ambachtslieden"
haar bekend stonden als „ernstige werkers".
Een gezelschap radikalen is het dus geens-
zins!

En toch — welk een massa van grieven,
van klachten, van aanklachten, komt tot
uiting in de betogen der deelnemers. Wan-
neer wij daarnaast in het oog houden, dat
alles én door de gebrekkige opzet van de
enquête én door de evenzeer ongelukkige
samenstelling (immers op 17 inzenders had-
den verhoudingsgewijs 14 arbeiders-solda-
ten aan het woord moeten komen tegen 3
meerderen, wat naar onze stellige over-
tuiging nu eer andersom het geval is) door
den lezer vertienvoudigd dient te worden,
kunnen wij tot conclusies komen, die onze
immer verbreide opvattingen staven en

De Kamer
en de herwaardering

(B.) Over de door de regering aan de
orde gestelde herwaardering van de goud-
voorraad der Nederlandse Bank, is in „De
Arbeid" reeds het een en ander gezegd.
In het wetsontwerp werd voorgesteld uit
de goudwinst van f 221 miUioen f116 mil-
lioén ten goede te doen komen aan de
staat, die de regering wil gebruiken om er
de kapitaaldienst van bet Leningsfonds mee
te versterken en f29.8 millioen aan de
Nederlandse Bank, voor de schade door
deze instelling geleden wegens geleden pon-
denverlies en tot versterking van de re-
servepositie van de Bank. Het restant zou
ten goede komen aan het Egilisatiefonds.

In de Tweede Kamer — ook er buiten
— is voornamelijk bezwaar gemaakt om een
deel der goudwinst aan de Ned. Bank ten
goede te doen komen. Opmerkelijk is, dat
dit bezwaar het sterkst tot uiting werd
gebracht door den anti-revolutionnairen
fractieleider, den heer Schouten. Terwijl
de so'ciaal-demokraat prof. Van Gelderen
bij de debatten in de Kamer, volgens „Het
Volk", verklaarde: „versterking der reser-
ves van de Bank is in de huidige omstan-
digheden wel gewenst", verklaarde de heer
Schouten slechts relatieve waarde te hech-
ten aan de aangevoerde argumenten ten
gunste van die reservepositie. „Verster-
king", aldus de heer Schouten, volgens
„Het Volk", „ervan geschiedt slechts ten
gunste van de aandeelhouders, zoals zelfs
de „Nw. Rott. Crt." heeft geschreven".
In een amendement stelde de heer Schou-
ten voor, om de in het wetsontwerp voor-
gestelde toevoegingen aan het reservefonds
en aan de bijzondere reserves der bank te
doen vervallen, zodat aan de banks slechts
f7.6 millioen voor pondenverlies zou wor-
den uitgekeerd. Inplaats van rond f116
millioen zou daardoor rond f 138 millioen
aan het Leningsfonds ten goede komen.

Het katholieke Kamerlid mr. Teulings,
stelde aanvankelijk voor f 11.3 millioen aan

>de Ned. Bank ten goede te doen komen.
Nadat de minister van Financiën zijn oor-
spronkelijke voorstel, om f29.8 millioen
aan de Bank te laten, met f 10 millioen

, had verminderd, wijzigde de heer Teulings
. zijn amendement in deze zin, dat bijna
; f 14 millioen aan de Bank ten goede zou
j komen, waarvan ruim zes millioen voor

versterking van de reserve van de Bank.
Bij de voortgezette debatten in de Kamer

heeft de minister het amendement-Teu-
lings overgenomen. Nadat het amende-

' ment-Schouten met 63 tegen 20 stemmen
was verworpen, is het gewijzigde wetsont-

i werp zonder hoofdelijke stemming goed-
gekeurd. Alleen de N.S.B.-ers wensten ge-
acht te worden tegen te hebben gestemd.

Het resultaat van de debatten is dus,
dat van de goudwinst f 13.9 millioen aan
de Nederlandse Bank ten goede komt,
f 132.5 millioen aan de staat ten behoeve
van het Leningsfonds, de rest, ruim f 75
millioen, zal gestort worden in het Ega-
lisatiefonds.

Aan hetgeen in „Dé Arbeid" van 2
Februari j.l. over de herwaardering van het
goud is gezegd, hebben wij thans weinig
toe te voegen. Door het besluit van de
Tweede Kamer in deze, is nu de spaarpot
van de Nederlandse Bank verdeeld. De
arbeidersklasse wordt er geen cent wijzer
van.

De kapitalistische klasse heeft sedert
September 1936 de devaluatiewinsten in
de wacht gesleept. De betrekkelijk korte
opleving van het bedrijfsleven, heeft de
dividenden van 1936, 1937 en 1938 niet on-
belangrijk verhoogd. In twee jaren, van
1936—1937 op 1938—1939 zijn de gezamen-
lijke vermogens van hen, die in de ver-
mogensbelasting zijn aangeslagen, met ruim
onderhalf milliard gulden gestegen.

Daarentegen hebben de arbeiders en
kleine zelfstandigen het volle nadeel on-
dervonden van de prijsstijging als gevolg
van de depreciatie van de gulden en in deze

nieuw voedsel geven. Wij trekken deze
conclusies om voor de lezers bekende re-
denen niet, maar vertrouwen, dat in het
verleden in onze beweging voldoende ver-
helderend werk is verricht, zodat het ge-
lid zelf daartoe in staat is. Laten wij ons
dus bepalen tot louter, weergave van wat
in deze enquête aan den dag treedt.

HET VERSCHIL IN DE
VERGOEDINGEN.

Van de zeventien deelnemers roeren elf
het probleem aan van de vergoedingen en
allen zien het als een factor van grote on-
billijkheid, dat er zulke grote verschillen
bestaan tussen de uitkeringen aan soldaten
en hun meerderen. Een van hen voert aan:

„Men is niet meerdere door voordoen of
voorbeeld "of op grond van kwaliteit, maar
men is meerdere op grond van het aantal
sterren. Of zoals de soldaat het uitdrukt:
„Hij is mijn meerdere, omdat hij ƒ 80.— in
de week verdient en ik maar / 2.03"."

Er treedt aan de dag, dat terwijl de sol-
daat f 2.24 (soms f 2.03) soldij en de korpo-
raal f3.15 heeft, de sergeant een salaris
geniet van twintig, naar gelang van. het
aantal dienstjaren tot bijna vijftig gulden
per week oplopend. Enige inzenders heb-
ben zich gestoten aan het blijkbaar veel-

oorlogstijd ondervinden zij dat nadeel in
nóg erger mate.

De devaluatie- en oorlogswinst komt ge-
heel ten goede aan het kapitaal. De brede
massa's mogen in de vorm van indirecte
belastingen het grootste deel der mobili-
satie- en bewapeningskosten opbrengen, ter-
wijl de ondernemers en de regering (af-
wijzing loonsverhoging rijkspersoneel) zich
zelfs tegen matige loonsverhoging, waar-
door voor de arbeiders slechts een deel
van de achterstand wordt ingehaald, ver-
zetten. ; '. ! -'--:--'

Andere machtsverhoudingen tussen ka-
pitaal en arbeid zijn nodig om aan deze
schreeuwende onrechtvaardigheid een einde
te maken.

O.B.U. en de Stalinisten.
Wij lezen in het vakblad der N.A.S.-federatie

van Metaal van l Maart:
„In de moderne arbeidersbeweging is op-

nieuw het besluit genomen om de Stalinisten
uit deze organisatie te royeren. Niet alleen
leden van de communistische partij, maar ook
diegenen, die geacht kunnen worden met het
Stalinisme te sympathiseren.

Bij deze Stalinisten speelt natuurlijk ook
het behoud van de rechten op steun een be-
langrijke rol en waar er dus gevaar voor roye-
ment dreigt, pogen zij zich veilig te stellen ïn
andere organisa'ties.

