
 



OD. No.\hS£L

NaamCom/te tfe/^ JBes t ur fer /ndv,

Zie ook:

Uit
Datum

V
)*/?•#

Aan

3
/•"l *

«*

In
Datum

S":' -

\\iv
b

\/l

Uit
Datum

"<ir?

Aan

O S L

In
Datum

l/ fcfr,

Uit
Datum

Hi-

Aan

t

In
Datum

Uit
Datum Aan

In
Datun



nnccTur» TV «nDOSSIER No. : ..... .QD
T\TA AM TER BESTUDERING VAN MAATSCHAPPELIJ
NAAM ?EF- POLITIEEE -THAAGSÜUEKEN-, ...........................................

Uit In Uit In Uit In

Datum

///r, ™

ft

l-sï

Aan Datum Datum

~B'ff-

S

^

ty
to

Aan Datum Datum Aan ; Datum

Uit

Datum Aan

In

Datum

,5069-'48



INHOUDSOPGAVE
DOSSIER

Volg

~

-

Nr; QD 1659 NAAM:]&4A
T7"p >
Vli^n.

AFZENDER

l

i

\E TER BESTÜDERIHG VAN

a»SGHAEPEtIJEB--EEr POLIÏIEJ
ft. IJ U i U ILKJli JN

Agenda N r

-

INGELEGD

Datum Par.



MINUTENBLAD
DOSSIER No. ...,..QD...-1.6.5.9

TTE V R A A flSTÏÏTtnTR?J

1. Aangelegd op verzoek vap. B III
op 8-5-50 door AOD-4b L

L» (/
^ «f
J1.,;.

5067 - '48



*am
**tle»

het
sftta

r»aotl««
n*i

d*

00 1*59 COKTYB f&B B3 f̂8D«»I»a
POOT»!

U I T T R E K S E L

Ag.no.:
Voor :

opgericht*4* ia
iïWÜT ?MMf 19», AfiH AOft TOOT 4*

d*
tlne)v«

Ha d« bevrijd log

«a ft»
ran dit «oaité v«rlot«fl

dikantftm,
.. £>*

«ft ot»lt4 ssija wiric h»r«t, ff» t g*«tt
ullotin uit,

, leifteve vee
door

no.
ft* mtmeirea bull*tl»i «IJ» bij oa»
l vaa 1»4T ea «l» tot 4umr»r laatst*

ocmtaot n»t

194»>no. l T»n

i Wit

idr**: Az«a»*«tr«at 4E t*

Dr*l«ohor, toopaaa, kont T«rd*r n!*t
ven a*t »o4*rfla»a raa 4e
vafe 4* c*atral* p«r«- *a

n*t olad

4.1. Ae woaiac *
Hemt. «-U-19O4 te

hij 114

4e c.
«n vad*rlaa4".

t*
l* «5*or«t«rlffl
Ê*
l*

t*
» Oer*f. pr«disaat t*

t*



- ̂

l *«f*W-ff

* («Alt
-S?

'XTI «rw» of ÏB



I.D. No. 478

Menstgeheim 19 Juli 1950

JUU1950-

ACD

Haar aanleiding van Uw schrijven Uo.83550,
d.d.12 Mei 1950 wordt het volgende bericht;

Het "Comité ter bestudering van maatschappe-
lijke en politieke vraagstukken" heeft sedert enige tijd,
om redenen van financiële aard zijn uitgaven ge staakt.

Zoals reeds in dezerzijds schrijven ïïo.559,d,
d,5 Mei 1949 is vermeld kan van \ met het "
Nationaal Jongeren Verbond",de "Cilacc" en andere organi-
saties niet worden gesproken.

Wel spreekt Q-oudzwaardjirrederik,geb,6-11-1904
te Dreischor,(bekend),meermalen op vergaderingen van het
N* J.V., zonder daarbij enige verantwoordelijkheid;voor het
beleid enz.van deze organisatie op zich te hemen»

Aan B.V.
f ï- ,



MINISTERIE VAH *s-Gravenhage, 12 Mei 1950
BÜJHKSLAIÏDS! ZAKB5

Ho.: B 85550 No. 85550 zit In OD 1659

Illa/h S D I E N....S. T f? E H E I M

Mede naar aanleiding van Uw brief van 15 Kei 1949, no.
550, sioge ik U verzoeken mij te.doen inlichten omtrent de
tegenwoordige activiteit van het "Comité ter bestudering
van maatschappelijke en politieke vraagstukken". Daarbij
aal ik ook gaarne vernemen, welke wijzigingen mogelijk gijn
ingetreden ten aanzien van de samenwerking met het "Natio-
naal Jongeren Yerbond", de"Cilacc" en andere organisaties.

Regelmatige toezending van de door het Comité uitge-
geven bulletins, zoals reeds eerder verzocht, zal zeer op
prijs worden gesteld.

HET HOOFD WN DE
namens deze:

t» IL. 'van Laere

De Heer Hoofdcommissaris van Politie
te
R O T T E R D A M .



UITTREKSEL

Uit : Naam:

Voor : OD 1659 Naam: OOMITE TEH BESTUDERING VAN MAATSGH. EN
POL.VRAAGSTUKKEN;

Ag. nr: 83550 Afz. :B Datum: 5-4-50
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Ledenlijst Oomité ter Bestudering Maatsoa.en Pol.Vraagstukken.
zoals vermeld in de kop van Bulletin V1947.
Da.J.J.Dijk, Geref .Pred.te Leiderdorp, voorz,
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De ledenlijst in Bulletin 1/1949 i§ nagenoeg gelijk gebleven, d.w,z, j
Dj., van Es staat vermeld te Rotterdam. j^iliegersDërg; en M.J.Kunst fcomj
• *)ör- m Op aanwijzing van: _ TTT<arnT. nn-04- nn VrtnT..L'ltft^*-^-» \*w±,. -̂'1-' aeu.t.wt.tfiiJ^.K, V£ui« T-I —-—_—_
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INLEIDEND WOORD

By het verachynen van het eerate nummer van ona Bulletin, paat een
Inleidend Woord, dat- terug wil zien op het verleden en Jynen wil trek-
ken voor de toekomat.

De tweede wereldoorlog heeft ook da arbeid van bet
Com 11e Dr. O. Sohabert niet onberoerd gelaten. Uit de brw ..
de.lyk. werk Oom i tg Br.O.Sohabert In 'de-be<ettiaaa.lÉ«èB*'ift>>Ja'

an-

een en ander duideiyk g^word'en.. van meev
dat a ara en werk ing met 'dar bezetter onmogelyk waa,
tionaal-soolalisme tegen bet comm«nianje fard %e
del, dat bat onze niet kon en nie^ 'mooht -zyn; do
bruikt werden, gingen in tegen elke vorm yftn Ohrlat»:
ding, terwyi ook da-doelatelllngen 'veraohf^^eh.
dat na de arrffstatle van wylen Dr. r .J.Krop, onz
tober T.<?k2, ona orgaan "Oeloo.f en <vfyheid

Van Duitse en Van "Nederlandse" zyde J
tracht ona in te P«h>keaan,>la de anti^oominua
stond ter onzer U*B<*HiHJcing. Wy watgerdjen
aobe ten-toonaaelltHB! wsnate mart gaAMae 89
da, dat het pspAritifi^iwt niet lett^Vöj
het- ona da töntöona telling at* • na 11 ö.
den. Ja - men ontzag »l«h niiit, tpen'
te Vught waa opgea^oten,. vanuit Utrd
tentoonstelling in handen te krygan\ ing van Dr.F.J.Króp «la t'egenp'r^flte

Ook dit- werd onzerzyd» ^welg«ra4 B
deze dingen. Bovendien zou- een dergaïyfce
gegaan tegen de wil van Dr.Krop 2olf<

X X

Na de oorlog atond ona Comité rtóor gebral
het oommunisme principieel gewyzlgd^p* hadd
wegingen geleid tot een nieuwe houtt
4 • Deze vragen moeatan. grondig wori^_ ,„.„.«..
ons werk kon eerat g»,da«ht worden, wanneer een v
tegauiover da nieuwe vraagstukken waa1 fratfqndeöi

DB verloren gegane,contacten met het bulOTn^and
ateld. Wel atond yaat, dat, by behoVÉ* ?viw. onfte ,éfr*«b
In de werkmethoden gP0te verandering*

Temidden van deze oyergabgatyd. die een
juiste weg voor ona OomltS-werk inhield, trof ona,
overlyden van zyn voohzltter. jto ĵ1**-**-1*- ~*~«-— '"-
landelyke.arbeid, ook het Interna

•Bt

t»<>tjj»oha over-
_»«

«rten worden her.
iele" Blsnawyse-

ta worSen;
tar da
Tanhet '

•11 wn onze
groot veriiea.
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De brieven, die vanuit het buitenland binnenkwamen na het plotseling over-
lyden van Dr .Krop in Zwitserland«,deden ons- zien, welk een plaats hy in-
nam in de internationale strydFtiBgen het oomrtuniame y33r 19Zjp.

Over de arbeid van Dr.F.J.Krop^behjoev-en^wy niet verder uit te weiden,
Het verschenen "In Memoriam-Dr.F.J.iCrop" heeft duldalyk genoeg de grote
betekenis van deze krachtige persoonlykheid beklant.

AA i

Het is duidelyk dat het pldtaaling^óverlyden van onze voorzitter in
de overgangatyd het Comité voor aohier onoyerkomelyke moeilykheden p'laat-
ate. Toch menen wy een oplossing gevonden té hebben. £en oplossing, die
hierop neerkomt: ' - . j ' • c. - . • .
Ie de naam van het Comité, zo zeer verbonden aan de hulpactie voor de
ÏÏüasische Kerken in haar moei)lyk te'drilgsti •S^ofte.lyke nqden, dient te
worden gewyzigd in:"Comité ter bestudering van maatschappelyke en poli-
tieke vraagstukken"; " . : ' • ' , ... ' . / " - :
"~ de hulpactie ia overbodig geworden, aangezienjran geloofsvervolging
.at meer gesproken kan worden. Aan hel OoMtéifc 4at#de ^^rld .voortzet, \e opgedragen de rustige bestudering v^d^yiïijuföömatö Ingewikkelde

problemen rondom, het-MmT*ohe vraa^ta^t-V v * ^ n*V ' '
je in gestencilde uitgaven zal getraqji|^Dj$dj»n iaterAaal te verzamelen
om onze mensen In de gedegenheid te 8\tJïjanj4^|rvfraiS,|ilg jan -overwogen
deel te krygen over alle vraagatukken..*f-

• * ' ~^L'
•tjhet oommunlame »*menhangen

veraohyneti- yan dl* Bul-
rki materiaal verSST
.uitfl luit end ooatra- t,

yindt oren
op

Een uitvloeisel «an dl,t .derde _.
l et in. Daarmede, is ook'.bepaald de me'
meien voor onze lezers.. Dat wil 2%
stemmen doen horen. Integendeel - :
uitvoerige a.tukfcen'Uit,de èammunia!
communistische tiitlatihgen'zoeke m
Bullotina. De b.edoellng le;,j|at
Spreid over dit vraags^k WfliRat, ,„,fc
zich een oordeel; kan vormenrbV9r>v$enj.
nlstlache. J', . j.C ' , , ^ ^

.,.-. " * n** / X
• Staat het Comité 4&n neutiJAal taeéipv-ftr^ljpty-ftomaiunlame? NtftuuMyk

niet. Het Comltéi wenat?ma^te,*'^ 4danieeïu,ti\etói'tflr,' waardoor «•p'rö en
contra" als volkomen geaykenjA»1»»''"» j-J«-»fc«i.ai«. ^

Ona Comité staat vol^str< -.„,TO.
a,, in zyn dialectiach-materia.|.istisöhe>

elke godsdienst, ja, met e'
' - itti:

en *oeken^Ver-
enj/opdat der lez^er ,

als hetvooumu-

_ het cbaiBünisaöe,.'dat
'é"na- en wereldbeacnouwing met

«.oet komen; -
— die ^onderworpenb, een zodanige opvatting ..„,.. ^ . , - « - - -

zouden zyn aan klaaae^böj-angeni vplg^onfl/flomtfunVa^iSohe opvattingen,
dat van waarachtige zedelykheld geen. sprake ^meer kan zynt

.o. in zyn totalitaire ataatfl-op^attlng-gsan pl«ata.-meer heef v voor de geas-
telyke vryheid en voor de ontplooi ing van~ inditridu en gemeen schap een
gevaar is. . >. X X i > .

. . . . . * 3{,,. . . . - . , < . . , ^ . / - . »
Zo gaat dan ons eerste Julletin iln- gé'ék,:.We,$ B.tttaW »an'het baftin. v«»

de opbouwvan ons werk. dat in,, de achter ons ̂ liggend a J aren by veel tekort-
komingen getracht hee^t in het -Kederlaadse^oik'wgShöTor 'te krygen-Vo* het
communistiache gevaar; Dit govaar Is htotr?v6rminaèr?4; Integendeel! Deiiir-
om blyft bezinning meer dan ooit nodiga Aan dieibezihning wensen wy mede
te werken, . . r, '- '^" ' ;T ' - ' t. •'-:•• •;.,••• «-.:. . .•,. '•,. . - . - . ' . • '•

Het Comité ter bestudering Van maatsohappèlyke en politieke
vraagstukken. *
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PRINCIPISU

I DE GEBBTELYKE BRONNEN VAN HET

Mr j J. C. Baak heeft in zyn voortreffelyk boekt "De verhouding van den
RuesiSehen tot 'iTên Weat-Europeeaehen mensen" de woorden "exclusief" en
."Inclusief" ingevoerd waar' het gaat on de veraohillende penioden van het
totalitaire- Sowjat-atelael. . - . • • • •

Op blz. 170 zegt hy: " Er is derhalve alW aanleiding te onder a oh el -
den tuaaen een excluaief en een Ineluaief totalitair regime; het eerste
beatrydt alle andere levenaveraohyaaelen, die niet door het verengde be-
wust zyn van een fanatiek revolutlorinair worden aanvaard - het tweede.
viert aan veraohillende llev«aversehynseleh'ltbt zekere graad de teugel,
maar blyft ze aan de dictatuur en h%t polrtiegezag 'onderwerpen.

In overeenatemmlng hiermede zal ook de atryd. v»or heV oommuntame. in
~^et buitenland gevoerd wprdery -ten Ay de van hf'tJÉiXoluiilev.jB Tegï»

,iddel van opstand, a tak ing, burger oorlog1- ten tyde'van h^t ioblv
regime door yoltofronw^ncoj8r«tfai*fe'> an demooraMa%« ppïïtiek, "'
ming aan een- wereldvrédea-organiaatie; ^; ' *• ' ' '

Het Inolual^ve regime zal ^eVi^ing houden aeValle stromingen è*i;
partyen,, die het in «yn^atryd ̂ k^jete-ii**uBën} , dö*'WMtr»ktB T4J*r«n«tg«-
tie heeft plaats gewaakt voor "bèWas-ws iën naar bondgenoten. Wartneer de
totalitaire Staat aldua Chris tojjyko'^lementen duldt of relfa aanvaardt,
zal hy daarom nog niet ;het totalita*»kar.akter at leggen".

Deze woorden zyn de overwog^inrfnlqbbeï waard-;
Juist omdat wy in zo 'n iritftuajfve perioiie thana leven* Zowel in de.

So w j et-Unie al a in :ona -eigen latrtU'ypie- feiten «yn alepht» voo^het^gr^e.

bepalen ona 'tat de eèa«tft3jitB? bronnen van het ^eom'" ^ ~ " "
in ae polemiek tuassn '̂  "Kanis Óolff. het blad van h»Mi Jle-Samer-

lid.de heer J.H>3©hepa,.en de h«sr^^*oe3emah»., tf* redacteur-Tin tfflft
Waarheid", over de betekenis v«h hetfpaiaaie öa't to hei byzon<ier "en de''»**r-
de van het Chrlstelyk geloof in het algemeen, 3 eg t A.J.KoeJetaana a a» het
slot van zyn artikel: "Waar Schepa aehryït»"Wanneer het ona alleen ging
om aardse schatten .en étoffelyl&'vcferulniing, wy zoudan dé' tJoÉÉBUtolafiache
party Nederland in al haar felheid-kunnen aanvaarden11 - daar aatwo,órd*n
wvrLaat ons- de weg samen gaan zovar! wy kunnen". - • ' . " - • '

Wat Mr«Baak aangaf ala kenmerk1 voor de ïnoltaleve periode: een.uit-
zien naar bondgenoten wordt hier duidelyk gedemonstreerd; Koejemana weet
dat de ge estelyke grondslagen van het oommuniame a lob. niet verdragen a» t
de grondslagen van het ohristelyk geloof, maar tooh wil hy tüfliöHwerklng
waar het maar kan met hen, die op chrlstelyk standpunt staan;- .