In verband daarmee herinneren wij er aan,
dat de kommunistische partij reeds jarenlang
het standpunt ingenomen heeft van vernietiging
van de vakbeweging, belichaamd in het N.A.S.
In verschillende afdelingen van het N.A.S. wer-
den Stalinistische cellen gebouwd met de be-
doeling om deze afdelingen over te hevelen
naar de moderne organisatie. Geruime tijd
hebben zij de vergaderingen van onze beweging
ongenietbaar gemaakt en was hun niets te gemeen
om de N.A.S.-beweging in opspraak te brengen.
Langzamerhand is onze beweging van deze
gasten gezuiverd geworden en was hun rol bij
ons uitgespeeld. Nu echter de moderne ar-
beidersbeweging deze knapen gaat royeren, be-
lopen wij de kans, dat verschillenden zich
weer bij ons zullen komen melden. Op grond
daarvan waarschuwen wij de afdelingen om
dit soort candidaten niet aan te nemen als lid.
Zeker, wij willen wel leden hebben, maar leden,
die het in de grond van de zaak met ons eens
zijn, die zich nief door politieke groepen laten
gebruiken om ïn onze beweging zaken door te
drijven, die in deze politieke groepen worden
.besloten. In onze beweging worden de besluiten
volgens de reglementen en statuten op de ver-
gaderingen genomen; onze metaalorganisatïe
staat los van welke politieke partij dan ook
en wenst zich daardoor niet te laten beïnvloe-
den. Wanneer wij er toe over zouden gaan
om de uitgeworpenen uit de moderne beweging
OP te nemen, dan zouden wij wederom de
herrie in huis halen, die vroeger wel eens ge-
weest is en daaraan hebben wij geen behoefte
en dit achten wij ook niet in het belang. van
de actie en strijd der arbeiders voor lots-
verbetering.

In het Stalinistische „Volksdagblad" van Dins-
dag 20 Februari j.l. schrijft Jan Dieters, een
nieuwe ster aan het Stalinistische firmament,
over de royementen 'ji de moderne vakbewe-
ging en hij zegt daarin, dat nu de kommunisten
(lees Stalinisten en de daarmee sympathise-
renden) niet vrijwillig uit deze organisaties moe-
ten gaan, maar dat zij in die bonden moeten
blijven om daar hun strijd tegen de leiding te
blijven voeren. Wij vinden, dat ze dat ook in-
daad maar moeten doen. Wij hebben alleen
mensen nodig, die bereid zijn met ons Éegen
het kapitalisme, tegen het werkgeversdom te
strijden en diegenen, die in hoofdzaak de strijd
willen voeren tegen de leiding van hun eigen
organisatie, blijven maar, waar ze zijn.

Aan onze afdelingsbestuurders zeggen wij
dus: let op bij het overkomen van leden uit
de moderne organisatie of het geroyeerden zijn,
waarom ze geroyeerd zijn en in het algemeen,
zorgt er voor, dat vrienden van Stalin, buiten
onze organisatie blijven,"

Het is zeker niet overbodig, dat op dit ogen-
blik tot verhoogde waakzaamheid aangespoord
wordt bij het inschrijven van .geroyeerden uit
het moderne kamp. Onze beweging heeft al
enige malen de plicht opgelegd om de waak-
zaamheid te betrachten, Het komt vooral op
de uitvoering van gevallen besluiten aan. Er
bestaat geen instrument voor het keuren van
de gezindheid van nieuwe candidaten. Maar
vele feiten hebben ons bewezen, dat Stalinisti-
tisch gezinden de kunst verstaan om wezenlijke
schade aan de organisaties van het N.A.S. toe
te brengen. Waakzaamheid en nog eens waak-
zaamheid!

In het door ons geciteerde stukje uit „De
Metaalarbeider" lijkt ons de uitspraak, dat de
N.A.S.-beweging tegenwoordig geen Stalinisten
in haar midden heeft zeker te optimistisch!
Bovendien komt het ons voor het betonen der
vereiste waakzaamheid niet doelmatig voor om
in algemene zin over „politieke groepen" te
spreken, zoals hier gebeurd is. Nuchterheid en
praktische zin schrijven voor „de hoofdvijand
in eigen land" goed te onderkennen.

vuldig voorkomende feit, dat officieren het
zo goed in dienst gaat, dat zij zich zaken
kunnen veroorloven, waaraan zij in het
burgerleven niet kunnen denken: b.v. heb-
ben sommigen een auto gekocht.

Vreemd wordt voorts gevonden, dat de
hogere rangen z.g. ontberingsgeld kregen en
in dit geval wordt de vraag gesteld, of de
soldaat dan soms niet ontbeert. In ieder
geval zouden zij meer rechten kunnen doen
gelden dan een jongen 2en luitenant, die
f60.— tot £196.— per maand verdient of
een ouden len luitenant, die f3.000.— tot
f5.000.— per jaar heeft of -een dokter, die
zelf vertelde, dat hij thans driemaal zo veel
verdiende dan zijn praktijk hem de laatste
jaren had opgebracht. Schampere opmer-
kingen zijn dan ook niet van de lucht,
wanneer de soldij van f2.03 (resp. korpo-
raals f3.01) in ontvangst wordt genomen.
Spottend wordt berekend, dat deze betaling
neerkomt op 5 cent per uur.

Nog twee letterlijk overgenomen con-
clusies over deze materie:

„Dikwijls rijst dan ook de vraag bij "de jon-
gens: „waarom moeten die snuiters ƒ50.— a
/100.— per week verdienen en een behoorlijk
bed hebben, terwijl ik 't met / 2.24 moet
doen en de varkens thuis nog beter liggen
dan ik?!" — en:



Vruchtbare Vriendschap.
„Een slag tegen de voornaamste oorlog schrijver s"

„Begin van een Economische Omwenteling"
23 Augustus 1939 — Russisch-Duits ver-

drag in Moskou getekend.
28 September 1939 - - Vriendschapsver-

drag Stalin-Hitler.
11 Februari 1940 - - Economische over-

eenkomst Moskou-Berlijn.
Binnen een half jaar: drievoudige beter-

achtiging van de samenwerking, waartoe
de heersers over het nationaal bolsjewisti-
sche Rusland en het nationaal-socialistische
Duitsland besloten.

Uit het dankbare gemoed van Stalin
welt kort na zijn zestigste jaardag dit vrien-
delijke telegram aan den Duitsen minister
Joachim von Ribbentrop (afgedrukt in „Het
Volksdagblad" van 27 December 1939:

„Ik dank U mijnheer de minister voor Uw
gelukwensen. D« mei bloed bezegelde vriend-
schap van de volkeren van Duitsland en de
Sowjef-Unie bezit alle grondslagen van lang
en duurzaam te zijn."

Vergeten de oorlogsverklaring van Hitler-
Duitsland aan het gevaarlijke en barbaarse
Russische bolsjewisme; vergeten anderzijds
het drijven van Moskou naar het anti-
fascistische wereldfront van alle demokra-
ten en alle vooruitstrevenden tegen het
afschuwelijke fascisme.

Het lange en duurzaam met bloed beze-
gelde verbond Hitler-Stalin inplaats van
de strijd op leven en dood, die te oordelen
naar de Kominternpartijen inclusief de C.
P.N. aan de orde was.

* * *
Uit de nieuwe combinatie vloeide voort,

dat Hitler de oorlog tegen Polen doorzette,
ook al wist hij daarmee tegenover Engeland
en Frankrijk te komen staan. Op grond
van de combinatie werd Polen vernietigd en
verdeeld, zonder dat die verdeling de part-
ners tegenover elkaar plaatste. Zeker van
de Duitse medewerking kon Stalin op zijn
beurt aan drie kleine Baltische staten zijn
wil opleggen plus een verdrag van „weder-
zijdse" bijstand. Zeker van de afzijdigheid
van Berlijn kon hij daarna op het oorlogs-
pad gaan tegen Finland. De „vredesmacht"
van Moskou herhaalde op 30 November in
dat land, wat Duitsland op l Septemer
tegen Polen ondernam. Het ging niet zo
vlot. Na bijna 3 maanden oorlog staat
slechts vast, dat de grote numerieke over-
macht der Russen weinig roemrijke wapen-
feiten volbracht. Toch zijn Moskou en
Berlijn er beide van doordrongen, dat zij
in Augustus 1923 een goede zet op het
schaakbord der internationale politiek vol-
brachten. De banden werden nauwer aan-
gehaald en op 11 Februari 1940 werd de
„economische overeenkomst", die tot stand
kwam, het uitgangspunt voor een nog in-
tenser samenwerking dan die bestond. Aan
Duitsland werd het bewijs geleverd, dat
Hitler en Goering konden rekenen op Rus-
sische grondstoffen, onmisbaar voor het
bieden van weerstand tegen de twee groot-
ste koloniale machten van Europa.

De Engelse pers zal de waarde van dit
wederzijdse hulpbetoon op economisch ter-
rein niet overdrijven. Toch stelde zij: (en
wel het dagblad „de Times") vast (geciteerd
uit het „Alg. Handelsblad" van 14 Febr.):

,.De „Times" meldt uit Moskou:
De couranten publiceren het bericht van

het Duits—Russische handelsverdrag zonder
kom m en ta a r.

In 1938 was de Duits—Russische handel te-
ruggevallen op 86 mill. mark; de handel moet
zich dit jaar meer dan tienvoudig uitbreiden.
Dit is minder onmogelijk dan het lijkt, wanf
de oorlog heeft de handel in andere banen
geleid.

Rusland zendt thans geen 400,000 ton pe-
troleum per jaar naar Italië en waarschijnlijk
ook .niet meer naar Turkije, zodat Duitsland
die kan krijgen. In 1938 exporteerde Rus-
land in totaal een en een kwart millioen ton
petroleum per jaar en produceerde naar
schatting 33 mill. ton. Die productie is sinds-
dien to<:gettoir,en, maar Rus'and heeft ook,
als vroerer cngemerkf, meer nodig wegens de

.,Het politiek debat is, zoals reeds duidelijk
zal zijn, geschoold op rode leest. Andere
overtuigingen hoort men niet: ja, de ver-
ontwaardiging over de ,.hoge" officiers-sala-
rissen t.o.v. de eigen ƒ 2.24 per \veek wordt
door katholieken en christelijken ten volle
gedeeld en maakt steeds opnieuw een punt,
zo niet van debat, dan toch van bespreking
uit."

Men bemerkt, dat deze laatste inzender,
die het zelf hiermee niet eens is — getuige
het feit, dat hij spreekt van „hoge" - wan-
neer hij zijn bevindingen rapporteert, mel-
ding moet maken van grote ontevreden-
heid over de salarisverschillen. Uit de veel-
heid en verscheidenheid der opmerkingen
over deze zaak blijkt wel zeer duidelijk, dat
dit een probleem is, dat door de betrok-
kenen als groot onrecht wordt aangevoeld.

HET VERTRAPPEN VAN ALLE
MENSELIJKE WAARDEN. •

Dat de grieven, die in de enquête tot
uiting komen, niet alleen thuis horen op
het zuiver materiële terrein — in welk
geval eventueel ageren door de autoriteiten
des te gemakkelijker te ondervangen zou
zijn door het toewerpen van een fooi in de
vorm van soldij-verhoging — maar integen-
deel vaak een bijkans principieel karakter
dragen, treedt wel zeer sterk naar voren

mechanisatie van zijn weermacht en land-
bouw.

Duitsland zal echter per jaar een millioen
fon kunnen krijgen. De katoen-aanplant in
Oesbekistan gaat zo goed, dat Rusland Duits-
land wellicht van meer dan honderdduizend
ton per jaar kan voorzien. Hef zal waar-
schijnlijk zoo veel mangaan kunnen krijgen
als het maar wil.

De productie van olie, katoen en mangaan
geschiedt echter geheel ten Zuiden van de
lijn Przemysl—Kiew en de mond van de
Wolga. Het transport gaat dus geheel voor
rekening van de scheepvaart van de Kaspi-
sche en Zwarte Zee, en op het spoorwegnet
in Zuid-Rusland.

Het vervoer van een millioen ton mangaan
per jaar zal moeten geschieden door twee
treinen van 80 wagens van tien ton inhoud
per dag.

Het vervoer van een millioen ton olie per
jaar zou drie treinen per dag kosten van 50
wagons van tien ton elk.

Duitsland zal nog andere goederen uit
Rusland kunnen krijgen, maar geen koper,
want ofschoon Rusland koper produceert,
moet het dat nog invoeren. Duitsland zal,
als bekend per jaar ook een millioen ton
veevoeder uit Rusland kunnen krijgen. Rus-
land heeft alüjd veel hout uitgevoerd naar
Duitsland.

Deze cijfers geven het maximum aan van
wat onmiddellijk ter beschikking van Duits-
land zal kunnen worden gesteld. Het lijdt
echter geen twijfel, of de Duits—Russische
samenwerking zal een vergroting dezer hoe-
veelheden na twee of drie jaar ten gevolge
kunnen hebben.

De Transsiberische spoorweg schijnt niet
beschikbaar te zijn."

Let op de zinsnede:

„Het lijdt echter geen twijfel, of de
Duits-Russische samenwerking zal een
vergroting dezer hoeveelheden na twee
of drie jaar tengevolge hebben".

Of bij het neerschrijven er van gedacht is
aan de mogelijkheid, dat er dan nóg oor-
log is, kan in het midden gelaten worden.
Zeker is, dat deze veronderstelling steunt
op het binnendringen van Duitse technici
van .allerlei soort in het Russische bedrijfs-
leven, waartegen diezelfde bureaukratische
Russische heersers geen bezwaar hebben,
die de beste generaals van het Rode Leger
lieten neerschieten, omdat zij verbindingen
met de fascistische dictators onderhielden.
Russische productie en exportcijfers
zullen ondanks de oorlogstoestand stijgien.
Dat zal minder dan ooit betekenen, dat
de positie van het socialisme in de Sowjet-
Unie versterkt wordt.

Schrijver dezes heeft in het maandschrift
der R.S.A.P. van September 1939 niet ten
onrechte op de grote betekenis van de
Moskou-Berlijnse toenadering gewezen*).
De contra-revolutionnaire werking van die
toenadering kan niet geneutraliseerd wor-
den door de ijdele hoop der Kominternpar-
tijen, dat Hitler en zijn Rijk tot onder-
werping aan het Russische bolsjewisme ge-
bracht zullen worden. Slaafse aanpassing
dier Kominternpartijen levert enerzijds de
uitkomst, dat zij in het ene land voor het
andere na worden gelikwideerd, zonder dat
een massabeweging van de arbeiders tegen
de onderdrukkingsmaatregelen protesteert.