In zyn mondeling debat met Da.; Buskoa .kwam hetzelfde duidelyk uit;
Op Woensdag 28 Mei 194.7-debatteerden Koejemana en Da. Buakea over

Christendom en Communisme, K. plaatste zich op het atandpunt van het dia-
leotisch-materlalisme, waarby dua a«u, het Chrlatelyk geloof alle waarde
voor de toekomst wordt ontzegd, maar sprak tegenover Da.Buakea op de vol-
gende manier:"Zulk een gesprek is met het Christendom, coala Da.Buskea
dit brengt, mogelyk, niet met het- Christendom, dat 'men nog aityd7kan vin-
den in "Trouw» en in bepaalde R.K.krlng Hen kan aia Da.Buskëa za.
kelyke bezwaren hebben tegen het communisme, maar in de strvd voor men-
aelykheld en gerechtigheid reiken Ps^ Buakoa en apr. (« K.V elkaar -ae
nana'



Dit ia nu typisch incluajLe_f.
Men stelle hier maar eena naast de uitlating van wylen Ko Beueeaa-

ker. de voorzitter van de C.p.N. in de voor-oorlogse tyd.Ook toen een de-
TJaT over Christendom en Communisme, En evenals nu met Ds. Buskes, Maar
de toon van Ko Beuzemaker waa een geheel., andere. Niet prinoipf
dera. Ko Beuzemaker verwierp het Chriatelyk geloof evenzeer als Köftje-
tnana het nu doet. Maar 'de houding aangenomen tegenover het "Christendom
van Ds.B," ia verschillend.
Voor de tweede wereldoorlog: Hpaarom.*e|!gen de Communi-atènt godsdienst
ia opium voor het volk. Dat geldt voor ïlle godsdienst. Ook ,lndien defce
zioh in aohyn tegen het kapitalisme richt en zegt het bestaande niflt^te

,?

aanvaarden. Juistdeze godsdienst ia de gevaarlvkate opium voor
Het Christendom van Da. Buskes was dua volgens Ko BetU«nak<

vaarlykst.-
Na dg tweede wereldoorlog! "Zulk e«n gesprek is met het ChristendoB,Zo«
ais Da, Buskes dit brengt' mogelyk"i ;

Dat zegt nu Koejemans; • • / •
Wat is er nu veranderd? Het Christendom zoals Ds. Bueke's bet ferangtV

Jen. • . ' . ' '; ' • • . • . • ' - - •' .
Is dtoprlncipiele afwering van elke godsdienst ,van de aydé Van hot

communisme veranderd? Neen. '
Slechts dit ia hot verschil: VftoT de wereldoorlog van 1959 le-efde

men in communistiaohe kring in de-exclusieve periode en r&/na Wereldoor»
log in de inolus leve. • .

By volstrekte afnyzlng van het Chrlitelyjc geloof zo;èkt'm
bondgenoten om eenbepaalde politiek Jie';verweaenlykejj1, *'""''
het eommunismo daardoor niets veranderd* . ' /-

Doze houding "aangenomen in de inoluslove gerlodo bleelr oojfc düide-
lyk op het Communistisch partyoongres van 19̂ 5* ^ ''"*'.

In de Beginselverklaring van de
den de geestelyke bronnen van het
munlstiscne party van Nederland,v<
pelyk aooialiame, gegrondvest op de 16%?'van het*
me van Marx en Engels, verrykt en vérdèP oritwikkeL, _ .., ,

Zy past deze leer toe als revolutloiitialre metriodi^ OM de werkelykheld
to doorgronden en te veranderen. Haar Borfca,! wo'rt"élt';'ift" de %ereldbo*ohou»
wing van het dialectiach-materiallame, dat wètönaohappèlyk oijdsraoek T«H '
natuur en maatschappy paart aan het fltrjeven naar *o cl al ö en geestelyke, v': :
b evryding der menaheid». ' .* , . • ;>

: ' • ' ' - '\ •
Deze beginselverklaring is du i de lyk. Hiermede verdraagt zich het ',

Chriatelyk geloof niet.
. Op het Partycongres dat in Januari 19W te Amsterdam werd gehouden,

" eft F.Baruch deze beginselverklaring ^erdedigd 'en «peelaal «var déze
.nten het volgende gezegd:"In dit hoofdstuk van onze beginselverklaring

wordt gezegd, dat onze moraal wortelt in de wereldbeschouwing van het
dlalectisch-matdrialiame. En dit is een •'zaak, die sommigen van onze >
vrienden bulten de party wantrouwend maakt.

Wy willen hun onze wereldbeschouwing} niet opdringen, maar de erva-
ring heeft ona geleerd, dat ay ".luist lij/

Zy wordt dialectisch genoemd, omdat naar methode van onderzoek de
dialectiek la en haar verklaring, haar Qiaorie van de natuurversohynse-
len materialistisch, < , .

De dialectische methode veskondigt o.m. de opvatting, dat geen enkel
ontwikkelingsproces in natuur en maatsohappy een eenvoudige herhaling
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vun vroegere processen is, maar als een beweging in opwaartse lyn van
hot eenvoudige naar- het ingewikkelde, van het lagere naar het hogere be-
schouwd moet worden,

En de materialistische theorie, toegepast op *na maatachappelyk le-
von verdedigt de stelling, dat de bron van alle nieuwe maatacnappelyke
ideeën, potitieke opvattingen on instellingen gezocht moet worden in de
voorwaarden van ons maatachappelyk zyn. Zy is van mening, dat alle
maatschappelyke ideeön en opvattingen niets and era-zyn dan een weerspie-
geling van bepaalde maatschappelyke omstandigheden^

Onze wereldbeschouwing is in haar diepste wezen optimistisch.
Lönin heeft in een van zyn grote werken de stelling verdedigd, dat de
mensheid door haar wetenschap de-volledige kennla vah de wetten der na-
tuur on daarmede de heerschappy over deze wetten meer en «eer naderti

In tegenstelling tot sommige burgerlyke geleerden verkondigen wy d*
opvatting, dat aande kennis der mensheid geen grenzen zyn gesteld».
(blz. 49.50 "ffat wy willen")

Ook uit deze toelichting blykt, dat principieel'nieta ia gewyzigd*
In de -exclusieve periodo volgde hieruit felle atryd tegen de gods-

dienst, die o. a. b look uit hot opnemen i'n het VerkiaeingSprograw-1955
der Communistische Party Holland van de volgende passus: "Verbod van
godsdienatondorw_ya in do aoholen .aan leerlingen beneden 16 .laar";
Eon folio campagn e werd gevoerd Sn door de party Sn door de Oommunis-
tisoho Jeugd Bond tegen de godsdienst. Men denke slechts aan "De Prole-
tarische Vrydenker"| aan artikelen in "Do Tribune" en "Maas-echo", aan
caricaturen in de verschillende communistische bladen tegen de Kerk
niet alleen - dat is tot daar aan 'toe - maar tegen God en de figuur van
Christus zelf, daarmede het essentiële van elke godsdienst'aantaatendi-

Nu de Inclusieve periodo is aangebroken, vindt men Van deze uitin-
gen in de communistische pers geen woord en geen letter. Deze periode
brengt mede hat zooken van bondgenoten^
Daarom zegt ook Baruoh op het partycongrea, nadat hy de bovenstaande
vurdodiging gegeven hoeft van de passus over de geeatelyke bronnen van
hot Communisme- "En hier is het punt < in de afschuw van fascisme, na-
tioriaal-soeialisme en kapitalisme,' nl,') waar wy en de godsdienstige wer-
kere in ons land elkaar kunnen vindeni Ook zy verafschuwen de nor aal
van het geld, ook zy verfoeien he't kapitalisme. Ook zy geloven, dat
si echts het socialisme redding kan brengen voor de menaheldi
Wy respecteren hen on wy respecteren hun gebruiken.
Qat alles spreekt voor ons vanzelf, want zou het niet. een miadaad «yn
aan ons eigen ideaal, wanneer wy ook maar een enkele eerlyke atryder
voor het Socialisme uit onze ryen zouden weren?

Maar wy zeggen hun ook' openhartig1, dat wy vaat blvvsn houden aan
onze oigen wereldbeachouwing." (blz, 51.)

Ook de Statuten van de Communistische Party Nederland hebben In
artikel 4- een bewya geleverd van de inclusieve periode^
Immora sub b. achryvon zy voor:"Godadionstige peraonen kunnen lid van
de party zyn. De Party eerbiedigt hun godsdienstige overtuiging en laat
non vry in kerkbezoek. Zy verwacht van hen evenals van alle leden van
de p.arty, dat zy de partybesluiten helpen uitvoeren en in de party geen
propaeanda togen de ideologische boginaelon dor Party voeren",

De stolling van Mr. Baak is hiermede wel duidelyk bewezeni
V/ie dua meant te kunnen spreken van e&n principiële omwending van het
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communistisch beginsel ia er volkomen naast. En men bedenke dat deze
olua leve periode waarin zoveel gesproken wordt over vryheid en bondge-
nootachap, indien dit in het belang der coramuniatiaohe beweging 18, om-
slaat in een exclusieve periode.

Boven alleai het totalitaire stelsel blyft volkomen gehandhaafd,
En met Mr. Baak moet gezegd worden:"De Christelyke vryheid betekent in,
zichzelf een doorbreking, niet een aanpassing aan de totalitaire staat".
(blz. 1?6.)

II CHRISTENDOM EN COMMUNISME

Er ia over di't onderwerp reeds veel geschreven en gesproken. Thans
heeft de hoofdredacteur van "De Waarheid" en communistisch Ie Kamerlid,
de'heer A.J.Koejemana. de volatrekte onverenigbaarheid van Christendom
en Communisme zo scherp en duidelyk aangegeven, dat het onzerzyda niet

Je verbeteren ia. Men merke op, dat niet e.gn ondergeschikt lid van de
.P.N., maar niemand minder dan de hoofdredacteur van de krant dit arti-

Ael achryft. Trouwens dit artikel ligt geheel in de lyn van de aangege-
ven gee-sfrelyko bronnen van het communisme, Wy laten de belde artikelen
van A,J.K, - voorzover ze betrekking hebben op de verhouding van' Chria-
tendom en communisme - Volgen,

In "De Waarheid" van 5 April 19i)-7, aan de vooravond van het paas-
feest, schreef A.J.K, onder de titel: "De levenden on de doden": "Heeft
het paasfeest een boodschap voor ona, voor de strydende arbeidersbewe-
ging?

Voor de- Joden is Pasen de verlossing uit de verdrukking in het- land
der pharao's. Voor <Je Christenen is het de ontsnapping aan het graf.
Elke grote godsdienst, reactie als deze ia op het lyden van de mens en
syn hunkering naar een beter leven, kent dit moment van bevrydlngi In
welke legenden of symbolen men ook sprak, altyd was er dit beaef, dat er
ergens een uitwog moest zyn. Ergens- moest er een vertroostende zekerheid
bestaan, Ergona, men wist niet waar...^,

Men kende niet het wilde spel der maatschappolyke krachten, noch min-
der hun wetten, Hen te beheersen leok geheel en al onmogelyk. En men

f droomde het bevallig' sprookje van het paasverhaal, waarin bet leven tri-
omfeert over de,dood, wat zookt gy dé levonden by de doden?

Eerst eeuwen la-ter zouden Marx en Engels ontdekken welke wetten de •
samenleving beheersen en langzaam zou de mona dio wetten leren hanteren.
Wat oude volken en godsdiensten nog slechts vaag en symbolisch konden aai>-
duiden, werd nu tastbare werkelykhoid,,;

"Wy willen hier op aarde reeds het hemelryk oprichten", dichtte Hein-
rich Hein e al. Doch het waren Marx en Engels, die de droom maakten tot

an weten, de utopie tot een wetenschap on die wetenschap gebruikten tot
jen daad der maatschappelyke verandering. De dood werd overwonnen op het
ogenblik, waarop de mens niet langer de Speelbal was van de natuur en
van zyn maatachappelyke omgeving, maar belde in ateeda toenemende mate
leerde beheersen.

Het jonge arbeldersvolk leerdo by Marx en Engela, dat het het leven
in eigen handen draagt. Het leerde zich bewuat te zyn van zyn kracht, van
zyn betekenis en syn roeping. Het leerde zelf In dit leven- en op deze
aarde de weg te banen naar een schoner,en gelukkiger loven. De opatan- '
ding werd zyn ontwaking tot zelfbewuatheid. tot organisatie en tot atryd;

Pasen begint op het Kerkhof. De wanhopige mena dwaalt tussen de gra- •
ven en hy hoort de stem: wat zoekt gy do levenden by de doden?Dat ia de
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paas-
boodachap, die ook wy verstaan,

In onze dagen, na de tweede wereldoorlog, ia do oude kapitalistische
wereld geworden als één groot kerkhof, vol gepleisterde graven en stin-
kende kullen, bevolkt met Spookaela en skeletten van een rottend verle-
den. Waa er ooit een tyd, dat de mensheid hartstocht elyker zocht te ont-
snappen aan dit dodenland, nadat zy de kruisweg van de fascistische oor-
log was gegaan?

Sociallame haalde het paaBBnrook.le uit de hemel en bracht het naar
de aarde tot geluk van alle mensen. Want in het apolalUme ligt de ver-
los a ing dl e de m ensheld B inde ' duig enden Jaren gpoht.

Maar zoekt de uitweg niet by de doden, ook al omhangen ay hun kale
botten met een rode lap,

gtalin zei het zo i "Men moet zich niet oriënteren op de lagen van de
maats chapp/, die zich niet verder ontwikkelen, al zyn zy ook op het hui-
dige ogenblik een overheersende kracht, maar op de lagen, dl1» zich ont-
wikkelen, die een toekomst' hebben, al zyn zy op het huidig» ogenblik

een overheersende kracht , ' '
Met die gedachte heeft de arbeidersbeweging de Paasbpodachap tot

een levende kracht gemaakt, die de maatachappy kan

Tot zover het paaaartikel van A, J. K,, waarin wy enkele paeaagea on-
derstreepten, '

Togen dit artikel kwamen bezwaren in, zowel van buiten al* van bin-
nen de party. Het 2e Kamerlid, de heer J.H.SohepB, aohréef in zyn blad
"Op Korte Golf van 12 April ,19^7 een uitnemend aJNtlk'el, waafclirhy *e
klpof tussen deze P aas beschouwing en de Chrlstelyke geloofsopvatting
a cherp- .aangaf,

A.J Koejanans is op de oritiek teruggekomen in "De Waarheid" van
7 Mei 19W. Nog duid elyker blykt uit «it tweede artlktol welk een prlncl-
pieel verschil er is tussen Christendom en Communisme;

Ook dit artikel vindt - wat het essentiële betreft - hier een
plaata,

Uit de leerschool der maxietisohe wvabegeerte
De menaiën en hun schuldbesef ~

.. ......... Waaruit sproot en spruit nog steeds dit schuldbesef
voort? Vindt het zyn oorzaak buiten de wereld der materiele dingen, moe-
ten wy hot terugvoeren op de zondeval In het paradya of kan de weten-
schap ons helpen de oorsprong er van op te sporen? Wy menen dat dit
laatste het geval is , •
Neem- het geval van onzen Christen-socialist. Hy heeft de ellende van onze
maatachappy leren kennen. Hy ia bezield met het vurige verlangen de om-
atandigheden, waaronder de, meerderheid van het volk leef t, te veranderen,
iaar hy beseft hoe ontoereikend zyn krachten zyn, Hy ia, zoals wy allen,

een product van deze kapitalistische maatachappy, opgevoed in haar no-
raal, uitgerust m«t haar wetenschap. Dagolyka ondervindt hy de ontoerei-
kendheid van zyn krachten om de grote idealen te verwezenlyken, die hy
zich heeft gesteld.- Daar zyn ook de natuur dr l f ten, "onze boze wil",io-
als Scheps ze noemt. .De mens heeft die driften nog niet volledig onder
controle kunnen kryge.n. Hoe meer zyn geeatelyke ontwikkeling voort-
schreed. des te groter werd de spanning .tussen zyn "intellect" en zyfa
"natuur". Hot ia Juist de ontoereikendheid van zyn krachten, de rem die
de natuurdriften op zyn dadendrang leggen, die het schuldgevoel by hem
doet ontstaan. Hy voelt'zich "schuldig» tegenover zichzelf en tegenover
zyn omgeving en zyn volk, Zo is het niet alleen met een enkel individu
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gesteld- zo «as het in de ontwikkeling van alle volken. Klein voelde
zich de m ene tegenover de geweldige krachten van de natuur, hoezeer wiat
hy zichzelf ten prooi aan zyn driften, 2y wierpen zyn beate plannen
steeds weer overhoop, Hy kande niet zyn eigen natuur, nooh kende hy de
krachten, die de hem omringende wereld bewogen. De natuurwetten waren
hem vreemd, -de wetten die de maataohippelyke ontwikkeling bewegen, waren
hem onbekend. Met zyn verstand aohiep hy de zedelyke nonnen, die' zyn
maatschappelyk leven moeaten ordenen, -Dobh de materiele krachten in en
buiten hem doorkruisten deze ,teiacsnf--;,eh'itelkena weer. Die tegenstellingen
moeten wel aia de vbornaamate oorzaak.van het Böfauldbeaef en daarmee van
de EodaAienat worden gezlen.Allea wat men in-dit leven niet kon beheer-
een, alle bonauwdhuld, die men van al die onbekende machten onderging.
al het verlangen naar oon volledige ontplooiing van de maatschappelyk
gegroeide zedelyke normen, al h-o t zoek on naar een tlyvend houvast in de
verbyaterende wiaa el ing van alle dingen, projecteerde men Ala het wara

-tegen het reuaachtige aoherm van de eeuwigheid. Zo varataan wy ook bflt •
tiriatendom! het kon tot een mftataohappelyke kracht worden, doordat ne%

xn zyn aymboliaoh verhaal dit verlangen der mensheid naar "verloaaing
uit de zonde" Ijreff end. vertolkte. Maar zyn kffiobt na tegelykertyd zyn
zwakte. Juist omdat het, ala elke godsdienst, geboren was uit da onbe-
kendheid van de mens met de, wetten van natuur -en maatsohappy, kon'het
geen werkelyke "verlossing" brengen uit de benardheid waarin haisjaenadom
zich bevond, . ..• v'J|t
Naarmate de mensheid leerde, wat warkelyk zyn leven b awoog. .nayf «te hy
zyn eigen ik ala een natuurprodaot laerde k.ennen< en de, wetteotlfcan het
leven en maatsohappy deerde behfleraènj moest ook het aofattldDWef^aèfneBen.o _
Niet in gelyke mate, want de macht dar gewoonte ia groo
der mensen veranderen heel wat, trager dan hun maat8ch

• "'*• '"l"' ~; B ™^T^H^" t' '

lyfce omstandig-•- - - - - - fa
y**

heden. Vandaar dat in een tyd waarin d« wa.teaaohap doi
diepste diepten van de atof en,do geest en het Marxlamö
de So w j et-Unie zyn bekwaamheid bewys t tot ,-b.eheeralng
lyke krachten, schuld eh boete en-.-gaddelvke verlos^
mensen blyven beheeraan. .Een maataohappVé die
Tj^eït voor den individualen mefia,""'OT^^^y^"gayeh'Van
te ontplooien, waarin d0 ;mena niet rai(g'e>* de Speelbal ia
krachten, maar ala heer a er over de n.a^uur en da gemeenschap
hoeft do gronde lag voor het "sohuldüeaef," zelve waayenomen» I5!p%aöi
de mansheid en aan leder individu die vrede «ohenken, die thana nóg'a,l-
ler verstand te boven gaat, , ; .-',•<-,
Dat is uiteraard geen zaak, die van vandaag op morgen 'zyn bealag krygii
Ni om and zal willen beweren, dat de natuurdriften in de Sowjet-Qlile ib\v,
niet meer van belang zyn in het mensenleven. .Onze tegenatandarit jjatiten

_gaarne uit feiten uit de Sowjet-Unie één bewya yoor hun atelllng, dat de
3ns »van nature" slecht en zondig ia. Uitgaande van ona» redenering zou

...en echter móeten a eggen t juist uit het feit, dat-in de Sowjet-Unie nog
een godsdienstig leven bestaat,', blyk*, dat een overwinnen van dit achuld-
Uliame^' 9V9n moeilvk la <aa' het uit>>t>6le" ™ dfl wortels v«i Kei

^.J.KoejemanB wordt niot moe om' de tegenstelling tuaaan Christen-
dom en cammunlamö' düidelyk te atelleni Wy kunnen hem daar alleen-naar
dankbaar voor zyn. Aan verdoezeling hebben wy nlata. Zo aohryft Aij.Ki
in "De waarheid» van 22 Mei l?ltf over de duivel,-En we knippen het vol*
gende stuk er uit (een enkele onderstreping ia van ona)j"Zo kunnen zy
(= de arbeiders) ook de "eeuwigheldaduur" van het ohriatelyk geloof niet
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aanvaarden, wel wetend, dat waar dit een aanvang nam , het ook eenmaal een
eind e aal nemen, om over te gaan in een hoger en beter begrip van "
geen de wereld en het leven beweegt. . ........ .Zo bevat ieder din&"beha1-
ve "zichzelf" ook zijn "tegendeel", de bevestiging en de ontkenning, "God"
en de "duivel" en de strijd tussen beiden eindigt met de overwinning van
een nieuwe vormt het socialisme in de maatschappij, het kuiken in het ei,
enz,"

III HET DEBAT DS. BUSKE3 - KOEJEMAMS.

In het Concertgebouw te Amsterdam werd op 28 Mei een debatvergadering
ouden tussen Ds. Buskes en de heer Koejemans A.J., hoofdredacteur van

e Waarheid" over de verhouding van Christendom en communisme. Dit de-
«dt in 1947 gehouden, roept herinneringen op aan de voor-oorlogse tijd.
Op Vrijdag 26 Oct. 1934 debatteerde Ds. Buskes in hetzelfde gebowr met wij-
len Kp Beuzemaker , de toenmalige voorzitter van de Communistische Partij
over het onderwerp» "Christus of lenlii". '

Uit de stellingen van Ko Beuzemakor, door Ds, B. gepubliceerd in zijn
boek "Het eiland, de atad en het Koninkrijk" nemen we enkele markante pas-
sages ovar (blz. 134 - I3b):

Uit Stelling. It "De godsdienst is een soort geestelijke druk, die ovar-
al op de volksmassa's drukt, die door eeuwigen arbeid voor-andoren, door
nood en vereenzaming neergeduwd worden. De godsdienst is opjjan voor hot
volk. De .godsdienst is een soort geestelijke ben<B.yeling, waarin de slaven
van het kapitaal hun menschzijn en hun aanspraeflftöp 'ean mensonwaardig be-
staan verdrinken". v J *!)§.

Uit Stolling IIr "De communisten eisenen, Mffë'de godsdienst privaat-
zaak tegenover de staat" is. , X;' . ; , • • • > • •

Uit Stelling IV t "Het Marxisme -Is materialisme1, maar het i« dialec-
tisch materialisme. Het zegt» jnenljnoet in staat zijn, zich van den'gods-
dienst te bevrijden en daarom, moet men den oorsprong, van Hat.,geloof bij -de-
massa's materialistisch verklaren". ' -

Uit Stelling V j "De communisten verklaren, dat zij niet aan God ge-
loven, want zij weten zeer goed, dat de geestelijkheid, de grondbezitters
en de bourgeoisie in naam van Gdd japreken om hun uitbuitersbelangeri te
beschermen De communisten ontkennen iedere zedelijkheid, die iiit bo-
vennatuurlijke, klassenloze begrippen afgeleid wordt. De communisten ver-
klaren, dat hun zedelijkheid volkomen aan de belangen van den proletari-

^JCheh klassenstrijd ondergeschikt is. De communisten leiden1 de moraaltie-
Ippen uit de belangen van den proletarlsohen klassenstrijd af".

• • ' «s
Dit was volstrekt duidelijke taal. . -i
Na de twaede wereldoorlog is een dergelijke discussie dan herhaald.

Wij nemen integraal op, wat Ds.J.J.Buskes op 28 Mei 1947 heeft gezegd, zo-;;
als dat afgedrukt staat in "Tijd en Taak" van 7 en 14 Juni 1947.

I
Bijna dertien Jaar geleden werd hier, in het Concertgebouw, een discus-

sieavond gehouden. Sprokcrs waren Ko Beuzemaker en mijn persoon. Het on-
derwerp was* lonin of Christus! • . \n de strijd tegen het nationaal-'sooialisme is Bouzemaker gevallen.

Nu wij vanavond weer samen zijn om mot olkandor te spreken over chrisjendon
en communisme, kan ik niet nalaten aan het begin van onze discussie
zemaker te gedonkoo.



In de atryd tegen het nationaal-aocialisme a tonden de ohrittenen en
de communiaten naast elkander, verbonden in het éne beaefj dat het natio-
naal- social lam e een bedreiging van de menaelykheid *aa, in het éne verlan-
gen, na de bevrydlng een nieuwe wereld op te bouwen;

Braman, die' lid Waa van de/ communiaYische party, aohreef kort voor-
dat hy in de atryd tegen de Japanners anëii velde aan een Van zyh vrienden»
"Vergeet nooit, dat het lot van de mena,a/leohta S6n leven geeft, waarin hy
kan leven en werken voor de menaheld.,Niar ayn- meening ia er geen gróter .
misdaad denkbaar dan de wereld te verloochenen, Ala er ieta met 6Sn van
ons mocht gebeuren, zeg dan niet; het la afgelopen,- want wy hebben, beiden '"
geleefd voor één doel. Mocht een van oniL^i'C werk Moeten la t on liggen,
voor het klaar la, laat de ander het dan meedragen en het afmaken; Wat er '*•'
ook gebeurt, ga door met te leven, er a t aan nog zoveel Jaren van prachtig
werk voor o na open". ",B ; '

— En a en jonge vriend van my, die Christen »aa en; voor de St.Bavo
Ha em gefusilleerd werd, aohreef aan zyn melaja; » H^t maakt niet n
of «y gefusilleerd worden, Indien wy maar' weten/ dat 'de atryd voor de
rochtlgheld, ook na de bevrydlng tot hot elnddool zal worden voor tge

Chr laten en communis fj. :, * , " ''" :..',:.' £.y :"; :. .••" , J " . .
Christendom en oommuniwnel- Twee i wereldbewegingen, die In onderaoftBi- 4

ding van elkander met deze pretentie in de wereld a taan, dat zy voor iïe; j »f
wereld en haar toekomst het beallaaende woord spreken; ' • ~'fM"

Hoe staan deze twee tegenover elkander? . ' .
Dat la het onderwerp^y^in döïè avon'df' ., ' . .

Er zyn op het ogonbMïL In, dB woroli oritelbaar'velen,. die he,t oojnai*-
niame zonder meer v erwerSafe;bTwiat jsy he^t ;j5oaohouwen. alfl een nog veel "
groter, gevaar dan het na^l^pEa-e'ooiali^me. DöhK* U nae* aan: de Vaateni»

'
,

brief van het Eplaeópaat4S|9rom..^etten,'tféJse olilglbaaV velen «klle kr«öb^.
ten In tot de ̂ opbouw van een' a«i ̂ eëngeBlotén

* "
tr&aX (tégen ttat

onder de leiding van Amerika; * " . ' '
Dan wordt het alternatief: Amerikaans kaoltallarae of Ruaaiaoh
Dat alternatief wya Ik onvcTorwaardelyk ,'aT,'. Ik doe dat, omdat ik het
zichzelf een noodlottig en onaanvaardbaar alternatief vind;. Bc doe d«ï
niet minder, wanneer ik er aan denk' wat dit alternatief In een nieuwe
reldoorlog voor de menaheld betekent; I t ." ' . . , . ,

In het Ruaaiache oommunleme zit boveridien ieta'. dat my al a ohr laten, '_ ':
toespreekt, Dat ia' zyn doelatellingt hot aoeialiamej In de "Oróndwpt v.tó .
de Unie van Boe-lal. Sovj.Republiaken" leea Ik (art,!)): "De öoonomlache-b^. , '
als der U, S. S. R, v ormen;het sooialistlaoh ayateem vaa de economie en döV
eoclaliatiache eigendom van de werktuigen en middelen van de productie, ,'
van^e afachafflng van particulier eigendom van werktuigen, en middelen *
va/ 3, productie en de afschaffing van de uitbuiting van de ene raena dbor
de cuidere"; • • ~ ' •

Op dit grondwetaartikel zeg ik als Chriaten met heel myn hart» ja J
Maar wat ligt er dan toch anderzyda opgesloten In het oommuniame, dat -hot
my onmogelyk maakt, communist te zyn en ny te scharen ^h de ryen van, de
G«F i Nt'* ' ' • ' .

Volgens de oommunlaten la het niet onraogolyk en zy wekken my en myn
mede-ohrlatanen by voortduur op de besilason.de atap te doen. Dé C.P,Ni-,
zegt In haar beginselverklaring: "Godadienstige personen kunnen lid v«n 4e
Party zyn. " '

Het zou inderdaad van zeer ver strekkende betekenis zyn, wanneer wy ~
ais Christenen met heel ons hart ja konden zeggen tegen het Communisme.
tegen het grote levenswerk van Lenin on StalinJ

Waarom doen wy het niot, ook wy niet, die niet minder fel dan de -



communisten do kapitalistischo maataohappy haten en niet minier
tolyk dan zy het socialisme willen? Waarom zeggen wy naar "*— J
overtuiging; neen, hat is onmogelyk? v

Er is iets in het communisme - en het behoort tot -heit
communisme - dat my toespreekt: het socialisme) Er ' ia, èoihl
het communisme - en het behoort evenzeer tot het wezen """'
dat voor my onaanvaardbaar is, sterk'er: dat naar mynf
dreiging van het socialisme betekent. Dat ia de levene*
wing v a n h e t communisme; . . .

De beginselverklaring van de O.P.N, apreekt over
van het dialectisch materialisme als WSar wereldbeaej&u»

Nu moeten wy scherp onderscheiden. Wanneer ;dTö: 0$"* '
tisch materialisme gebruiken ala een methode - aén: .1
wereld te begrypen en te veranderen, h.eb ik geen 'b«»iri
1̂  hes 11 in zyn boekje "De ohriately.kji betofcÖirU V
g l bewezen, dat het dialectisch materialisme als'i
van het maataohappelyk gebeuren ook eei) vqotf, '""
methode 18. W.anneer de ooramuniatari déz*e pet"
lisme, verabsoluteren en,tot tev enflw ep
nisme procl-ameren, zeggen wy echter ejnvpjör^fc&lfae?
Dat doen ze. •'

lot jlarxïanie aV* ftè^w^hf

Op het Congres van de C,p.N, (
ze vrienden buiten de party or»e-$
da- ervaring heeft ona geleard dia*

Aan het dialectisch m a te r i al i'
de namen verbonden van Staliri* tafifn;"
vraag of er in het Marxismeon Eönltt'ii
sloten - die erken ik, geeft"éboïaiiatfïktVI
maar om do vraag, o,f h"1- 'k i— J—'- •• - "--'--1
vaardbaar i s , • . . - . . ' ,

De voorloper van Marx^ftisffegreiV jftè
s elan herleidt tot dé geelfi, ,D9.
idee, die zich belichaamt}'-'lift de

Toen kwam Marx. Hy köardö de fllóabifie ' y.ajolV
zette Kegel op- zyn kop; do filosoof,^ die 'alle ^a
tot de materie. De geschiérdenis ia 'W Jgaaóhledöft^ai^vL
lende economische verhoud^feg^p. dia h.öt geestelykö::jf$ *«»
Geestelyke inzichten en öt*9*tulgingett ayn niet BlidPf'B-dan
ling van raaatsohappslyke verhoudingen.Hét zyn bopaalt het

Als reactie op het Ixlsalisme is dit Marxisme dke't -'alt
ma^r ook gerechtvaardigd. Als reactló 'o'ok Op een "Cirlttenj
i lisme gelyk was geschakeld en loerde^, dat gelbof ïn Ol^ -
de geest boven en tegen de materie betekent en dientengevolge
tionnaire macht werdj opium voor het volk J ' < ':,.

Deze begrypelyke en gerechtvaardige reaotie wordt nu eöJj.taJf
communisten verabsoluteerd. Wanneer Lenin de op-vatting Tsan Heraöi
spreekt, volgens wien de wereld de eenheid van alles ia, door ge«n
held geschapen, maar zy was, zy ia en ay zal zyn een ö«uwlg:'Vtt«» '1-^-~,
tig ontvlammend en wetmatig uitdovend, zegt Lenlnj"Een zeer goeoi Uiteeo-
zetting van het dialectisch materialisme" . -• - • r " •-.

De stoffelyke wereld, waartoe wy zelf behoren, ia-het «.!(
De materie is niet een product van do geest, maar de geest ia
product van de materie. Daze dialoótlis-ehe wereldbeschouwing br
de consequenties met zich mee; De eerste ia* de loochaning v«n G«d
bestryding van de godsdienst.