Wij hebben in het verleden (1928—1933)
een tijd van „radicalisme" der Komintern-
partijen beleefd (R.V.O., stakingsbewegin-
gen onder „'eigen leiding", agitatie van
werklozen door Stalinistische werklozen-
organisaties) welk „radicalisme" alleen
diende om de aandacht af te leiden van
de afschuwelijke terreur van de Stalin-
bureaukratie in de Sowjet-Unie zelf. Wan-
neer wij weer met „radikaal" optreden der
resten van de Kominternpartijen te maken
krijgen, in alle onderdelen een herhaling
meemaken van de praktijken der 3de
periode,

dan zit niet het dienen van het ar-
beidersbelang voorop, maar de behoefte
om de aandacht af te leiden van alle
zwijnerijen, waartoe de Duits-Russische
samenwerking voert.

door de grote aandacht, die tien der in-
inzenders wijden aan het vertreden van
elke eigenwaarde bij de gemojbiliseerden
of van vragen, die hier nauw mee in ver-
band staan. Ook de hogeren in rang, die
direct met de manschappen in contact

.staan, hebben hieronder te lijden. Onder
het kader bestaat dan ook een voortduren-
de vrees voor bezoek van hogere koman-
danten. Bij voorbaat weet men, dat „er
toch niets van deugt" in het bijzijn der
manschappen, hoe men ook zijn best heeft
gedaan. Hiermee hangt samen het niet
willen nemen van verantwoording voor ge-
nomen maatregelen van hoog tot laag, het-
geen kortweg gezegd, tot een vér-doorge-
vreten „afschuif-systeem" aanleiding geeft.
De order laat men uitvoeren door den
mindere en men komt dan alleen ter con-
trole en om aanmerkingen te maken. Kwaad
bloed zet dit evenzeer onder de laagste
rangen der militaire hiërarchie, korporaals,
en sergeants, die altijd door de manschap-
pen als de geestelijke vaders van allerlei
dwaze bepalingen en maatregelen worden
gezien, terwijl de werkelijke bedrijvers in
zulke gevallen niet te bekennen zijn.

Een systeem van „order en tegen-order"
is over de gemobiliseerde troepen losge-

Toch is er een groot verschil tussen de
„derde" periode en de tegenwoordige vijfde
(Periode No. IV was die van de beginsel-
en karakterloze volksfronterij). Toen stond
het „radicalisme" in het teken van be-
strijding van het nationaal-socialisme, al
was er op sommige ogenblikken in bepaal-
de acties samenwerking. Thans is bestrij-
ding van het fascisme — ondanks nu en
dan voorkomend geschetter — niet meer
aan de orde voor de Stalinistische partijen.
Vrienden van Stalin zijn vrienden van zijn
partijen. Nationaal-socialisme in en buiten
Duitsland kiezen de kant van Hitler en
zijn bondgenoot Stalin; Stalinisten de kant
van Stalin en zijn bondgenoot, Hitler.

Zij staan vlak naast elkaar, nationaal-
socialisten en Stalinisten. Het blijkt her-
haaldelijk als men in dit land „Het Natio-
nale Dagblad" en „Het Volksdagblad" met
elkaar vergelijkt. Dat betreft de beoor-
deling van de oorlog, de voor internationa-
listen onhoudbare voorstelling: „de echte
oorlogsdrijvers zijn Engeland en Frankrijk",
waarbij vergeleken Stalin en Hitler vredes-
engelen zijn!, de overeenkomstige pleidooi-
en ^ voor de Duits-Russische vrede.

Alléén zij, die met geheugenzwakte te
doen hebben, niets geleerd oï alles ver-
ge£en hebben, dan wel voor het eerst
in :*iun Teven de leugens van de Stalinis-
tische beweging als waarheid slikken, kun-
nen gedupeerd worden.

Om één sprekend voorbeeld te noemen:
In „Het Nationale Dagblad" van 14 Febr.
gejuich over de nieuwste Duits-Russische
overeenkomst onder de titel: „Begin van
een economische omwenteling" en in „Het
Vqlksdagblad" der'CP.N. van 15 Februari
over dat thema een lofzang onder de titel
„Een slag tegen de voornaamste oorlogs-
drijvers". In het vorige nummer van „De
Arbeid" zetten wij de twee oordeelvellin-
gen naart elkaar, opdat ieder met ons con-
cludere: „Twee zielen, één gedachte! Mus-
seft en de Visser zijn wapenbroeders ge-
worden.

*) Deze beschouwing is door de Uitgeverij
„De Vlam", Overtoom 468 *, Amsterdam-West,
als brochure uitgegeven en een beperkt aantal
daarvan is aan dat- adres te krijgen. De titel
luidt: „Het verdrag Stalin—Hitler".

Leoin, de naiionele minderheden
en de praktik van hei Stalinisme

In No. 5 van „De Vakbeweging" van het
N.V.V. (29 Februari j.l.) is een verdien-
stelijk artikel van W. Romijn opgenomen
over „Stalins optreden in Finland". De
schrijver heeft de „Samtliche Werke" van
Lenin opgeslagen en aan de delen XVII,
XVIII, XIX, XXI en XXV verschillendei
citaten ontleend, uitspraken uit de jaren
1913, tot 1920, die betrekking hebben op
het nationaliteiten-vraagstuk, de kwestie
van de nationale minderheden in het oude
Rusland. De betekenis van deze uitspra-
ken is duidelijk genoeg, als wij er twee
weergeven, die aan deel XXV zijn ontleend:

„Wij weten, dat 't de grootste misdaad was,
Polen tussen het Duitse, Oostenrijkse en
Russische kapitaal te verdelen, dat deze
deling het Poolse volk tot jarenlange knecht-
schap veroordeelde. Toentertijd werd het
als een misdaad beschouwd, de moedertaal
te spreken en het gehele Poolse volk groeide
op met .de enige gedachte: zich van dit
drievoudig juk te bevrijden. Daarom, be-
grijpen wij de haat, waarvan de Polen ver-
vuld zijn. En wij zeggen hun, dat wij nooit
de grens, waar onze troepen thans staan,
zullen overschrijden. Etn zij staan tamelijk
ver verwijderd van de gebieden met Poolse
bevolking! Wij wensen geen oorlog terwille
van territoriale grenzen, omdat wij het ver-
vloekte verleden, waarin iedere Groot-Rus
als een onderdrukker gold, willen doen ver-
geten."

En:
„Wanneer de bolsjewiki verklaren, dat zij
de onafhankelijkheid van ieder volk erken-
nen, dat de politiek van de Tsaristische
Rusland op de onderdrukking van andere
volkeren was gebaseerd en dat zij nooit
deze politiek hebben verdedigd noch zullen
verdedigen, dat zij nimmer een oorlog tot
onderdrukking van enig volk zullen voeren
•— wanneer zij dat zeggen, zo gelooft men

barsten. Een der inzenders maakt zelfs
gewag van een standje, dat hij te incasseren
kreeg, omdat hij een order te vlug uitvoer-
de; hij had eerst moeten wachten, of er
soms een tegen-order zou komen. Er wordt
dan ook gesproken van een zeer' slechte
verhouding tussen officieren en het lagere
personeel.

Voor de gewone manschappen geldt dit
alles natuurlijk in nog veel sterker mate.
De militaire tucht wordt voor een groot
deel als een middel gezien om het gevoel
van eigenwaarde van den gewonen soldaat
te vernietigen. Scheldpartijen, vooral van
de beroepsmeerderen, tegen de troep zijn
legio. Of zoals een der inzenders de be-
roepsmeerderen typeert:

„Zij gedragen zich merendeels van on-
beschaafde tot onbeschofte lieden".

Men deelt „het materiaal" in meerderwaar-
digen en minderwaardigen in, waarmee de
„minderwaardigen" aUerminst accoord gaan.
Het behandelen van oudere mensen als
„snotjongens", het verplichte salueren,
dienstklopperij in de vorm van b.v. het in
de hittedagen op de perrons posteren van
een sergeant met vier man, om toe te zien
of de haakjes van de kragen wel gesloten
waren, bulderpartijen — het zijn alle even-

dit van hen. Dat ervoeren wij niet van de
Letlandse of Poolse bolsjewiki, maar van
de Poolse, Letlandse en Oekraïnse bour-
geoisie."

De schrijver van de beschouwing in het
N.V.V.-orgaan concludeert terecht:

„Een kloof gaapt tussen de doctrines van
het oorspronkelijke Leninisme en de prak-
tijk van het aan geen enkele zedelijke norm
norm gebonden Stalinisme, dat pretendeert
de voortzetting te zijn van dat Leninisme
en inderdaad slechts een karikatuur is. In-
dien de politiek der Stalin-dictatuur al er-
tens een voortzetting yan is, dan alleen van

e veroveringspolitiek van het Tsarisme, dat
ook vreemde volkeren aan zich onderwierp.
De veroveringstochten van hef Tsarisme
droegen het stempel van een feodaal impe-
rialisme. Het Stalinisme brengt in zijn on-
derwerping van andere nationaliteiten de
ontwikkeling van de Sowjet-Unie tot modern
imperialisme tot uitdrukking.

Er is een tijd geweest, dat de Sowjef-
Republiek een symbool leek te zijn van een
ontwikkeling naar sociale rechtvaardigheid,
dat men in brede kringen, en niet alleen
onder arbeiders, met grote belangstelling

- zij het ook niet kritiekloos — hef ge-
beuren in dat enorme Oost-Europese land

. gadesloeg. Dat was ook de tijd, foen de heer-
sers van Sowjet-Rusland aandacht schon-
ken aan de wijze, waarop men elders rea-
geerde op de politieke daden van de Rus-
sische Republiek."

„Dit vertrouwen in de oprechtheid van de
Sowjefpolitiek is reeds lang verdwenen, niet
niet alleen in burgerlijke kringen, maar ook
onder de arbeiders. Ja, zelfs onder den-
kende kommunisten hebben de gevoelens van
aanhankelijkheid jegens Rusland plaats ge-
maakt voor twijfel en afkeer. Een regime,
dat de laatste jaren de wereld verschrikte
met de ene barbaarsheid na de andere,
staatslieden, die in de jongste tijd ijverige
leerlingen bleken te zijn niet van Lenin,
op wien zij zich ten onrechte blijven be-
roepen, maar van de tsaren Alexander en
Nicolaas II, politici, die gehele cultuurvolken
willen terugdringen in verhoudingen, waar-
onder zij moesten leven in het tijdvak, dat
aan hun nationale ontwaking voorafging,
kunnen niet langer aanspraak maken op de
erkenning van de oprechtheid der motieven,
waarnaar zij beweren te handelen.

De daden der Sowjetleiders verdienen ge-
karakteriseerd te worden met dezelfde woor-
den, die Lenin gebruikte bij zijn kritiek op
de Tsaristische nationaliteiten-politiek: chau-
vinisme, beulsknechtenwerk en vernedering
van het eigen volk door het te misbruiken
bij de onderwerping en onderdrukking van
vreemde volkeren."

Het bijeenbrengen van boven bedoelde uit-
spraken moge voor de zoveelste maal het
bewijs brengen van het bestaan ener diepe
klove tussen Leninisme en Stalinisme, toch
ontgaat ons geenszins, dat degenen, die zich
in het sociaal-demofcratische kamp zo sterk
in Lenin verdiepen en zich op de getuige-
nissen beroepen van dienzelfden Lenin, ge-
leerd konden hebben, hoe schadelijk; de
rol van het reformisme voor de arbeiders-
beweging is. Ook in deze oorlog komt 'dat
reformisme op karakterloos geknoei met
de godsvrede neer, het bewijzen van hand-
en spandiensten aan den klassevijand.

Zijn er modern-georganiseerden, die door
dergelijke artikelen in N.V.V.-bladen er toe
komen, zich te onttrekken aan de invloed
van het Stalinisme, dan zullen zij tegelij-
kertijd een open oog moeten nebben voor
de funeste gevolgen van klassenharmonie
en onderwerping aan de bourgeoisie, die
zich in het leven van S.D.A.P. en N.V.V.
duidelijk openbaren.

Het Stalinisme brengt zeker schande
over de zaak van het socialisme, maar even
zeker is, dat de weg van S.D.A.P. en
N.V.V. naar de concentratiekampen van
het fascisme voert.

De revolutionnaire vakbeweging in
het N.A.S. belichaamd komt openlijjk
op voor de verwezenlijking van het
socialisme.

Het toenemende verzet der bour-
geoisie tegen sociale hervormingen
maakt het voeren van de klassenstrijd
meer dan ooit noodzakelijk.

Socialistische arbeiders versterkt het
N.A.S.

veel aanleidingen tot het aanwakkeren van
verbittering.

De officieren zien in den soldaat slechts
een onwillig stuk vee en in de onder-
officieren koeliedrijvers.

Een der inzenders vestigt er nog de
aandacht op, dat gepoogd wordt te voor-
komen, dat troependelen met elkaar in
contact treden en ervaringen uitwisselen en
voelt het voorts als een bezwaar, dat een,
weliswaar kleine, minderheid wordt ge-
vormd door pas-afgerichte rekruten, die
gewend zijn model dienst te doen en „het
kankeren van de troep als geheel buiten-
gewoon moeilijk maken". Verdeel en heers!

Zelfs de minst kritische inzender, die
zich met deze materie bezighoudt, komt nog
tot de volgende conclusie:

„De verhouding van minderen tot meerderen
is goed, vooral in de meeste depots, waar een
rustiger sfeer is. Bij het Veldleger zijn de
verhoudingen scherper en moet daarom scher-
per worden opgetreden."

Zeer duidelijk ziet men uit de te berde
gebrachte bezwaren, dat de soldaat er aller-
minst van gediend is, als een nummer be-
schouwd te worden. i !'• LLÏ.1BÏ
; j . -. l l n~3 TiTi"! (Wordt vervolgd)



TEGEN DE VERSCHRIKKINGEN VAN
DE IMPERIALISTISCHE OORLOG

DOOR STRIJD
NAAR EEN SOCIALISTISCHE
MAATSCHAPPIJ!

Hoge Hoeden en
Pantser Platen

Uit de bekende brochure van A. Den
Doolaard", „Hoge hoeden en Pantserpla-
ten", welke brochure in 1934 het licht zag,
weten wij enkele met name genoemde fei-
ten over de wapenhandel vóór en tijdens
de oorlog 1914—1918.

Het is goed deze feiten, al is het dan
in zeer beknopte vorm, nog eens weer
naar voren te halen, omdat de Bloedige
Internationale zeker haar praktijken niet
zal hebben veranderd. Die heren zijn nog
geraffineerder, brutaler en hardvochtiger
geworden, daar kun je verzekerd van zijn.

„Hoge hoeden en Pantsexplaten" onthult
ons, hoe in 1911 het internationale kapi-
taal al bezig was om Duitsland van het
nodige te voorzien om zeker te zijn, dat
het een langdurige oorlog zou worden.

In 1916 leverde de Duitse Magdeburger
Draht- und Kabelwerke prikkeldraad via
Zwitserland aan Frankrijk.

De Duitse, Russische, Franse en Engelse
wapenfabrikanten werkten heel genoeglijk
samen. Deze hadden (hebben??) ijzermijnen
precies op de grens Duitsland-Frankrijk
liggen en leverden naar beide kanten.

5 Franse, 4 Engelse, 2 Duitse, l Belgische
maatschappijen, alsmede de Duitse Keizer,
hadden (hebben??) samen ijzermijnen in
Ouenza in Algerië.

Tientallen kranten werden door de heren
opgekocht en daar werd dan de openbare
mening mee bewerkt.

Honderden millioenen werden door de
von- en van Wendel's, Krupp's, Vickers en
en hoe ze nog meer mogen heten, ver-
diend, ten koste van Jan Proleet, achter en
aan het front.