*oi:--;&
esohbijwing nl'
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Lenin noemde God eena "de aartsvyahoV'Vah de communiatiache maataohap-
py" en toen Maxim Gorki-'een artikel schreef, waarin heel z*£k godsdiensW-
ge aspiraties meespraken, schreef Lehinj "Iedere idee van lederen'God,,: J A
aelfa ieder koketteren met zo'n gedachte -la «en onuitsprekelyke gemeen-
heid, de gevaarlykste en infaamste infectie".

Beuzemaker getuigt- "Godadienat ia' opium voor het volk". Dat geldt voor
alle godsdienst. Ook, Indien deze zich in achyn tegen het kapitaliame,
richt en zegt het bestaande piet te aanvaarden. Juist deze godadlfln*^ 4i
het gevaarlykste opium voor het Volk,1».' ' •%.,'•

Verborg achryft:"De opheffing van de godadienat al« hét.Ingebeelde .
geluk van het volk ia de voorwaarde voor zyn .werkelyk geluk",. "Hïaiurln
Europa en Rusland ia elke verontschuldiging of. rechtvaardiging ,vap de' , '"•
idee van God, zelfs de meest verfyndef\de beat bedoelde, een reohtv/aju-di-
ging van de reactie", - . ' . ' • ' ' , . . , ; . ' .

En Knuttel schryft in "politiële en Cultuur "Van Oo-tobe»19l»6'i,l!De
m^stische theorie verwerpt elka vorm.,.van godadiénst. #y zullen",('
gu ^i onze levensbeschouwing tegenover de godadienstlge te propagi

De tweede consequentie is, dat de niena,. door.Öod geloochend i
dua elke religieuze en eu^ra-empiriache relatie,.c»tbr -•-J-:-"f—-•
tuurweaen en maatsehappelyk wezen wordt baaohouwdi**.

De derde, dat de tegenstelling, dpr'fclaaaen en de klassen a try£.f'd^-^
enige belangryke en allea beheersende f.'a.otor in de geschiedenis 'aèF*^''*
held vormen. Alles wordt door deze tegenatelling en deze atryd eji "Ëe
sultaat van deze s,tryd bepaald. Alleaï ' ;• ' • ' '•

De vierde, dat üe-ethiek een k'laa8e.-e1jfti^k'.wordjb^,
lute normen, die geldgn voor- a-Hen. De
zegt, dat de moraal van de C.P.N. .wortUlltlh *e
dialectisch materia.lisme. De- moraal yan de; C,P,,ÏI. ; la .
volstrekte zin van het woord.' De zedelykhlëid iwordt afgelegd
lans van het proletariaat. Omdat dia oVer>lnning''van het
vcrmydelyk is, is ay zedelyk juiat; ' " ' ' " ' . \ -

Van Lenin'zyn de woorden: "Wy iooohe.nen alle zedelykheid, diö ai
s tig ia van buiten mensely&e.en buiten ,Ëe klaas onbêgrippen,
stellingen. Naar onze mening ia- de zede,lykheid geheel ondér
de belangen van do klaasenstryd, Zodelyk ia allea wat bevorder
de vernietiging van de oude maatnchappy en dienstig voor de e
van het proletariaat." ;; . '.- .. • '
Dit is in principe de opheffing van de èedelykheid. De betekania Tfii .het •
zedelyke bestaat onder meer hierin, dat'1 het nooit udt belang, welk ook» .
kan worden afgeleid. De ethiek van de C,P,N, ia ütilia-tiach. Het doelThei-
ligt do middelen. Niet de kl oe a ens trjrd Vyprdt onderworpen aan de els der ge-
rechtigheid, maar de gerechtigheid aan' "de eia van de klaasenatryd, Vé»
ee-^^edelykheid, . die door- het gebod God'a bepaald wordt» -ia geen aprake,
Go . en kwaad kunnen niet alleen stuivertje Wiaaelen, maar doen het óók
derdaad. Carr in zyn boekje-" De invloed van de Sovjet op hét Woaten"
«De Frans'a revolutionnairen hadden de leua aangenomen» aalua populi a\>-

prema lex. plechanow, De Ruasisohe Marxist, was logisch en oonaequent. ,-
toen hy dit veranderde InsSalua rewolutlae auprema lexi De revolutie v«a
de voltrekking van het historisch prooas. Alles wat de gesohiadenia hielp
zich te voltrekken was goed. De ethica kon geen andere grondslag en geen
andere betekenis hebben. Evenals andere totalitaire filoaofie^n neigt--het
bolsjewisme er toe de middelen door het doel Ie rechtvaardigen; Ala het •
doel absoluut is, kan niets wat het doel dient moreel veroordeeld worden".

In- principe betekent dit een volstrekt relativisme -t.o.V. de zede-
lyl-.haid. Ik zeg: in principe. In de praotyk ia het andera. Volgena logi-
sche redenering behoort de Marxist zich met geen andere motieven op te

ij»-
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houden dan met die van wat nQdig en .nuttig is ,voor de revolutie. Maar in
de practyk deed Marx e^n beroep, ppV b?s,$T«tn >v.ari «((ej-iaeriykhald «i —-'--""-
heid. En zo. is Het ,m et alle -oommunistische, LttèVa.Wur. '"•• 'll ;'-

1 * - ' • • » • • : . ; , . , . ^ :' J 4i~' •

Het dialectiach materialisme als lijy.ens-/en.wereldbeschouwing net de (
door my genoemde oon s equ on ties ia naair rayn.'overtuiging een bedreiging
van het socialisme, omdat het een bedreiging van de mens ia. pït betekent,
dat het communisme een beweging ia, die in zichzelf verdeeld l»:, on zich

. daarom in bepaald opzicht tegon -zichzelf keert.'.Dit geldt ook y<tór het .
Marxisme. Marx was een profeet. Hy was eeh Jood. Ik zeg dit ött een ande-
re toon, t}an waarmee de Vastenbrief over de Jood Marx spreekt, ïkaiag. net
met eerbied- en waardering. Het zed&lyk pathoB van het Jodendom' ia
niet vreemd. Op do achtergrond van zyn levenswerk ataan ds proïtete^
'-"H oude SsraBl, die hot atoffelyke hooit geminacht hebban,, tefajAf
. js, met hun fel protest teg&i het m^ataohappelyk onrejptit," S"-"L-
Marx pleit met 'overtuiging vooi* i-echt en menselyklkeld en'"
doorgloeid van'zyn innerlyk vorzet tegen het flansen,r - ~ '
Maar Marx was ook een'kind van zyn4yd« ."Qao ^
in gedachten vervat, een levens- en'wereldbea^ho'uwlng,-
gentlende eeuws Is en voor het grootste gedeelte te 6
gerlyke wereld, dte zyn grootste t^tóBna^andef 'Jfaa en
haat heeft. Heel kras gezegd! de dï'aleötiac"
wereldbeschouwing, waarin oen i.epaaldeMs'̂ ^njoJ;

' vereerd wordt, heeft met socialisme «Ma&WW nie:ta.''lé ma
zen goed burgerlyk kapitalistlactoi j 'T'
Om een beeld van Ragaz te gebruiken --óntlee

* "Van Christus tot Uarx, van Marx. tot?'""
dom heeft bjr de nieuwe hemel de ou'de
synthese tussen het geloof in God en de "b'ölöa*!!?

\e heeft by de nieuwe aarde een oude,hemel Je
nieuwe wereld, tegelykertyd voor een werelè&elffl.-,..,,̂ ..
nieuwe wereld past, maar veel beter by de oude werèlï
me beatrydt.
Dat Marx de arbeiders tot de
ker niet te danken aan zyn levens-
val was, zouden socialisme on ,..
ciallQt ons als Christenen oproepen, socialist te wijrden. of
by zeggen: een socialist in den'waren aln van het woord la
gooi daarom Uw geloof in God overboordi"'
Wat ik van Marx zeg, geldt ook voor. het oommuniame; „_ ,.___.-,.,,
'^'-langen naar en-stryd voor gerechtigheid on menselyknaid m hè'

iappelyke leven. Myn hart en myn hoofd-zeggen è? ja « "^
Maar het communisme betekent ook het dialectiach materi"a£l«ine al a
en-wereldboschouwing. Myn hart en myn hoofd zeggen er *v«(h >ver.r

. ,2

op. Omdat het dialectisch materialisme de gerechtigheid'en de meaa
huid in principe ontkennen. ' ' .-

Het verheugt my,, dat m'en in communistlaohe kring iets meer. besef
krygt voor deze problematiek, getuige het SovjeVhunianiame» .waarover
Frita Lieb zulke bolangryke mededelingen gedaan heeft, gfl'tuige ook de
discussie tussen Theun de Vriea en Wol da in "Politiek, en 0*1* -—•

"Marx» opvatting van de mens», maan,*,men verstaat hog in het i
• dat de, oorsprong van de problematiek ligt in do levens-» en w<

wing, die men propageert,
Da gevolgen van dit niet verstaan ayn noodlottig, omdat zy evan zo-

vole bedreigingen zyn van het socialisme; '

neon
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Het communisme overschat zichzelf. Omdat het Bod loochent en de

klassenatryd - die ik aanvaard - ziet all het een' en al, meent het'j dat
het antwoord geef t op alle vragen van het leven, ook op de laatste»
Wy, christenen, vieren Kerstfeest en Paaafeeatj de geboorte en de op-
standing van Jezus Christus, die wy belyden aio onze Heer-, omdat Ood in
Hem zich aan ona openbaart en ons Zyn beloften en geboden geeft,

Koejemans achryft 4n "De Waarheid", een Kerat-artikelj "Het Marxisme
heeft het christendom weer op Zyn paden -gezet en Wat' tweeduizend Jaar ge-
leden niet meer dan een hartstoehtelyke wensdroom *a*, binnen hel bereik
van onze handen gebracht. De gedachte dar herders - een nieuwe wereld,
waarin l iefde zou gelden als het hoogste gebod-- lag nog ale een kindeke
in de kribbe. Maar het kind is -man geworden'. Het kind van Betleboa .werd
do onweerataanbare reus van het socialisme^"-. • < , i

Tegen Pasen volgt een paas-artikel» "Het flooiallwne Haalde b,et.paa0-
Bpr kje uit ds hemel en 'bracht het naar de aarde, .tot^gelulc VW) a*le «en-
set.. iVant in het socialisme ligt de verlos aingrï'di e de, men» held Bind*
duizenden jaren zocht". "Vlfaar het werkend . vo Ik 'de wes- van MaTX en Sngeln
ging. trlumfeert het loyen, Daar viert nren oen .grot-e w.et«n««hji»olyke o-
vorwinning. M on vond. er neen duchtig middel «t9g9O'»der4taök<r.. '»3&t ̂ alleen
figuurlyk, ook letterlyk overwon men er* de dood1!* "De dood Werd
non op het ogenblik, waarop de mens niet langer do Speelbal **» -Va* >
natuur en van zyn maatschappelyke omgavinjj, maar beide 'in a
mende mate leerde beheersen". . ; ,

. •
Koejemans heeft niets van Keratmie en Paaan .begrepen;

wel, dan nraakt hy zich schuldig aan een .
socialisme. Het is waanzin, dat wy menaan, ,toen wjf< fl*tuwr «b 'ma*4
leerdan beheersen, de dood overwonnen* vJïit-48 een gruwo^ykB..«»er
ting van do wetenschap, aan welke.de opvatting ten igrondalagr-ligt, -d
Baruch a-ldus omachryft: "dat aan d,e ienn^fl der menilbaid «eeb
gestold". , . . ^ , t .,- - • ,-.

Zie, dit is het dodelyke gevaar, vojor elke ieyan.8bflachauwt|3gr die
hot einde der historie in do historie «elf zoekt^ D,an;kan alteen. gob
ren door het fei t van de sterfelykheid, waar ook heV «aaat duóht'ige
pen t eg on de kanker niets aan verandert^, oyar het .hoofd -te -Bi
staat de dwaalleer, dat iets volmaakt ks» iWordBn-opgabouwd , in
welke van nature vergankelyk e» niet volsöetalct .Is, .De*« .
afgodische en totalitaire aansprakehi •

Socialisme betekent ve-ol, maar nlefc.-allöa. Hot i»
maatachappolyke ordening, die ruimte schept voor manaely
Marx^ieeft dat geweten, toen hy zei, dat, .als het aoodall»»a -gwaÉia^M^
de --schiedania van de mens pas waarlyfc. boginnon gaat. Haar dan ko»«a. óók
de agen aan de orde, waarop het socialisme gesn antwoord geeft, wel
Kerstmis en paaanj

Omdat het communisme zichzelf overschat, kent hat niet dar r«»erv»,
die het Christendom tegenover zichzelf heoft, durft het zonder voorbehoud
de wereldregeling en de leiding over millio'eneh in handan te neaeni ^e*
beheerst immers de natuur en de maatsphappy. Het weet van «««tt grWHAHi'

De. wereld moet geregeerd worden» Kaar wat' een varan*«bord»l^b»id;
Aanvaarden wy die zonder reserves? Zyn er geen gren*en TOOT ona hand«l«nt
Het communisme denkt zyn idee tot do- laatste consequentie door» 2ottd«r i1'
God, zonder geloof, zonder vergeving., En het handelt dienovereenkOMHUgf
"«y zeilen zonder ballast, daardoor ia iedere aanraking v«n de hslWnwk
een zaak van leven of dood". ' , „ •

Die ballast i« ae erfenis Van hat Chri«««ndom, Terwyl volgen» ttorn- '
muniatischo zienswyze do enig wyze en zadelyk gerechtvaardigde daad die
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ia, dio do logica van twt historisch proooa aanvaardt on or moo ovoroen»
stemt, kan de Christen gedwongen zyn zich te keren tegen de stroom der
historie en reserves in acht te nemen. Het Christendom leert bescheiden-
heid, waardoor wy voor uiterste consequenties gevrywaard «orden. De demo-
oratie is de maataohappelyke vormgeving van deze reserves, neergelegd In
een systeem van rechtsregels, waardoor de staat tegen zichzelf en de indi-
vidu tegen de ataat wordt beschermd; Wilt U het concreet? Had Raakolni-
kof by Doatojewaki het recht een oude woekeraarster te dqden? llen werpt
tegen; Raakolnikof doodde in zyn persoonlyk belang. Voor het gemeenschaps
belang mag hetj Ooedl Haar een mens ia geen oyfer en men kan met de ge-
schiedenis niet omgaan zoals men proeven neemt in een* laboratorium. Om

-•binnen de grenzen van het socialisme ie blyven, mogen wy niet vluchten
juiten de grenzen van de menaelykhöid, U voelt» IK pleit voor ruimte

voor schuld en schuldgevoel en gewetenaonrust. Haar tegen niets vechten
de communisten feller dan tegen deze drie. Verweet Beuzemaker my niet,
dat ik over zonde sprak? Do massa's zyn niet zondig. Wie dit zegt, ont-
neemt hun het geloof in eigen kracht. Haar dat zei Roaenberg in Duits- •
land ook en Hitler wilde Duitsland van alle Chriatslyke remmen bevrydenj

Hier wordt naar het woord van Koejemans- zelf de kern van de tegen-
stelling tussen Christendom en communisme geraakt; Hy herleidt het
schuldbesef tot de maatschappelyke verhoudingen. Een socialistische maat-
schappy, waarin de mens de natuur on de gemeenschap beheerat, heeft do
grondslag van' het schuldbesef weggenomen. Zy schenkt ona de vrede, die
•alle verstand te boven gaat. ' •

Hen kan dezelfde gedachte vinden by Nietzache en Preud. Zyn dat de
geestelyke lëidslieden voor het socialisme?

Ik vraag verder; is dit nog wetenschap?
Koejemana verwacht een socialistisch ryk, dat nieta minder een

zaak van geloof is dan het konlnkryk'Gada, dat wy Christenen, verwachten^
Haar hy op wetenachappelyke gronden, die niet houdbaar zyn',

Hier geven wy,Christenen, aan ander antwoord. Niet;"Wy staan voor
onze daden in met ons hoofd» moer kan van ons niet worden verwacht", maar:
'Wy leven voor verantwoordelykheid Van een ander, Jezus Christus, wy we-
ten van schuld en vergeving". Dat antwoord zullen wy ook geven in-de so-
cialistische raaatschappy, *

Nog eenmaal; tegen de eis van menselykhoid en gerechtigheid zeg ik
ja, tegen h-et dialectisch materialisme als levens- en wereldbeschouwing
zeg ik' neen. Dat doe ik niet tegen d>e communisten, maar voor de oommu-

-aistenj • '
Ik ben predikant'. Laat ik een ogenblik preken.'
U hebt God nodigj Wanneer gy aan het dialectisch materialisme vast-

houdt, schendt gy de mens, door zyn geschapen zyn door God te loochenen
en hem zyn verantwoordelykheid tegenover God te ontnemen. Gy vernedert
hem door- hem Ie willen bevryden van zyn boaof van schuld en zyn behoefte
aan vergeving. God, wereld en mens horon by olkaar; Gy hebt God nodig,
niet de God van een verburgerlykt Christendom, dat door een reaotionnair
idealisme gelykgeschakeld word en zo Zelf een bolwerk van re-actie werd,
maar de God van de Bybelj de God en Vader van Jezus Christus. Het Chrls-
telyk geloof in God heeft niets te maken mot de door U bestreden meta-
physica en idealistische Godsvoorstellingon, omdat dit Christelyk geloof
weet van de eenheid van het geestelyke en hot stoffelyke. God' is de God
van de wereld in haar totaliteit en eenheid van geest en stofi Het Chris-
telyk geloof wyst het idealistisch dualisme even fel af *ls het dialec-
tisch materialisme. Wy geloven niet in de prioriteit van de geest boven
do stof, maar in de regering-v.an God ovor alles» Wy verdedigen geen idea-
lisme tegenover-materialisme, Wy weten ons verbonden met de mens in zyn
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ma t er 1*61 e zorg, wy weten ona solidair met de werkelyke menf in eyn.maat-
flchappelykB nood. Daarom haten wy het kapitalisme «i atrydeh wy voor het
Boeiallame, Daarom zyn wy niet Uw vyanden, naar Uw vriendeni

Laat ik eindigen met de Russische dichter Alexander Blook aan het
woord te lat«n. Hy laat aai) het einde van zyn gedicht "De Twaalf" voöT'
twaalf rode soldaten Hem uitgaan, a«nfjfli> zy zelf nooit gedacht hebben;
Zy "zuiveren de atraten van T*F«rafcurg:&jnde gehate bourgeoUi Men hoort
het ratelen der mitrailleura,..* ...,«..# ... - t

Op de vyand zyn de lopfen
J)er geweren atrak gericht»''

)or de holle lege atrattn
.«aar de sneeuw op hopen ligt, ,
Door de a tui faneeuw, die'^yn-vlag en
Nydig zwiept in Je. ga*i«*ti

• Qaat-i

EE9&

Trotse Waan in trotae kop;
Horig'rig volgt een hond van/verre;
Mét de rode vlag voorop»
TM w elk Verraad gestaald,
Sflëeuw-verhuid,en aneeuw-omatraaldi

* f"3^ ' • '*>#,' -'i •• f"' •
de'Atèri-'ook danst,

»'*etf * -" ^

Ik weet-niet, wat
ik het zo v or staan, dat
het niet met zeker hel'
zeggen en zeg 4kj, by '.
lecïlach mlfterfalisme,
boop, dat «y, Chrifl-tenen, - lóB,:koman
communisten, 'los komt.-van^ae.'öud3,1ia
comt voor een dien'at *van, Öo'dJ die "~
""^veille. die ons -f»-«»>-i-»«*i«ti1*.*.

etrdlt g^diobt preöiea befloeld heeft^Mag
' yan Jezu[V

>',

:Chri8tua niet' loskwam? Ik durf
aekerhsid «ohter durf ik te

pia;jb.eht>ort niet het dia-
Chriatual'Bn, zoala ik

d%" aard&,* èof'hoqp ik. dat gy,
. In" "de^epetld ruimte
or het vtflk:ia, maar een

Me^elykhéld en gereoh-
"

. Hoe-greageerde -nu Koejenrana Qp.'-dejjj9*ede yan Da.Buake»? In het artl-
cel "AlJ.Ki over Christendom en'üoomUn^sV»11 vindt men e'en"aflmanvatting
mn zyn antwoord op de rede van 1}a. Busjes, Het Icbmt hierop- a eer t
L-, Er mag dan verschil zyn tussen onze levens- en wereldbeschouwing,
2', tenaloUe ia er een gezamenlyk^platfoöM te vind«h *ikfop^4e Christen

en de nlet-Chrlsten elkander- kunnen OMftmo^'tén in dé atryd Voor een be-
tere wereldi ' -^ | ' :

Deze debatten hebben iets-onvruchtbaara in zion» Da^K^atryd, die In
iengelo eveneens de degen kruiste' nét 'déVKeer A.J.K. heef't het gevoeld
an schreef in "Tyd en t Taak" van 7 'Juni 3.947 ^en artikel van de volgende
inhoudt ' ' "-'-'.n \

et- ernstige .-yate.'de' situatie
et deb«

Communisme. ,
at Buskeai-KoejamanB over Chrlatendom en

Een vol Concertgebouw, Een goede diaóuseie tussen de belde sprekers,
ïeen handigheidJ'OB-. Het ging eer lyk op. dé'man afé Zoala het ook behoort
te gaan. En toch... t dezelfde ontstel l endje1 gedacht^ overviel my als by
nyn eigen debat met KooJ«mans in Hengeloi Deze gedachte: intereaaeart de
aenaen wat wy behandeld hebben? Gaat het niet alleï in wezen over de
loof dan en harten heen? - :..'.. . - • . ' ' . . ' • ' •

Er werd. zowel in Amaterdam ala in Hengelo, heel veel gesproken over
iet'dialectisch materialiame. Voor Da. Baakes ia«t-feit, dat de politieke
ictiviteit van de communiaten onverbPekelyk ia va«tg.eleoppeld aan det.,.„, , - ^...^->~*x>^****>^***^*lrm»»* ,^«„.;^^. . -• .1*..—.-.
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dialectiseh-materlallaliache levena- en wereldbeaohouwing de' diepste re-
den om tenslotte toch "neen" tegen het communisme te zeggen; Ik ben het
daarmee eena. Maar al we er t wat Interesseert de maaaa dit? ••

Men weet niet wat dlaleotlaoh materialisme lat bet vreemde woord
stoot af. Men kan het niet andara zien dan ala een vry abatraote aangele-
genheid. Van de honderd mensen weten er mlaaobien vyf een heel klein
beetje wat er mee bedoeld wordt; Sb ookj men weet niet Wat Chriatendom la.
Van Randwyk kon er in zyn openingawoord wel op wyzen, dat de kerk'en "niet
allemaal oude hoedendozen" zyn <• het waa geestig, Ik heb er veel plezier
om gehad - maar.....nu concreet.

Ala er hier uit Hengelo een b&wuate arbeider, die weet heeft van de
sociale problemen, naar Amsterdam' vertrekt en hy vraagtt"Ity wie moet Ik
daar nu naar de kerk gaan?" - dan-la het Aantal namen Van predikanten,
van wie wy weten, dat ze deze man^pak In 8.vn sociale bewogenheid «uilen
aanapreken, niet «o uitbundig groot.'-Qok in Amaterdam ia • *r;tip.g overma-
tig veel "oudehoeéendozenohriataniom"; Maar het ia nog ergjffi
Zowel op de Hengelose avond als on (Je-Coppertgebouw-byeenkoitat, heb,,ik my
In alle erna t afgevraagd! kunnen de Volkomen,ontkerkelykte.oom«unl|it*p. "
de taal. die Buskes aprejki. .die. Ik apne$k. veftfiMny , . ,
Buakea Spreekt op de man af, helder, getuigend, het l;.an-nie"t beter,,,.
En tocht kan men het verstaan'? Is dj t alles voor .vele communisten-r '
even onverstaanbaar ala voor vele ,Cbr i a ten en een begrip ala " ~ '
of proletariaat? . 'i , «. ,y, • - , * . * ' , , ,

De kqua van dB maaaa gaat jaletHus«rén dlalektlafthtmaterialiaae en
lovend (Jhrlateadom» .Want men.kaal
dordet verbeterijagt.v
om hogere " L '

mees ten, Slib' alleen het-n'aHteiliijSfe^êrbettRing'in-materieel
ik wfit wel* aa*;>ea^Mf^föP9*laobe'^fltöllln8 evengoed

by leden van andere p<hitJe$&^mKSt^Stuf^afXfl» en ' '^ '
We treffen haar aan,b? Itaden ,ya» '̂F5H»,vw» de Vryhi ...
lutlónnalren, enzi, M&tr In dit apO^el g^at'.b-et om de paf t j»,, «il e Wt
meest vat blyki te'hebfeen op do «aflaat de CJP .N. Daarom. *_
alleen ovef naar^ , ,., - , i • f

Men1 gaat eenvoudig uit van det(zeer begrypelyke gedachte* beter een
volle maag tsondér die hoge "ptünolpea*' «an het Christendom* dan eea<lege
maag met die principea.'Ponia de Rougemont heeft gelyk, wanneer hy zegt,
dat het communisme ia uitgegaan van dit beglnaelt "Geer eerat brood aan
allen, en de rest kont vanzelf".En in de praotyk la het zo, dat die hele
reat millioenen niets kan aoh«l'en', •

Daarom stemt men op de C^P.N1»-Ik kan my dit levendig vooratelleni
Het hemd la nader dan de rok; De materie la reëler dan de geert. Het ia
niet voor niets, dat de eerste verzoeking Voor Jezus ia geweest om uit
stenen brood te maken.'Hier wordt 'jfë oer-waarheld, die Marx opnieuw ont-
dekte, volkomen erkend;

Ik schryf dit alles niet uit angst, omdat er zoveel communistenstem-
mers In ons land zyn. Maar wel, omdat wy de ernst Van de situatie maar
eerlyk onder ogen moeten durven zien, Wy, bereiken de menèen'niet meer;
Het raakt hun niet meer in hun hart, ala wy zeggen, dat het dlalektiach
materialisme e*n alles wat daarmee'aafflenhangt (ook in de ethiek, vooral in
de politieke' ethiek) de mens vernedert;

De C.P.N, doet meer dan enige andere politieke party In Nederland
(en daarom neemt zy een uitzpnderlyke positie in ten aanzien van de massa-
beïnvloeding), e.en r.egelr.echt beroep op.de al Ier elementair» te wer-Joe^flche
den In *•-•* ---- - -•- - ••
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Zy doet dit concreet, simpel, dogmatisch, De situatie, waarin wy verkeren,
geeft aan de communisten bovendien meer dan genoeg gelegenheid om hiermee
te kunnen doorgaan.

Dit artikel is geen oritiek op wat Ds, Buskes die avond gezegd heeft.
Dat weet hy ook wel. Het is geboren uit een grote verontrusting over dat-
gene, wat ik dn In Amsterdam en in Hengelo voelde in het gesprek met Koeje-
m&nsj dit allea raakt de mensen niet als zy In de concrete situatie moe-
ten beslissen. Wat moeten wy dan? Ophouden? Neen. Dat kunnen wy niet.Dat
is onmogelyk, Wy moeten, wy mogen, blyveh getuigen Van het Ryk Oods en syn
Gerechtigheid. By communisten en niet-oommunlsten.

Itaar de vraag dringt zich onweerstaanbaar en met grote ernst aAn ons
/"~>: zullen wy zoveel liefde blyken te b-ezltten, dat wy de vorm vinden,

4arln dit levende Chrlstelyke getuigenis ook de communisten aanspreekt?

De principiële oritiek van Ds. B, op de communistische levens- en we-
; reldbeacHouwing was raak en Juist, II aar een deel der luisterende arbel-
* dera heeft deze oritiek niet geraakt, omdat de heer A.J.K. langs de prln-
f; o in i el e verschillen heengleed en, handig gebruikmakend van enkele vrlende-
' lyke woorden van Da. B. aan het adres van het ;communiame, het debat toe-

spitste op een mogelyke samenwerking In -de- oonrprete situatie,

IV A.J.K. OVER CHRISTENDOM EN COMMUNISME

In "He Waarheid" van 18 Juni 19l|7 achryft A.J.KoeJemans' over Chriaten-
dom en Communisme. We nemen het stukje over zonder enig commentaar. In-
dien ooit, dan nu ia het bewys geleverd, dat de communiatan bereid zyn om

; allea te doen, ala het er om gaat huri macht te versterken-. De oppervlakkl»
" ge lezer zal-m enen, dat er geen speld tuaaen te krygen is. 20 soepel, zó*

• verdraagzaaml Wie echter de woorden van A.J.K. tot zich laat doordringen,
?' weet wel, dat, vanuit Chrlstelyk standpunt beschouwd, de kloof door dit

artikel niet la overbrugd. • • •
, Volkomen terecht zegt A.J.K.jMen,kan. by de "resultaten" geen halt hou-

den, men ir o e t dan tevens de "theorie" aanvaarden. En deze theorie Juist
aanvaarden wy niet, •

; De laatste alinea van het artikel la overduidelyk. Het- aocialisme
heeft de plaats van het g-e loof in Jezus Christus Ingenomen,

Terecht sprak prof.Dr.W,Bonning over het communisme als een paeudo-
/—ligie.

Het artikel laten we nu volgen. <

Uit de leerschool der Marxistische wyabeeeerte
Christendom en Communisme

Het coÉununlsme la het om de mens te doen, hem van de alaverny van de
arbeid «e verloaaen en deze arbeid te maken tot een zaak van eer en roem.
Het ia niet voldoende de maatachappelyke doelstellingen van het communis-
me te aanvaarden. Men kan ziöh'aan Illusies overgeven en nvonen deze doel»

» a tellingen te aanvaarden en d'é theorie, te kunnen verwerpen. Het la tegen"
wóórdig mode geworden i&, rbépóm. Weg; met het MarxiameJ. ' : '
Leve Marx] Marx heeft zyn doelstellingen klaar en helder geïprmuleerd. Hy
zag •*$ menaelyke roeping lriL"het «rganlaoren der ervaringen, der wereld op
zulk ken wyze, dat de mens daarin zyn ware menaelyktieJüI beieeï'ttzodat hy
gewoon raakt, zichzelf aïfl mens to ervaren en een volwaafdige' individua-
liteit te genieten», J i • • • • " • • •

Marx liet het daar echter niet'by. Hy onderzocht de wett'ëh, die de
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maatschappy beheersen en werkte de middelen uit, die de mens gegeven zyn
om deze raaatachappy te veranderen. Doelstelling, theorie en tactiek be--
horen onverbrekelyk by elkaar en wie aan de een wrikt, aohaadt de ander;
De 3owjet-Unie ia het levend bewya van deze drié-eenheld van doel, uit-
gangapunt en middelen.

Als Buakes dus "ja" zegt tegen de sociaal-economische uitkomst, dan
zegt hy in fe i te ook "ja" tegen de theorie, die deze uitkomst voorzag en
tegen de middelen, die haar verwezenlyKten, Wie de hoge menselyke zedelyke
waarden van het communisme er ken-t, ataat niet vreemd tegenover de zede-
lyke idealen van het Christendom» Hy herkent ze in zyn eigen doelstellin-
gen en ia er zich van bewust, dat pok hier de geschiedenis zich in haar
cirkelgang op een hoger plan herhaalt, en in het communisme tevens de
maatachappelyke voorwaarden schept om deze idealen niet langer wensdro-
men te do-en zyn, naar ze tot de grondslag te maken van het leven van al-
le mensen.

Het communisme verzekert de grootst mogelyke vryheld aan het grootst
mogelyke aantal mensen-. In die vryheld deelt, ook in de Sowjet-Unie, het
Christendom en de kerk. zy schept de atmosfeer voor die geestelyke vry-
held, waarin de mena slechts ademen'kan én slechts waarlyk none kan zyn.
We zyn er ona van bewust, dat de geestdlyke atryd met da overwinning van
het socialisme niet la geëindigd, dat de stryd 'tussen geloof en weten-
schap nog lange tyd zal voortduren.

Als men echter vraagt; la er in de Sowjet-Unie, in de socialistische
maatschappy in het algemeen, plaata voor de kerk, dan antwoord ik volmon-
dig: ja; ik durf zelfs te zeggen, dat het Christelyke geloof alleen maar
waarachtig te belyden is in een socialistische maatachappy. -Wat ia er in
de maats^heppy, die zich by uitstek Christelyk noemt - ja aelfa hovaar-
dig voorde enige Christelyke beschaving wil doorgaan - terecht gekomen van
de geboden, nu ergebelteld op Mozes' stenen tafelen? Wat IB er terecht ge-
komen van de vredesboodschap van Bethlehem? Wat is er terechtgekomen van
ie Bergrede, van naastenliefde, gerechtigheid en van welbehagen in de
mensen? Wat is er terecht gekomen van geboden als; Gy zult niet stelen»
niet echtbreken, niet doden? ~~

De kapitalistische maatschappy maakt Uw goddelyk gebod tot een aan-
fluiting, hem dienen tot huichelary, Uen vraagt aiöh, geloof Ik, wel eena
angstig af, wat de toekomst der kerk zal zyn. Men kan zich yol vrees
klampen aan het be-staande en men kan handelen, zoals de katholieke kerk
met de vastenbrief. Mon kan zich orl'ênteren op de int^-commwniatisohe de-
magogie van de Trumanleer en men kan zich, in Neda?land, ook o'iBnteren
op het versleten, van haat vervulde en voor de vooruitgang Van ons land
zo noodlottige anti-communlsme van Vorrink.