De neutrale landen hebben het nooit zo
druk gehad met de doorvoer van artikelen
uit Frankrijk naar Duitsland en omgekeerd.
450 Duitse oorlogsbodems werden na af-
loop van de oorlog naar de bodem van
de zee gezonden. De centen waren er aan
verdiend, dus ... weg er mee. En daardoor
werden de heren immers in de gelegenheid
gesteld nieuwe te bouwen. Want de wa-
penridders zorgden er wel voor, dat er
een vrede gesloten werd, die weer op oor-
log uit moest lopen.

En wij vragen:
Waarom zou het nu anders zijn dan toen?
Het enige verschil is nu, dat de soldaten

niet met gejuich naar het front gaan, maar
meer met tegenzin. Er komen echter nu al
berichten uit Engeland, die er op wijzen,
dat de vechtlust toeneemt. De middelen
die de grote man gebruikt om de vecht-
lust op te voeren, moeten ook heus niet
onderschat worden. De meest deskundigen,
de beste journalisten, kunstenaars van de
eerste rang, alles het beste van het beste,
werkt, maar vooral - • wordt betaald —•
goed betaald, door het grootkapitaal.

Voorbeeld:

Jo Spier, die in 1914-1918 als ronsel-
tekenaar voor het Engelse kapitaal werkte,
verdiende soms aan één tekening f25000.

Anders dan toen?, de smeerlappen]'1 is
nu zeker erger. Wij weten natuurlijk geen
precieze cijfers, die krijgen we pas later
te zien. Maar wel weten wij, dat Duitsland
en Engeland vlak voor de oorlog nog druk
aan het goederen ruilen waren. En hoe
druk hadden de diplomaten het niet voor
de oorlog ? (en nu nog!) Alle dagen konden
wij vooral vlak voor de oorlog in de kran-
ten lezen, wie en waar zij met elkaar
hadden gebabbeld en thee gedronken en
aan het eind van het liedje was altijd toe-
gevoegd de onmisbare zin, „daarna gebruik-
ten zij samen de lunch", verder niets.

Maar als wij lezen, dat in 1939 vanaf
l Januari tot 30 September bijna 10 mil-

Gids voor schoolreizen.
Geen land ter wereld, waar, naar verhouding,

zoveel schoolreisjes worden gemaakt, als in
ons land. Meer dan 600.000 leerlingen van
lagere- en middelbare scholen trekken er elk
jaar voor één of meer dagen op uit onder
leiding van onderwijzer of leraar. Het sparen
voor het uitstapje 1940 is op de meeste scholen
reeds begonnen. Schoolbesturen en ouderconv
missies bieden de behulpzame hand om de
„pot" te doen groeien, opdat er bij het grote
gebeuren geen achterblijvertjes zijn.

De „Gids voor Schoolreizen", een boekje, dat
alle gegevens bevat, nodig om zulk een uit-
stapje volledig te doen slagen, wordt begin Mei
a.s. wederom aan alle scholen gratis en franco
toegezonden. Behalve de scholen zijn er hon-
derden verenigingen, die telkenjare een gids
aanvragen en zo mede profiteren van de rijke
inhoud.

Ook het reizen van ouderen in groepsverband
willen wij gaarne bevorderen. Daartoe bieden
wij ieder, die als leider van zulk een groepreis
denkt te fungeren en aan iederen verenigings-
bestuurder, die het reizen in groepen wenst te
bevorderen een „Gids voor Schoolreizen" aan.
Zend een briefkaart, waarop U duidelijk naam
en adres vermeldt aan de Administratie, Ci-
troenstraat 17, 's Gravenhage en U ontvangt
dan begin Mei, gratis en franco den Gids.

Laat hef duizenden aanvragen regenen, nu,
opdat er bij hef bepalen van de grootte der
oplage rekening mee kan worden gehouden.

De redactie van den „Gids voor Schoolreizen",
J. H. B o o n en J a c. D a m , onderwijzers.

Koen ton aan goederen, via de Rotterdamse
en Amsterdamse haven vervoerd werden
naar Duitsland, dan lijkt ons dat heel wat.
Wij hebben geen cijfers over de vorige
jaren, maar wij hebben zo'n gevoel, dat
het vorige jaren wel wat minder geweest is.

Tijdens de oorlog van thans werd er
tussen Engeland en Rusland nog een han-
delsovereenkomst gesloten. Zodat wij nu
al weer het volgende fraais vast kunnen
stellen:

Rusland levert hout aan Engeland en
krijgt daar rubber en tin voor terug. Rus-
land levert goederen aan Duitsland. (Waar-
om zou dat de Engelse rubber en tin niet
kunnen zijn?) of (en) het wordt gebruikt
tegen de Finnen. Het is niet aan te nemen,
dat Rusland die spullen bewaart tot het
weer vrede is.

Engeland helpt ook Finland met materiaal.
Het is dus voor bijna honderd procent

zeker, dat de Engelsen, de Fransen (met
alle kleurlingen daarin begrepen), de Duit-
sers, de Russen en de Finnen, allemaal met
Engels materiaal uitgemoord worden.

Natuurlijk!
Waarom zou het anders zijn dan 25 jaar

geleden? Er is voor de grote heren geen
enkele reden om het nu anders te doen.

En als wij wisten, hoe er in Roemenië
achter de schermen gehandeld werd, zou-
den wij zeker nog wat anders te zien
krijgen. Dat Roemenië is een duistere hoek.

Was het niet Noorwegen, dat het vorige
jaar besloot geen uitvoer-cijfers meer te
zullen publiceren ? Duistere boel

Maar ondanks dat nachtelijk duister we-
ten wij, dat het grootkapitaal van heel de
wereld (waarom zou Stalin daar niet bij
zijn), samen confereert en beslist over
leven en dood.

Wij weten het en daarom weten wij ook,
wat ons te doen staat. H.

l M G E Z O N D E
DE GESCHIEDENIS VAN EEN LEUZE.

Met de beantwoording van- de vragen onder
mijn artikel in „De Arbeid", d.d. 2 Februari,
heb ik, nadat ik met mijn verder onderzoek
klaar was, gewacht, omdat ik veronderstelde,
dat de redacteur Sneevliet zich nog op zou
zou weten te werken om te verklaren, waarom
hij jarenlang ons iets anders voorgezet heeft,
dan hij nu doet. Als hij door het artikel van
Dolleman in „De Nieuwe Fakkel", de juiste
uitdrukking heeft leren kennen, had hij in „De
Arbeid", of althans als onderschrift onder
mijn artikel van 2 Februari kennis moeten ge-
ven van zijn vroegere fout. Inplaats daarvan wordt
door hem aan de gegeven verkeerde voorlich-
ting geen aandacht meer besteed en eenvoudig
volstaan met een aanhaling uit het artikel van
Dolleman. Dar kan de methode van Sneevliet
zijn, «naar is niet de goede. Het ontsiert den
man niet een gemaakte fout te herstellen, men
maakt zo'n fout erger door deze willens en
wetens voorbij te lopen.

Hoe staat het met mijn onderzoek?
Daarbij is mij gebleken, dat door mij enkele

fouten zijn gemaakt.
De eerste is, dat ik beweerde, dat het niet

moeilijk was aan te tonen, dat Liebknecht
in de Rijksdag gezegd zou hebben: „De vijand
staat in eigen land". Toen iR dit neerschreef,
had ik op 't oog de kranten, tijdschriften, cir-
culaires, manifesten, enz. uit onze eigen be-
weging.

De tweede fout en de allerergste is, dat ik
plus minus 17 jaar lang een onbegrensd ver-
trouwen in de voorlichting van den redacteur
Sneevliet heb gesteld. Nu ik genoodzaakt was
mijn onderzoek wat verder uit te strekken, ben
ik tot de ontdekking gekomen, dat wij jaren-
lang verkeerd zijn voorgelicht. Dat vind ik
heel erg.