Maar men moet zich, zoals Stalin zeide, niet oriënteren op die lagen
der maatschappy, die zich niet verder ontwikkelen, ook al zyn ze op het
huidige ogenblik een overheersende kracht. Men moet zich oriënteren op
die lagen, die zich ontwikkelen, die de tookomst hebben, al zyn zy dan _
op het huidige ogenblik geon overheersende kracht.

Als het Marxisme-Leniniame een boodschap heeft- aan de Christenen, dan
ia het deze; Vrienden, oriënteert U Op de toekomst,- De toekomst is aan de
arbeidersklasse, aan de werkers, aan net communisme. Als ge U daarop
ori'énteert, zie ik voor de toekomst goen conflict, maar samenwerking.

Er is gezegd, dat het communisme geen profetisch Christendom kan toe-
laten, omdat het totalitair is. Het is echter in geen andere zin totali-
tair dan waarin ook het Christendom totalitair wil zyn. Als wy het eens
zyn over de fundamentele vraagstukken dor maatsohappelyke verhoudingen -
geen kapitalisme, geen klassen-maatschappy, geen* fascisme, geen raselsme,
maar een socialistische maatsohappy dor werkers op de grondslag der
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nationale cultuur - dan verzekert het communisme niet alleen een ieder
de vervulling van zyn materiele, maar pok van zyn geestelyke behoeften.
Wy zyn, met Ehrenburg, tegen "standaardisering'" van de men «en.
De christen die "ja" zegt tegen deze socialistische' maatsohappy, zou in
zyn plicht te kort schieten ala hy niet meehielp die macht te formeren,
die alleen deze maatsohappy veroveren kan; de macht van de arbeiders,
klasae. Want slechts van de socialistische maatschappy kan worden ge-
tuigd, dat daar verwezenlykt is het woord van de evangelist! Hy heeft
verstrooid de hoogmoedigen en de machtigen heeft hy yan de troon afge-
trokken. De nederigen heeft hy verhoogd en de hongerigen heeft hy met
goederen vervuld. De ryken echter.heeft.hy ledig weggezonden

SQffJET-UNIE

I DE STRUCTUUR VAM DE SOwJET-UAATSOHtfPY N

, Da scherpzinnige J, de Kadt heeft in-zyn pikante boekje "Rusland en
wy" de structuur van de flowjet-maatsohappy aangegeven «et deze woordent •
"geen kapitalisme, geen sooialiame".De eigenschappen ven het Jiapitalis-
me; "prlvaatbezlt, regulering door het winstmotief,' productie voor een

J vrye markt, concurrentie, enz»1* ontbreken in de Sowjet-Unie, Maar van
een socialistisch land wil De Kadt evenmin Spreken; immerst• de sociale,
politieke en culturele eigenschappen% die een economisch systeem socia-

, llstisch doen zyn, ontbreken eveneens. De Kadt ömaohryTt het socialisme
i als volgt;" de toestand, waarby, pp de grondslag "van collectief bezit
l van grond en productiemiddelen, .een kljs»8eït>ze maatsohappy bestaat, die
i democratisch functionneert, bewust naar economische gelykheid streeft en
* internationalistisch gezind is". De/,KMt aarzelt om een positieve type-

ring van de Sowjet-maatachappy te èÉwlïHy heef t vroeger gesproken van
"industrieel Rlatonisme (naar "De'Btafl11 van ?latö) of van'oollectivis-
tisch despotisme" of van "otaats-ooll'èctivlsme", maar des e terminologie
bevalt hem nu niet meer,-Hy zou de naam-'-"managerlal society" van James
Burnham willen overnemen. In zyn boek "The managerlal Revolutlon* tekent
Burnham een"maatschappy der bedryfsleidera*. der "organisatoren". Niet
kapitalistisch, niet socialistisch. De Kadvzlet een nieuwe klasse In de
Sowjet-Unle opkomenpeBO nieuwe heersende klasse in.de SowJet-Unie ziet
De Kadt reeds in 1951, wannéér Stalin zyn bekende rede houdt tegen de
B^elykmakery"1. (Deze r Me is te vinden in 31 al in "Beginselen van het Le-

nlsme", blz.6I|.7,v.v.) Deze heersende klasao heeft alle voordelen^
In de literatuur over de structuur van de 3ow-Jet«maatsohappy komt

men regelmatig een schema tegen, dat 4oor David JlDallin in zyn boek
"The real Soviet-Russia" is te vinden.Bullltt neemt net over in zyn "The
great Globe itself" en ook prof. Banning vermeldt het 4n zyn boek "Het
vraagstuk van de arbeid";

De lezer vindt het schema ook in dit Bulletin opgenomen, Ihkele op-
merHingen, ontleend aan Bannlngs boek mogen dit schema verduldelyken

Achema I
1. De Sowje t-pyram ld e (1940) is lager dan de Czariatiaohe pyramide (19lij.K

De opperste limiet van de oude maataohappy heeft Rusland niet meer be-
relkt,lfillionnalrsvan het oude type zyn or niet meer.

2, De Sowjet-pyramlde begint op een lager sociaal punt dan de Czaristi-
ache pyramide, De dwangarbeiders leven benedan het peil van de aller-
armsten uit het Gaar is t la oh tydperk.
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Het aan-tal van hen. dat tot da hogere klasse behoort-. is nu groter dan
In 19114.. Men vergelyke schema I echter. met schema II.

3chgna II
1. In het nieuwe Rusland bevindt zich e on geprivilegieerde klasse, die

omvat, doch 30- 3% van het volksinkomen trekt,

2. De positie der boeren is- slecht: 53$ der bevolking ontvangat slechts
29* van het volk a inkom en. Vergeleken met de kleine groep der hoogste
klasse ia de positie der boeren deze: zy ontvangen slechts 1/3 van het
volksinkomen, terwy l ze meor dan de helft der .bevolking omvatten,

5. De toename der arbeiders blyft een belangryk gegeven. Daarmee gepaard
gaat een sterke urbanisatie.- .......

—§—•—,—•—.—•"•-*—»•»— ,

II DE KRANT IK DE' 3QWJET-UNIE
. > x

2.S.(atokvis)geeft in "Hot Vrye Volk" van 7 Juni 1914.7 een goede be-
schouwing over de krant in de SowJet-Unle. Wie herinnert zich - uit eigen
ervaring - déze dingen niet uit de tyd der Nazi-dictatuur? Ook de Duitse
kranten worden gekenmerkt met dezelfde woorden: vervelend, allemaal het-
zelfde, verheerlyking van Hl 1 1 er enz. Wie 'trouwens de technisch schitte-
rende film van de Moakouache Sportparade zag, trok niet de parallel met
de Nazi- tyd?

De Russische kranten; geen oritiek.geen senaat ie. peen humor
"Leve de grote en wyzë leider der So w Je t- volk en,

onze eigen en geliefde Stalin ..... "
Degelvk en leerzaam, maar vervelend en geer eenzvdig.

De krant in de SowJet-Unie vertoont wel zeer grote verschillen met die
in West-Europa en Amerika, • 8ie verschillen komen voor een gedeelte ten
voordele van de Bussen uit. In de Russische kranten geen schandaalver-
haaltjes, geen onnozele berichten over persoonlyke ongelukjes of raisdry-
ven, geen kolommenlange sportveralagen, die plaatsgebrek veroorzaken voor

'belangryke zaken, geen comwareiele Invloeden, geen reclame voor onnozele
waren, vooral: geen sensatie,

Daar tegenover staat de volstrekte eenzydigheid van de Rusalaohe pers,
de voortdurende propaganda in één richting, gebrek aan 'buitenlands nieuws,
hovaardigheid omtrent eigen prestaties, denigrering voor al wat In het
buitenland geschiedt, en de absolute gebondenheid aan de van boven af ge-
geven inzichten,

Het ia een opmerkelyk yorachynsel, dat het nu, na byna JO 'Jaren, nog
nodig wordt geacht, elke dag propaganda te plegen, aan te zetten tot
steeds grotere inspanning, of hot nu het binnenhalen van de oogst betreft
of de industriële productie. Man zou zo zeggen, ttat de Ruaai-ache lezers
nu toch moesten weten, wat party en Staat van hen verwachten.

De beide voornaamste kranten zyn de Vrawda" of "Waarheid", orgaan van
de Communistische- party, en de "lezwjistija" of "Nieuwsberichten", het or.
gaan van de staat. De tientallen andere kranten zyn alle afgestemd op de
beide genoemde en de variaties op de aangegeven thema's zyn niet groot,

Ook de pers in Rusland is totalitair^ Zy w.erkt geheel volgens ten di-
rectief, . esnrichtjyn, die door de Party wordt aangeduid. Als byv. de sa-
tirische .aqhryver zoajtsjenko wegens zyn niet IQQf, bolsjewistische ge-
zindheid verdoemd wordt, hoort men de echo daarvan door de gehele pers.
VolkBhumor

In Rusland deed een tyd geleden de mop opgeld: Welk verschil bestaat or



-22-
tussen de "Waarheid" en de "Nieuwsberichten"? Antwoord: In de Waarheid
vindt men geen nieuwsberichten en In de Nieuwsberichten vindt men geen
waarheid. In deze grap zit een *tukJe Juistheid. De kranten verzwygen In-
derdaad elke waarheid, die voor de SowJet-Unie niet aangenaam la en het
nieuws wordt alleen vermeld, als de hoogste Instantie dit toestaat. Dit
kont vooral uit in de buitenlandse berichtgeving. Het is zoals In alle to-
talitaire landen: de dictatuur kan nu eenmaal geen orltiek op haar hande-
lingen toestaan. De zogenaamde zelforitlek, waarop de Russen zo prat gaan,
wordt alleen, toegepast op de uitvoering van de door Party en Staat uitge-
zette linie, nooit op die linie zelf» • •

i • Ik heb hier voor my het nummer van de prawda van 19 Maart J.i; Het
| /ofdartlkel houdt zich bezig met Truman's boodschap aan het Amerikaanse
l congres en orltlseert die natuurlyk. Een vplgend artikel is getiteld:Op
I waardige wyze de dertigste verjaardag van (de Grote October tegemoet,waar-
1 In verschillende industriecentra verslag geven van hun productie ten be-

hoeve van het lopende vyf Jarenplan.- Al die verslagen eindigen met een te-
legram of groet aan kameraad Stalin,
Vriend en vader

Dan volgen lange.brieven aan kameraad Stalin van de partybesturen en
de Sowjeta van Uoscou, Wit-Ru8land,Lithauen. De brief uit Wit-Rusland be-
gint aldus;"Waarde Joaeph WissarlonöwietsJ, de opperste raad van de Wit»
Russische Sovjetrepubliek op de dag van de opening van de eerste zitting
zendt uit naam van de arbeidenden van Wit-Rusland, U, de wyze leider en
leraar der Sowjet-volken, de vriend en vader van het Wit-Rusaische volk
een oprechte sn «arme groet" dat gaat dan kolommenlang zo voort, en
het slot luidt dan weer;"Leve de grote en wyze leider' der Sowjet-volken,
onze eigan en geliefde Stalin".

De Sowjet van Lithauen, het land, dat in 1939• In volle vrede, door
Stalin van zyn onafhankelykheld beroofd werd, eindigt zyn brief: 'Heil 4en
groten- leider der Sowjet-Unie, den geliefden leraar en vader, kameraad
StalinI" ;

In een lang artikel spoort de minister voor het mynwezen de mynar-
beiders vaji de Oeral aan snelle methoden van arbeid toe te passen^

Volgt een verslag van de zittingen der Grote Vier,zonder commentaar;
Een krant in Woronèzj krygt een standje, omdat de redactie niet ge««

noeg Staiin's principe van de "socialistische wedyver» in het oog houdt;
Het optreden van Henry Wallace tegen Truman heeft natuurlyk de vol-

•Ti aanflacht en de pro-testen tegen Truman'? politiek In Amerika zelf wor-
n uitvoerig vermeld,

tfeen advertenties
Advertenties- komen natuurlyk niet voor, ook weinig kunstverslagen of

boekbeoordelingen. Alles buitengewoon degelyk en leerzaam, maar, ook voor
d$ Russen, dunkt my, heel vervelend. Want al dié aansporingen, die zelf-
ver h eer l yk ing (de Russische radio is daar ook sterk in), die vergoding
Van Stalin, waarvoor geen byvoeglyke naamwoorden meer te vinden zyn. nu
al jaren, jaren lang, zyn toch wel erg olichó-achtig geworden, De dlkwyls
geestige satirische kleine feuilletons, die' men vroeger wel in de krant
las, komen nu maar zelden voor. Hen kan zich moeilyk voorstellen, dat de
Rus met enige begerigheid naar zyn krant zal grypen.

A A .

X l

"Vry Nederland" van 8 Aug. 19i).7 géaft met andere woorden en gegevens
eenzelfde indruk van de pers en de radio In de Sowjet-Unle In het volgen-
de artikel:
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i Rusland

De Sowjet-Regering beschouwt de p era en de radio als haar machtigste en
meeat waardevolle wapenen. Op de mogelykheden van de pers ter verbreiding
on ondersteuning van het communisme werd reeds in het begin van de commu-
nistische activiteit door de leiders Lenin en Stalin gewezen, "De pers en
radio zyn de twee machtigste wapenen van onze party", verklaarde Stalin;
"zy vormen het enige middel, dat de party in staat stelt zich op' elk uur
van de dag tot de werkende klasse te richten in haar eigen taal'1. De vie-
ring van de "Dag van de Pers" enige weken geleden ter herinnering aan het
verschynen van het eerste nummer var) de "Prawda", accentueerde het belang,
4at aan het perawezen wordt gehecht, nog eens nadrukkelyk«

Toch waa de "praWda" niet het eerste Sowjet-blad, maar de "Iskra"
v Vonk), een onregelmatig verschynend illegaal periodiek uit de tyd van
voor de revolutie, waarvan het eerste nummer In 1901 uitkwam'. Van L en in
stamt het devies van het blad;"Uit de vonk ontstaat de vlam". Nadat tal
van andere organen in omloop waren gekomen, verscheen in Mei van het J aal"
1912 te Petrograd, temidden van de stormachtige gebeurtenissen uit die da-
gen, ook in de communistische party - in Januari van dat jaar wafl toch te
Praag de definitieve breuk ontstaan tussen Bolsjewlki en Menajewlkl - het
eerste nummer van de "Prawda", naar verluidt- "op initiatief van Stalin,
volgens de instructies van Lenin", opgericht. Het was toen een klein, on-
aanzienlyk blaadje, twee pagina's groot. Omdat Stalin nog dezelfde dag ver-
bannen werd, nam Molotof, naderhand in nauwe aamenwerking met Lenin, het
hoofdredacteurschap op zich. Nadat het enige tyd later verboden wordt,
verschynt het blad illegaal onder tal van namen;

De bescheiden blaadjes van voor on tydens de revolutie zyn uitge-
groeid tot machtige organen, waarby ook het legale Russische peraweaan
van voor 190? niet In de schaduw kan staan; Voor de revoluti-e veraohénen
er in Rusland slechts 859 bladen met een totale oplaag van 2;700.000 ex-
emplaren; in 1959 waren er 9000; totale oplaag JS.OOO.OOO. Begrypelyk moe-
ten de- bladen tydena de oorlog worden ingekrompen, zowel naar aaïrt^l alfl
omvang. Het aantal pagina'a werd van 8 tot 10 teruggebracht tot l£ Thans
verschynen er in' de Sowjot-Unie ongeveer 7000 dagbladen met een op\aag
van in totaal JO.000.000 exemplaren, terwyl er bovendïen nog */o& perio-
dieken gepubliceerd worden, waarvan do oplaag 6.000.000 bedraagt. Toch la
het aant'al kranten nog niet voldoende, "Samen lezen" komt dan ook Veelvul-
dig voor.

De voornaamste dagbladen, zes in getal, verschynen te Moskou'. He-t zyn
e "Izvestia", orgaan van het presidium van de Hoge Sowjet der u;S,8,R.t

uus «an de Sowjet-regering; de 'prawda" (Waarheid), orgaan van het Centra-
le Comité der Communistische Party; de "Kraanaye Zvezda" (Rode Vlag).or-
gaan van de gewapende macht van de Sowjet-Unie ( de naam "Rode Leger"
komt in de officVéle terminologie niet voor)» de "Troud" (Arbeid), orgaan
van- de Centrale Raad van Vakverenigingen, het grootste arbeiderablad der
U.S.S.R.; de "Krasniy Flott" (Rode Vloot), van de oorlogsmarine, en ten"
slotte de "Komsomolskaya prawda" (Waarheid van de1 Communistische Jeugd).
In elk opzicht gelyKWf deze bladen veel op elkaar; Op de eerste pagina
staan de hoofdartikelen en het belangrykste binnenlandse nieuWi, op pagi-
na twee en drie berichten en reportages, zoals over het fabrieksleven, de
landbouw, het leger, enz., waarin vaak fel gecritiaeerd wordt, terwyl ten-
slotte op pagina vier het buitenlandse nieuws volgt en de commentaren op
buitenlandse politieke gebeurtenissen. Detective-verhalen'! reclame, kleine
advertenties, moderubrieken, enz.treft men er niet in aan. Wel zo nu en
dan caricaturen, maar dan by voorkeur over buitenlandse gebeurtenissen;
Duiöelyk wordt getracht de beschikbare ruimte zo nuttig mogelyk te beste-
den. Geen grote koppen, geen illustratiemateriaal, tenzy voor de duide-
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lykheld van een artikel strikt noodzakelyk, geen aonsatie.

Hoewel de uitgeefstera van de bladen (de party, de vakvereniglngen,de
jeugdbewegingi enz.) reeda een vergaande controle op de Inhoud van de
.krant en op het redactionele beleid waarborgen, heeft de regering door de
gehele, nieuwsvoorziening te centraliseren in e«n door haar gecontroleerd
persbureau "Tasa" elke ontaporing onmogelyk gemaakt.Alle berichten,' die
Tasa doorgeeft aan de bladen, worden vooraf nauwkeurig gecensureerd. Men
tracht overigena deze controle niet te verdoezelen, getuige o,m, hetgeen,
do "izveatia" in verband hiermee achreefj"Er bestaat In de gehele.wereld
geen enkele krant, die «niet onder controle staat, Deze controle geschiedt
of wol openlyk door de arbeidersklasse of wel in het geheim, op onzuivere
wyze, zoals het geval ia by de kapitalistische pers. Wy hebben een p era
'an het volk". Gezien deze opvattingen-, behoef t bet geen verwondering te

wekken, dat de Sowjet-Unie in de U.N.O. te kennen gegeven heeft van de
noodzakelykheid van een permanente nationale en internationale censuur
overtuigd te zyn.

Door deze strenge controle blyft er voor vrye Journalistieke arbeid
weinig ruimte over, hetgeen duidélyk geïllustreerd wordt door de saaiheid
van de kranten. San aantal onderwerpen is absoluut «taboe", oritiek daar-
op la uit de boze en komt dan ook niet voor. Slechte In het kader van- de
.partypolitlek la dlacuaaie mogelyk, met bovengenoemde beperkingen dan; Zo
kan het .voorkomen, dat men felle artikelen onder ogen krygt, byv. over
het niet goed volgen van de regeringsvoorachriften in een bepaalde tak
van industrie, of over de nieuwsvoorziening van "Taaa", dan wel te ver-
ataan over de vorm en de onvolledigheid er van. De Juistheid van de be-
richten zelf wordt niet in twyfel getrokken;

Door de omslachtige cenauur op de Tasa-bericht on en ook omdat er geen
concurrentie bestaat tuaaen de bladen, ia de Russische pers vaak uren,
aoma dagen achter met het nieuwa. De verap'relding van de berichten over
de diverse bladen in het land vindt'niet per telex e.d. plaats, zoala in
de Weatelyke landen, doch per radio; Op bepaalde uren van de dag wordt
het nieuwa op dicteeranelheid uitgezonden;

Doch de radio heeft vanzelfsprekend meer betekenia voor de nieuw»,
voorziening en'voorlichting dan alleen ala contactalddel voor de pera.
Het ligt voor de hand, dat de Sowjet-regering, allea op allea heeft ge-
zet om zo apoedig mogelyk de radio zoveel mogelyk te verbreiden. Oe eer-
ate "historische" uitzending van de aowjet-radlo vond plaata vyf dagen na.
de October-revolutie, toen Lenln de vestiging van het SowJet-regiera en dd
overwinning op Kerensky bekend maakte. Sindadien ia het apparaat enorm uit-

ebreld en "hoewel de oorlog veel achade aan de zendera heeft toegebracht',
iieeft men nu reeda weer 75J? van de capaciteit van voor de oorlog bereikt.
In een aanzlenlyk deel van het uitgestrekte land kan men de- uitzendingen
beluisteren. Groot gebrek ia er echter nog aan ontvangtoestellen en dan
vooral op het platteland. Een groot deol van de zendtyd wordt ingenomen
door lezingen en cauaerle'én, terwyl vooral aan Jeugdprogramma'a enorm veel
aandacht wordt beateed. Het "amusement", zo sia in de Westerae landen,
neemt in de Sowjet-Unle niet zo'n overheersende plaata in. De radio la
dua eveneens geheel in dienat geateld van de opvoeding van en propaganda
onder de bevolking,

Ala communistisch propagandamiddel ia de organisatie van de Russische
pera en radio zeker geaiaagd. De invloed er van mag niet onderachat wor-
den, evenmin ala de positieve waarde, die het opvoeden van de Russische
bevolking en' de uitgebreide voorlichting op allorlol gebied heeft gehad
en nog heeft. Do bedenkelyko zyde evenwel ia, dat' er van vrye menings-
uiting via pera en radio praotiach geen aprako ia; Eenzydige, gecontro-
leerde voorlichting, een kenmerk van de totalitaire ataat, moet zyn
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funeste gevolgen hebben. Nog bedenkelyker wordt het Sowjet-ayateem als
de taak van de p era, zoals onlangs in de "Prawda", ala volgt wordt uit-
gebreid: "H et wezenlyke doel van elk blad ia de Sowjetmasaa de geeat van
een vurig patriotisme, van de vriendschap dar volken, van de nationale
Sowjet-trots, van de roemryke beginselen van het socialisme by te bren-
gen"

III ECHTSCHEIDING IN_ _SOWJET-RUSLAND

, Qnder de vele wy,",igingen, die iich in de Sowjet-Unie hebben voltrok-
ken, neemt zeker de echtscheidings-procedure- een voorname plaats in. We
laten nu allereerst volgen een artikel van K^ yen het Reve in het uitorat
linka-geori'ênteerde blad "De Vrye Katheder "van 20 Juni \9lfl en maken enke-
le kanttekeningen aan het slot.

Echtscheiding in Rusland
Van het begin af aan heeft de wetgeving der Sowjet-Unie zich op het

atandpunt gesteld, dat het huwelyk een /rywillige verbintenis ia tuaaen
twee gelykwaardige partyen. In de wet kwam dit principe tot uiting door
het feit, dat voor een huwelyk geen toestemming vereist was dan die van
de trouwïuatigen, dat in het huwelyk beide partyen volkomen gelyke rech-
ten haddon, en dat, zodra een der partyen het huwelyk niet meer als een
vrywillige band voelde, hy naar do Burgerlyke Stand kon gaan om het te la-
ten ontbinden. De andere party kreeg daar dan per poat bericht van. Deze
zeer vooruitstrevende wetgeving bevrydde de vrouw van eeuwenlange aiaver-
ny - een alaverny, waarvan het bestaan miaachien nog het best geïllustreerd
wordt door het feit, dat in sommige gebieden dor Sowjet-Unie tot op deze
dag wetten bestaan, die het sluiten van e-en huwelyk zonder wederzyaae toe-
stemming der candidaten strafbaar atollon.
Wat de echtscheiding betreft, had deze wetgeving zyn schaduwzydan; he.t ia
wel algemeen bekend, dat er op ruime schaal misbruik werd gemaakt van het
recht op echtscheiding, of andera goz>egd, dat het zeer soepele huwelyks-
recht aanleiding gaf tot een zeer lichtzinnige houding ten aanzien van de
ernstige stap, die een huwelyk ook in de ogen der Russische communisten
was en ia. Reeds in de eorste jaren dar revolutie heeft met name Lenin
zyn afkeer uitgesproken over de juist toen in sommige communistische krin-
gen heersende sexuele wanorde. In de jaren 'JO komt men in de Sowjet-pers
steeds'meer publicaties tegon, die het publiek opwekk-en tot «en serieuze
en positieve houding ten aanzien van. huwelyk en gezin. Niettemin zou het
.lot 1956 duren,voor ar in de huwelykswetgoving iets veranderde. In dat jaar
heeft men de echtscheiding duurder gemaakt: de eerste koatte voortaan 50,
de tweede 150 en iedere volgende echtscheiding 500 roebel. Het principe
der vrywilligheid werd niet«opgegeven» men bestreed slechta de "licBtzin-
nlge houding ten aanzien van net gezin".

Op 8 Juli- 19l(4 echter verscheen er e*en regeringsoekaze, waar by de
echtscheidingsprocedure geheel werd veranderd.
Echtscheiding werd, evenals by ons, een rechtszaak. Beide partyen moeten
voor de rechtbank verschynen, die in eerste instantie de partyen tracht
te "verzoenen", en in tweede instantie het recht heeft echtscheiding to
weigeren. Een der partyen, of beide, moeten de kosten van het proces, zyn-
de 500 tot 2000 roebel betalen. Dit is allea wat de westerse wereld tot
voor kort over deze materie wist. De oekaze van 8 Juli 1944 gaf niet,zo-
al a onze wet dat doet, gronden aan, waarop een huwelyk mocht worden ont-
bonden. De beslissing werd geheel aan de rechter overgelaten. Het was voor
buitenlandse onderzoekers dus practisch onmogelyk vast te .stellen, hoe
deze wetgeving er in de practyk uitzag, en'in hoeverre zy een stap terug
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betekende van het principe, der vrywilligheld van het huwelyk. Dit was
voor de anti-ao*jeipubliciaten uiteraard geen bezwaar van de daken te
schreeuwen, dat de Sowjet-Unie op het gebied van de huwelykawetgevlng tot t
een barbaars verleden was teruggekeerd,

Dat deze, voorstelling van zaken geheel onjuist ia, blykt uit een pu-
blicatie in het o.a. door Wyéjirieki geredigeerde tydachrift "Sowjetataat
en recht", waarin de Russische Jurist Swerdlow een uitvoerige studie wydt
aan de practyk van de nieuwe echtscheidingsprocedure. Jty heeft hOO echt» '
scheidingsprocessen, gevoerd in 18 verschillende steden, meest in het eer.
ate halfjaar van 190-5> onderzocht, en hoewel hy uit deze i(OO gevallen
geen definitieve conclusies wil trekken, meent hy, dat men aan de hand van '
zyn materiaal toch nu reeds een zekere stabiliteit kan opmerken in de
'ïchtscheid.lngsrechtspraak. 66£ van de gevallen betroffen echtscheiding by
jrederzyds goedvinden der partyen. In al deze gevallen werd door de recht-
bank het huwelyk ontbonden. In 2J% van do gevallen,, waar een der partyen
protest tegen echtscheiding aantekende, werd echtscheiding geweigerd. De-
ze gevallen naken 5 & && uit van het -totaal. In al deze gevallen waren er
minderjarige kinderen aanwezig,' en trof de weigerachtige party geen
"schuld" (echtelyke ontrouw etc.), Swerdlow acht deze praotyk zeer rede-
lyk, en in overeenstemming met de beginselen van het aowjetrecht. Niette-
min oefent hy op sommige uitspraken kritiek uit. en werpt hy een aantal
vragen op, die door de practyk tot nu toe nog niet duldelyk zyn beant-
woord. Juist dit gedeelte van zyn betoog is zeer interessant, omdat ons
daarin een kykje achter de schermen van de sowjet-rechtapraak gegund
wordt, " • " ' . •

Hoe onwennig de sowjetrechtbanken staan tegenover deze nieuwe proce-
dure, die een eind maakt aan een tydperk van,een kwart eeuw, waarin huwe-
lyk en echtscheiding niet meer dan formaliteiten waren, blykt uit een aan- ,
tal gevallen van bigamie, die door de rechter niet als zodanig herkend wer-
den: het kwam voor, dat een man, in de overtuiging dat zyn gezin in het
door de vyand bezette gebied was omgekomen, opnieuw trouwde, om na de oor-
log te merken dat zyn gezin leefde. De door hem daarop aangevraagde ont-
binding van zyn tweede-huwelyk werd'toegestaan, nadat men, om aan de let-
ter van de wet te voldoen, de partyen eerst had trachten te verzoenen, •
Dit alles, terwyl dat tweede huwelyk natuurlyk ongeldig was en dua ook
niet ontbonden kon worden. Zelfs in een geval, waarin de vrouw eiseres Wafl
en de man zyn vroeger huwelyk opzotto-lyk verborgen gehouden had, volgde
de rechter de gewone echtscheidingsprocedure, Inplaata van het tweede hu-
welyk ongeldig te verklaren.

Een interessant punt is de naam. Zoals bekend kunnen by een huwelyk
.1 de 3owjet-Unie belde partyen hun eigen naam houden, of de naam van een

der partyen aannemen. In de practyk werd meestal de naam van de man aange-
nomen. De oekaze van 8 Juli 19/44 schryft voor, dat by echtscheiding belde
partyen, als zy dat wensen, de naam van vóóY'hun huwelyk zullen krygen.
In verscheidene gevallen echter verzocht de party, die zyn naam veranderd

.had, deze te mógen behouden: meestal betrof net vrouwen, die geen andere
naam wilden dragen dan die van hun kinderen, of mensen, mannen soms, die
onder de naam van hun echtgenote wetenschappolyke of politieke bekendheid
gekregen hadden. Vö6r 19li4 word het behouden van die-naam alleen toege-
staan, als de andere party er geen bezwaar tegen had. Tegenwoordig echter
kan het bezwaar der andere party worden afgewezen.

Belangryk is natuurlyk do 500 tot 2000 roobol, die betaald moeten
worden. Santen met de openbaarheid van het proces, het optreden van getui-
gen, publicatie van de uitspraak etc.,heeft de instelling van die proces-
kosten or toe bygedragen het aantal echtscheidingen belangryk te verminde-
ren. De wet is hier echter, volgona Bwordlow, niet duidelyk. By echtachei-
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met wederzyda goedvinden(betaalden partyen die torn gezamenlyk. In andere
gevallen liet men vaak de- eiser èf de eisere* betalen, wat volgens pe-
trow niet rechtvaardig 18. petrow noemt gevallen, waarin vrouwen ontbin-
ding van het huwelyk vragen op grond van systematische dronkenschap en
wangedrag van de echtgenoot, of omdat de echtgenoot tydena de oorlog eni-
ge keren van het front gedeserteerd is. In beide gevallen moeat de vrouw
betalen. - •

Ook ia het volgens Swerdlow l\4et rechtvaardig, dat het minimum van
500 roebel, zo al o de practyk uit'wyst, zonder onderscheid van alle lagere
inkomensklassen geheven wordt: al a het een byd*f*«e is in d4 kosten van het
proces, zegt swerdlow,-dan moet ook, zoala dat Verder regel is, de moge-
lykheld bestaan, dat men van betaling wordt ontheven.

Ken ander twintpunt is de onderhoudsplicht. Hier lopen de wetten
der verschillende Unie-republiek en nogal uiteen, en Swerd^ow wyst op de
wenselykheid om in du nieuwe oodiaes, die in de maak zyn - men is op het
ogenblik bezig aan een vernieuwing van alle wetboeken -'hierin meer een-
heid te brengen. Op het ogenblik la de zaak ongeveer zo, dat wanneer een
der echtgenoten niet tot werken in staat ia, de ander na de ontbinding

.van het huwelyk,hem een deel van zyn loon moet afstaan. '
/ X X

• x
Tenslotte enkele kanttekeningen,

JL. Allereerst een merkwaardig geval, waarvan de heer Boekhout melding
maakt in zyn boek "Eurooa's huwelijkswetten*.' Wat de SowJet-Unie aangaat',
geeft dit boek - het verscheen in 1951 - nok de oude wetgeving van 1927.
Op blz, 71 vermeldt ny het geval van oen Nederlander, die in Rusland was
gehuwd en gescheiden. By het bureau van de burgerlyke stand te 's-Gravon-
hage meldde hy zioh-met het volgende *bewys* .van zyn echtscheiding;

"Verklaring betreffende het vervallen van een huwelyk"
"Dezo verklaring wordt afgegeven ten bewyze er van, dat het huwelyk tus.
a enen A. en B. ia. vervallen verklaard, waarvan melding ia gemaakt in de
registers van den Burgerlyken Stand te Leningrad op heden den 19 Februari
1931.

Afgegevui door den ambtenaar van den Burgerlyken Stand te Lenin-
grad heden den 19 Februari.1931, onder No 150."