Er zijn maar weinig arbeiders in ons gelid,
die behoorlijk een vreemde taal kennen en nog
minder, die voldoende buitenlands contact heb-
ben om langs deze weg geïnformeerd te wor-
den. Op grond daarvan is het nodig, dat als et
uit buitenlandse tijdschriften geciteerd wordt
of leuzen of gezegdes van buitenlandse kame-
raden worden aangehaald, dat men van de
juistheid daarvan op aan kan. Bij mijn onder-
zoek is gebleken, dat dit met Sneevliet's aan-
halingen niet het geval is en nu hij de moed
mist zijn fouten te erkennen, maakt dit de
zaak nog bedenkelijker. Ik vraag mij af, wat
is er nu nog juist van de aanhalingen uit
Spaanse, Franse en Engelse bron, nu mij ge-
bleken is, dat de Duitse niet kloppen? Wat
vond ik bij mijn onderzoek?

In de eerste plaats de biographie over Lieb-
knecht in de map van het P.S.F. Deze luidt:

„Was lid van de Rijksdag en toen in 1914
de gehele sociaal-demokratische fractie voor
het groot kapitaal capituleerde, bleef hij
trouw aan de beginselen van het internatio-
nale socialisme en sprak zijn rede uit, die
eindigde met de woorden: „Arbeiders, de
vijand staat in eigen land."

Verder vond ik door de jaargangen van „De
Arbeid" slagzinnen over de gehele pagina met
„De vijand staat !n eigen land". Koppen over
enkele kolommen als „Oorlog aan de oorlog".
„De vijand staat in eigen land". „Het enige
juiste standpunt" „De vijand staat in eigen
land" en vele keren een vulstuk (inlas) met
„De vijand staat in eigen land", terwijl zeer
regelmatig in de kolommen deze uitdrukking
voorkomt. Zelfs werd in Mei 1939 een ver-
kiezingsmanifest in „De Arbeid" opgenomen,
waarin weder dezelfde uitdrukking werd ge-
bruikt en ten leste in „De Arbeid" van 5 ja-
nuari 1940, toen de redacteur door het artikel
van Dolleman al beter kon weten, nogmaals
in een mededeling van het LS.F., n.l. deze:
„Voor de Finse arbeiders, staat de vijand in
het eigen land".

Ik heb echter gepoogd uit officiële stukken
de juiste uitspraak te lezen en het bleek mij,
dat Karl Liebknecht deze of de andere uit-
spraak in de Duitse Rijksdag niet gedaan heeft.
Ik heb de Rijksdagredevoeringen doorgelezen
en ook die, welke in de biographie van het
P.S.F, wordt genoemd, n.l. die van 2 December
1914, waarin Liebknecht tegen de oorlogskre-
dieten heeft gestemd. Deze redevoering is niet
opgenomen in het stenogram van de Rijksdag
op voorstel van den Rijksdagvoorzitter, maar
is te vinden in „Reden tind Aufsaetze Karl
Liebknecht", waaruit de redacteur het in „De
Arbeid" van 25 Februari gepubliceerde „Uit
Liebknecht's manifest" heeft overgenomen. De

biographie in de P.S.F.-map berust dus op fan-
tasie, daar is dus niets van waar.

Waar heeft Liebknecht dan wel een van
deze uitspraken gedaan?

In de „Berner Tagewacht" van 31 Mei 1915
vinden wij een artikel, dat aan Liebknecht
wordt toegeschreven als een oproep der „link-
sen", naar aanleiding van het deelnemen van
Italië aan de wereldoorlog. In dat artikel roept
hij op met alle kracht en revolutionnaire vast-
beradenheid tegen het imperialisme te strijden
tegen het bloedig ten gronde richten der vol-
ken. Deze oproep eindigt met „De hoofdvijand
staat in eigen land". Naar aanleiding daarvan
is het manifest verschenen, hetwelk ik ook
in „Reden und Aufsaetze Karl Liebknecht"
vond, hetwelk niet is ondertekend en ook aan
Liebknecht wordt toegeschreven. Iets anders
positiefs is voor mij niet vindbaar. Daar waar
over deze leus wordt geschreven in het werk
van H. Roland Holst en van Clara Zetkin na
de moord op Liebknecht en Luxemburg, worden
deze woorden alleen aangehaald haar aanlei-
ding van het manifest.

Alzo zijn wij dus jarenlang verkeerd voor-
gelicht, door een gefantaseerde biographie. Ik
heb een reeks jeugdbladen gelezen van de
L.J.G., plus bladen als „Tegen de stroom",
„Alarm", enz., waar overal deze leus is inge-
hamerd, en nu, zonder een enkele verklaring
de omzwaai. Mijn grootste fout was het ver-
trouwen.

En nu de politieke betekenis.
De verandering in „De Arbeid" kwam tij-

dens de overval van Rusland op Finland. Mis-
schien toevallig, maar ik zag daarin een gewij-
zigd standpunt van den redacteur. Nu is het
natuurlijk zijn goed recht, om, als hij door
<ï,e omstandigheden tot een ander inzich't komt,
daarvoor uit te komen, maar dan dient hij dit
aan de orde te stellen en niet eo in te voeren
in de hoop, dat niemand de verandering zal
opvallen en hef zo maar zonder meer wordt
geslikt.

Als wij zeggen „de vijand staat in eigen land",
dan is dat positief, maar als wij spreken over
„de hoofdvijand", dan is dat niet positief, maar
wisselbaar.

Ik wil om niet misverstaan te worden, een
voorbeeld aanhalen. In Amerika heeft een
gangster 10 moorden gepleegd. Hij wordt door
de Amerikaanse justitie als vijand nr. l (hoofd-
vijand) beschouwd en een prijs op zijn hoofd
gezet. Morgen pleegt een ander een paar
moorden meer en nu worden de nummers ver-
plaatst, de laatste is nu nr. l (hoofdvijand) en
andere raakt in het vergeetboek. Als men dus
over hoof d vijand spreekt, is dit voor wijziging
vatbaar, al naar gelang men 'door de gebeur-
tenissen gegrepen of beroerd wordt.

In „Rosa Luxemburg haar leven en werken",
lezen wij een aanhaling uit een artikel van het
derde nummer van de „Rote Fahne", onder
de titel: „Het begin",

„De revolutie is begonnen. Maar het vol-
brachte is gering en de vijand is niet ter
neer geworpen. De monarchie was niet de
eigenlijke vijand: zij was slechts facade.
Niet de Hohenzoller heeft de wereldbrand
ontstoken en Duitsland aan de rand van de
afgrond gebracht. De grote schuldige is de
kapitalistische bourgeoisie."

Deze door mij onderstreepte zin is niet anders
uitlegbaar dan positief. „De vijand staat in
eigen land". De bourgeoisie — het kapitalisme
is de vijand.

In de gedachtengang van Liebknecht kan ook
niet anders aanwezig geweest zijn, als hij in
het manifest door den redacteur aangehaald
in „De Arbeid" van 23 Februari schrijft:

„Tegen deze vijand in het eigen land, moet
het Duitse volk de strijd opnemen in bond-
genootschap met het proletariaat van de
andere landen, die tegen hun eigen imperia-
listen strijden."*)

In onze beweging en vroeger ook in de kom-
munistische, is altijd het positieve standpunt
ingenomen, totdat de kommunisten het stand-
punt aanvaardden om in samenwerking met
„De vijand" tegen andere groepen, die op een
bepaald moment gevaarlijker leken, te strijden.
Zo was men bereid in Holland bij de verkie-
zingen met Colijn, den vertegenwoordiger van
het kapitalisme, tegen Mussert op te treden
en huis en hof te verdedigen tegen een Duitse
inval. Zo was men in Frankrijk bereid, na
eerst „de honderd families" als de hoofdvijand
beschouwd te hebben, met den vertegenwoor-
diger van deze honderd families, Daladier, een
eenheidsfront aan te gaan tegen de Franse
fascisten en voor Frankrijk in de voorste linies
te vechten tegen Duitsland.

Zo veranderden ook voor Stalin de vijanden.
Eerst was Duitsland de vijand, thans Engeland
en Frankrijk. Volgens mij heeft het proletariaat
maar één vijand en dat is het kapitalisme, de
uitbuiting.

Als Holland mee gezogen wordt in deze
wereldoorlog, dan maakt het voor het proleta-
riaat maar een klein, gradueel verschil uit
onder welke heerschappij het proletariaat dan
zal komen te staan, omdat de uitbuiting der
bourgeoisie blijft.

De vijand in eigen land blijft dus. De ar-
beiders kunnen daarom alleen winnen, wan-
neer zij er in slagen om hun eigen bourgeoisie
en in bondgenootschap met de proletaren van
de andere landen de bourgeoisie internationaal
te verslaan.

Ik hoop voldoende duidelijk geweest te zijn
en zon voor onze beweging, dus voor de pro-
paganda onder de arbeiders, de leus laten blij-
ven, vooral in deze tijd „De vijand staat in
eigen land".

H. J. B a r t e l s.
25 Februari 1940.

Bijschrift. Wij kunnen zeker met veel min-
der plaatsruimte volstaan dan H. J. B.

In „De Arbeid" van 2 Februari namen wij
de eerste aanval van H. J. Bartels op onder
de titel „Geen verdraaiing van leuzen". Om den
den schrijver de kans te geven zijn „bewijs-
materiaal" te verstevigen, plaatsten wij een on-
derschrift, bestaande uit enige.korte vragen en
opmerkingen. Voor „De Arbeid" van 9 en 16
Februari hebben wij vergeefs op dat „bewijs-
materiaal" gewacht. Toen hebben wij op 23
Februari aan enige arbeiders van het N.A.S., die
ingelicht wilden worden, geantwoord op hun
vraag: „Hoe zit het eigenlijk met de formule-
ring van Liebknechts leuze: „De hoofdvijand
staat in eigen land"? Wij verklaarden toen, dat
die arbeiders niet aansprakelijk waren voor
het opgeblazen en onjuiste geschrijf van H. J. B.
jen op een zakelijke behandeling van hun
brieven konden rekenen. In ons stuk stelden
wij „een tegen-offensief" in uitzicht „waarvan
de inhoud mede bepaald wordt door de eigen
aanval".

Wij schreven voor die zelfde krant van 23
Februari onze beantwoording van H. J. B. en
wel op 17 Februari. Wij vonden, dat in de
krant van 23 Februari genoeg over de zaak
geschreven was en hadden geen haast. Zodra
H. J. B. die krant van 23 Februari onder de
ogen had, besloot hij het aangekondigde ant-
woord niet af te wachten. Hij fabriekte zijn

tweede stuk op 25 Februari, waarin wij te
maken hebben met:

1. De al te magere erkenning van „enkele
fouten" in plaats van de royale uitspraak: „Ik
holde me zelf voorbij, Liebknechts leuze werd
niet verdraaid".

2. Een poging de aandacht van deze weinig
fraaie terugtocht af te leiden door opnieuw in
de aanval te gaan tegen de redactie van „De
Arbeid", die heel precies begrijpt, in welke po-
sitie de schrijver verkeert.

3. Het voorstel Liebknechts leuze te „ver-
draaien" en de „verbeterde" uitgave als de
beste in het gebruik aan de beweging voor te
houden!

Wij vermoeden, dat de beweging niet bewogen
zal kunnen worden om van Liebknechts leuze
Bartels' leuze Ée maken. Hoeveel moeite hij
zich ook gaf om ons „verdraaiing van leuzen"
te kunnen aanwrijven, toch slaagde hij er niet
in aan te tonen, waarom hij een 15 c.m. kanon
in stelling bracht om een vlo weg te schieten.

*) Zoals ik het vertaalde, H. B.

Als de schrijver gaat aantonen, dat Lieb-
knechts leuze met het begrip „hoofdvijand"
eigenlijk onvoldoende is, omdat een hoofdvijand
„niet positief maar wisselbaar" is, dan komt hij
tot een vergelijking, die alleen maar een groot
lachsucces kan opleveren bij de lezers. Hij komt
op de proppen met de staatsvijanden No. l,
No. 2 enz. van Amerika.

Wij vinden die vergelijking erger dan belache-
lijk, omdat geestelijke waarden der arbeidersbe-
weging te goed zijn voor het spelletje van H.J.B.
Wij constateren een tekort bij H. J. B. Het is
hetzelfde tekort, dat hem belet zodanig te
schrijven, dat het ernstige weerlegging mogelijk
maakt. Bijna 3 kolom kleine letter van H. J. B.'s
geschrijf leverden op, dat de man, die er op
uittrok „verdraaiing van leuzen" te bewijzen,
zelf de verdraaiing voorstelt, die hij brand-
merkt.

Die bijna 3 kolom lieten tevens zien, dat een
heel eenvoudige zaak door H. J. B. niet be-
grepen wordt: Hoe kwam het, dat internatio-
naal na de eerste oorlog de leuze van Lieb-
knecht in het gebruik vereenvoudigd werd?
Internationaal en dus ook hier, o.a. bij verta-
lingen „uit Franse, Engelse en Duitse bron".
Als de gemoedstoestand van H. J. B. hem niet
onmogelijk zou maken op eenvoudige wijze over
eenvoudige zaken te denken dan moet hij
wel het slachtoffer worden van zijn eigen
constructies. Dat is opnieuw gebeurd.

Wij hebben in het gelid menig arbeider,
die deze kwestie beter en vruchtbaarder zou
hebben behandeld dan hij het deed. Een dui-
delijk 'spreekwoord is hier op zijn plaats: Het
zijn niet allen koks, üie lange messen dragen.

Red. „Arbeid".

Vergadering Dagelijks
Bestuur I.S.F.

Woensdag 28 Februari kwam het D.B. van
het LS.F. in vergadering bijeen, aangevuld met
de te Amsterdam woonachtige leden van het
bestuur.

Goedgekeurd werd het financieel verslag over
het tweede half jaar 1939. Eveneens werden de
verrichte werkzaamheden, sinds de laatste lan-
delijke conferentie goedgekeurd.

Besloten werd honderd gulden beschikbaar ie
stellen voor de verdediging van zestien te Parijs
gearresteerde kameraden.

Vijftig gulden werd beschikbaar gesteld voor
steun aan de nog altijd in Spanje gevangen
zittende Nederlandse kameraden.

Voor steun aan in Nederland gevangen zit-
tende, dan wel vervolgde kameraden moest een
bedrag van rond tweehonderd gulden worden
uitgetrokken.

Goedgekeurd werd de verlening van rechts-
kundige bijstand aan een kameraad, die bin-
nenkort voor de krijgsraad zal moeten verschij-
nen.

Ingevolge de besluiten van deze vergadering
werd voor solidariteitsdoeleinden in totaal dus
een bedrag van bijna vier honderd gulden uit-
getrokken.

Wij laten dit uitkomen om alle kameraden
aan te sporen met verdubbelde ijver voor het
I. S. F. te werken. Na deze vergadering zijn
reeds nieuwe aanvragen om hulp binnengeko-
men, die grotere bedragen vereisen dan de
thans genoemde. Kameraden, steunt het I.S.F.,
zoveel als in. uw vermogen is!

Schrijft naar de drie kameraden van de R.O.:
Wt MOTZ, P. SCHOT en J. HOOFDMAN
aan deze adressen:

No. 420, Celbarakken Bijzondere Strafgevangenis
Scheveningen.

No. 425, zelfde hotel.

No. B 81—1441, Sfrafgevangenis Noordsingel,
Rotterdam.
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