De Haagse ambtenaar van de Burgerlyke Stand weigerde dit bewys aan
te nemen. By een beschikking van de Arr.Rechtbank te 'a-Oravenhage van
de 19 Juni 1931 werden de stukken ongenoegzaam verklaard, aangezien het
huwelyk niet was ontbonden op grond van een der in de Nederlandache wet
iredergelegde redenen.
& ook in de huwelyka-" en echtacheidlnga-wetgeving voltrekt zich in de

Sowjet-Unle een verandering, die zich toespitst op het versterken van de
volkskracht en het mede-opnemen van. het gezin in de nieuwe nationalisti-
sche politiek.
2. In- verband hiermede wyzen wy nog op de volkomen veranderde houding
t.a.v. de abortus. Deze waa, onder beperking van medische aard, wettelyk

toegestaan. Reeds voor de tweede Waraldoorlog echter werd de abortus ver.
boden. Voor het bevorderen van grote gezinnen werden in 19w de volgende
bepalingen afgekondigd;
1. Speciale belastingen voor ongehuwden on gezinnen met minder dan .drie
kinderen;
2i premies voor elk kind boven het aantal van dries
2. De moeder van zes kinderen krygt een Moederraedaille;
Z, Die van zeven tot tien kinderen krygt de Orde der Moederroem' en de moe.
der van meer dan tien kinderen krygt de titel ven Moeder-heldin,
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En dat, terwyl de woningtoestanden, vooral in de grote steden, erger zyn
dan ooit. . . . .

IV GEEN KOSTELOOS MIDDELBAAR M HOGER ONDgtWYB IN DE 3QWJET-UNIE

Ken kon geen pro-Sowjet-gesehrift In handen krygen of met grote op-
hef werd gesproken over het kosteloos onderwys, dat de SowJet-Unie over
de gehele linie verschafte. Dit in tegenstelling met de "kapitalistische"
landen waar slechts de "kapij,taliati-8che"ryke-lul-zoontjea" middelbaar en
vooral hoger onderwya konden volgen.

In de verschillende grondwetten der Sowjet-Unie werd dit kosteloos
derwys dan ook vastgelegd. De Grondwet van 1936 formuleert in artik'el
l als volgt;"De staatsburgers van USSR hebben het recht op onderwya.Dit

recht wordt door de algemene leerplicht, door koatelooa onderwya met Inbe-
- • • - staatsaiu ""̂

^_^ het onde
e moedertaal, door de organisatie in de fabrieken, in de sowcho-

sen, in de machine-en tractorstationa in de kolchoaen». van kosteloos
technisch en agronomiach onderwya voor de arbeiders gegarandeerd."

By de vele wyzigingen in het SowJet-onderwys van de laatste jaren
klopte deze formulering van art. 121 niet meer met de werkelykheid; De
Opperste Raad der Unie bracht op 15 Februari 19̂ 7 deze wyzigingen aan.
Voor wat art. 121 betreft de volgende:
a-, het kosteloos onderwys wordt beperkt tot hot lager onderwys;
E, de "staatsstudie-toelagen voor de overgrote meerderheid van studenten"
wordt beperkt tot de uitblinkers.
K. van het Reve heeft in "De Vrye Katheder" van 2 Mei 1947 het volgende op-
gemerktj

"De tweede belangryke wyziging betreft art, 121, waarin het recht op
onderwys gegerandeerd werd door "algemene leerplicht voor het lager, de
kosteloosheid van alle, inclusief hot hoger onderwys, door een systeem ,
van staatstoelagen aan de grote meerderheid der studenten, door onderwya
op de scholen in de moedertaal, door organiseren op fabrieken, sowchozen,
nachina-tractorstationa en kolchozen van kosteloos technisch en landbouw,
onderwys aan de werkenden.

De in dit artikel gegeven garanties zyn sindsdien gedeeltelyk ver-
vallen; de kosteloosheid van het middelbaar en hoger onderwye en het
eyateem van toelagen aan de "grote meerderheid" der studenten zyn opge-

en, Op het ogenblik is alleen het onderwya in de eerste zeven-klassen
i de "middelbare school" - wy zouden zeggen het lager onderwys - koste-

loos. De hoogste klassen van die school van tien klassen - het middelbaar
onderwys dus'- en de universiteit moeten nu betaald-worden, ongeacht het
Inkomen van do leerling of zyn ouders. Dit school- en collegegeld bedraagt
150 tot 500 roebel - het maandloon van een vry grote categorie arbeiders -
en varieert naar het peil van de onderwysinrichting. Do maandelykae toela-
gen aan studenten zyn afgeschaft; er worden nu nog all oen toelagen ver-
strekt aan uitblinkers. In art. 121 werden de volgende wyzigingen aange-
bracht. De woorden "inclusief het hoger onderwys11 werden geschrapt, '"kos-
teloosheid van het onderwys" vervangen door "kosteloosheid van het lager
(letterlyk zevenjarig-) onderwys", en "de grote meerderheid" werd vervan-
gen door uitblinkers".

Do oorzaken, die geleid hebben tot de wederinvoering van het school-
jen collegegeld, zyn moeilyk na te gaan. Toen do desbetreffende wet werd
«fgekonügd, .bereikten ons practiach geen berichten uit Rusland. Nu deze

by de grondwetsherziening weer ter sprake komt, beperkt Wysjinskl

e overgrote meerderheid van studenten, door het onderwys aan de soho-
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zich er toe te wyzen op de bestaande toestand en de noodzakelykheid de
Grondwet daarmee in overeenstemming te brengen. Het la niet een kwestie
van bezuiniging, Wyajinskl wees er op» dat deze schoolgelden maar een ge-
ring percentage van de uitgaven voor onderwya bekostigen. Het is evenmin
een oorlogsmaatregel. .

Ken krygt de indruk, dat hier de bedoeling bestaat het volgen van mid-
delbaar en hoger onderwys "moeilyker" te maken, om hierdoor enerzyda de
"productiviteit" van het onderwys ,te verhogen (alleen de uitblinkers kry-
gen geld) en and-erzyds' het animo te vergroten voor de vakscholen der "Ar-
beiderareaervea". Dit in 19^0 op initiatief van dtalin in het leven ge-
roepen systeem van vakscholen-annex-internaat ia in het Westen nauwelyks
bekend, hoewel het alle aandacht verdient.

In deae, scholen worden jaarlyks honderdduizenden Jongens »n meisjes
opgenomen, deels door oproepingen, deels vrywillig. Na het beëindigen
van de lagere school krygen ze hier een vakopleiding voor de industrie,
worden kosteloos gekleed, gevoed, gehuisvest en onderwezen en zyn na af-
loop van die school verplicht om vier jaar te gaan werken waar hen de re-
gering heenatuurt.

Wat het internaatkarakter en het uniform betreft, kan men het met on-'
ze Zeevaartschool vergelyken. Het geheel is een maatregel om de industrie
jaarlyks van een groot contingent nieuwe geschoolde arbeiders te voor-
zien-, waarschynlyk omdat het platteland niet genoeg, arbeiders meer ople-
vert."

Terecht schreef "paraat" het blad van de p.v.d.A. van l? Il ei 194?
naar aanleiding van deze Grondwetswyzlglng:

"De nieuwe bepalingen komen dus hierop neer, dat het middelbaar on-
derwye - d.w,a,overeenkomende met ons u.l.o. of de eerste drie Jaar •
H.B.S. of gymnasium - alleen toegankélyk la voor hen, die- een maandflala-
ris schoolgeld kunnen betalen. Van progressie geen sprak ei Gevolg! alleen
de kinderen van de "managers", de organisatoren,"stoot-arbeiders". party-
bonzen1 kunnen voortgezet onderwya volgen. De gemiddelde arbeider ia uitge-
sloten. Wie onder ligt, blyft onder.
Dit Is geen oorlogsmaatregel, dit past in het systeem,,
K. van het Reve deelt daarna mee, 'gat ' tap de indruk heeft, dat deze maat-
regel de bedoeling heeft de animo voor de vakscholen groter te maken.
Uit het slot van het citaat blykt, dat deze koatambaehtscholen, deels, vry-
wlllig, dee'ls door "oproepingen" bevolkt worden. Qi ais ze van de aohool
afkomen, zyn ze verplicht vier jaar te werken waar de regering hen stuurt,
Wy hadden ons van het paradya der arbeiders tooh een andere voorstelling
gemaakt" ,

Over klassentegenstellingen gesproken.» •
-.-.-.7«-.-.-.-.~

V DE J'ltHQDOI BOIgHEVIK" OVER PARTY a? GODSDIENST

De vraag hoe de Sowjet-Staat en de Sowjet-Party zich verhoudt tot de
godsdienst is allerwegen In discussie; Veel is nog onduidelyk; er heerst
misverstand op menig terrein. Men spreekt van principiële wyzigingen in
de Sow'Jet-Unie die ver uitsteken zouden boven vragen van tactiek en po-
litiek. Daarom nemen wy hier over aen artikel van de "ftolodoi Bolahevik"
uit Moskou, zoals wy het vonden in 'TSCHQ» van Mei 19̂ 7. Wy onderstrepen
telkens enkele belangryke uitlating enTEr 'zou over dit artikel veel zyn te
zeggen, maar laten het nu liefst in zyn geheel volgen zonder enig ootunen-'
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"De redactie van de "Molodol Bolahevlk" ontving de volgend^ brief

van de Komsomol-org«nisatie van een middelbare school in de provincie Ka-
lInin:

Waarde Kameraden,
In onze vereniging la onlangs de vraag gerezen, wel-

ke plaats de godsdienst inneemt in het leven van de Komsomols. Wy menen,
dat een Komaomol niet in God kan geloven of naar dB kerk kan gaanl Wy heb"
ben deze kwestie op de Komaomol-byeenkomst van alle scholen ter tafel ge-
bracht, en op deze vergadering werd een motie aangenomen, waarin wordt
uitgesproken, dat de leden niet naar de kerk behoren te «aan. Nu hebben
aich sommige Komsomols niet aan dit besluit gehouden en alt heeft op
school tot de heftigste debatten geleid,
Oe kerkeen beroepen zioh op de wet inzake de godsdienatvryheid, Zy menen,
dat zy in hun recht zyn en dat dé motie van de organisatie onjuist was.
Wy verzoeken U ons te laten weten, wat Uw inzichten zyn ten aanzien van
deze kwestie.

Het antwoord op deze vraag is allereerst, dat de communistische'par-
ty van oudsher de voorvechtster is geweekt van de gewetensvryheid,dwa;

• dat zy het recht erkent van ieder burger, om zelf zyn houding te bepalen
tegenover dé kerk, om te kiezen tot welke kerk hy wenst te behoren of ook
om die kerk de tug toe te keren. De,communistlscho party heeft altyd een
scherpe scheidingalyn getrokken tuaaen kerk en staat en tussen school en
kerk. En na de Octobér-revolutie heeft de party deze scheiding dan ook
voltrokken. , -

De kerk ontvangt van de ataat generlei subsidie; de Bowjet-ünio er-
kent geen staatskerk, en alle godsdlenat'en hebben dezelfde rechten. In
SowjeWtusland bestaat overeenkomstig artikel 12tj. van de grondwet, gewe-
tenavryheitt voor alle burgera. Haar dit betekent allerminst, dat het de
communistische party onverschillig ia, welk geloof haar leden belyden.
Lenln heeft gezegd, dat de party "het geloof beschouwt als een particu-
liere kwestie voorzover het de staat betreft, maar dat de zaak zich an-
ders verhoudt ten opzichte van de persoon zelf en tegenover het Marxisme.

Het dialectische materialisme, d? levensbeschouwing van. het Leni-
nietisch-Iiarxisme en do theoretische grondslag van de communistische par-
ty zyn onverenigbaar met de godsdienst; De wereldbeschouwing van de par-
ty is op wetensehappelyke feiten gebaseerd, terwyl de godsdienst met de
wetenschap in tegenspraak ie. ai aangezien de party haar optreden op we-
tenschappelyke baai3 fundeert, komt zy onvermydelyk met de godsdienst in

-conflict».
3talin heeft gezegd;" De party kan niet onverschillig staan tegen-

over de godsdienst en voert uit hoofde van haar wetensohappelyk standpunt
propaganda tegen 'alle godsdienstig bygeloof. Godsdienstig bygeloof is in
atryd met de wetenschap, daar iedere godsdienst tn wezen vreemd is aan de
wetenschap". (De problemen v-an het Leninisme^)

In de kapitalistische maatsehappy werd de godsdienst niet alleen
door de onwetendheid van het vcilk in stanfJ gehouden, maar ook en zelfs
voornamelyk door do druk. die do hogore klassen op de bevolking uitoefen*-
den, De moeilyke omstandigheden, waaronder het volk leefdo, het geringe
vertrouwen op do toekomst, de vrees voor armoede en honger, die hun
steeds voor ogen stond, dat alles deed hun geloof In een God en in een an-
der o wereld toenemen, tenin wees er op, dat het daarom onmogelyk is het
geloof uit het bewustzyn van de massa te bannen,totdat deze geleerd heeft
gemeensohappelyk en georganiseerd voor haar bevrydlng te atryden.

Daarom heeft SowJet-Ruslattd de atryd tegen de godsdienst nooit ale
eerste punt op haar programma geriiaatati De party huldigt de overtuiging,
dat het o v erwinnen van het godsdienstig bygeïoof ondergeschikt moet
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blyven aan de voornaamste taak, het organiseren en consolideren van de
werkende stand in de atryd voor de overwinning van het communisme.

Na de october-revolutie, die de hechtate maatschappelyke grondvesten
van de godsdienst vernietigde, hebben m11Hoen en mensen hun godsdienstig
geloof overboord gezet. Dit is echter wel zeer diep geworteld, vooral on-
der onvoldoend ontwikkelde bevolkingsgroepen. Het is een oyerblyfsel van
het kapitalisme. Wanneer men de arbeidende bevolking in haar geheel van
het godsdienstig bygeloof wil bevryden, dan moet allereerst het ontwlkke-
llngspeil van die bevolking worden verhoogd, Hen moet al het mogelyke
doen om duidelyk te maken, hoe schadelyk en waardeloos dit godsdienstig-
bygeloof is, Hen moet in deze kwestie geen bindende wetten uitvaardigen.
Die zouden nutteloos zyn on wellicht haar doel voorbystreven.

toen in 1956 het programma van het Nationaal-Komsomolverbond werd op-
f»-°steld, werd daarin verklaard;"Het Komsomol-verbond moet vastbesloten en

idogenloos ieder godsdienstig bygeloof bestryden",
ücalin zei hierover het volgende;"Waarom vastbesloten en meedogenloos?"
Het kwaad, dat godsdienstig bygoloof kan doen, moet geduldig worden dui-
delyk gemaakt en de propaganda voor de materialistische wereldbeschouwing
moet onder de Jeugd worden uitgedragen".

Overeenkomstig deze verklaring s'chryft het programma van de Kouso-
molfl voor, dat "het Nationaal Verbond van Korasomols geduldig aan de jeugd
bet gevaar van godsdienstig en ander bygeloof moet uitleggen".

De aohryvers van de brief hebben golyk als zy zeggen, dat Komsomoia
niet onverschillig moeten staan tegenover de godsdienst, maar dat zy an-
ti- wet ons chap p elyk bygeloof moeten bestryden, terwyl die Komaomols, die
hun gedrag trachten te rechtvaardigen door zich te beroepen op artikel
12/4. van de Orondwet, ongelyk hebben. Dit artikel slaat uitsluitend op de
houding van de staat ten opzichte van de godsdienst, doch zegt nieta over
de party of de Komsomol.

Het Verbond van Komsomols omvat het meest vooruitstrevende en zelf-
bewuste deel van de Russische jedgd, en binnen het kader Van het Komso*
mol-verbond is de godsdienst geenszins een particuliere aangelegenheid.
Als een Koms'omol in GQdTjteloort en naar' jjii gjrfe^ftaat. dan verzaakt hv zyn
p.llcht. bewyat. dat hy het godsdienstig bygeloof nopt niet geheel heeft
overboord gezet, en dat hv nog geen volleaigbewust levend mens is.

De Komsomoi-vereniglng van deze school had gelyk, toen zy deze fac-
toren niet over het hoofd zag.Het is onmogelyk om onverschillig te blyven
tegenover de verspreiding van godsdienstig on ander bygeloof onder de
sohoolbevolking. Maar de Komsomol-vergadering had het niet by het rechte
eind, toen zy e-en motie aannam, waarin zy aan de Komaomols verbood naar
de kerk te gaan. Als er Komsomols in de vereniging zyn, die in God gelo-

i, dan moet men hun uitleggen, hoe verkeerd godsdienstig bygeloof is en
. n moet hen helpen een Juist inzicht te verwerven in natuurverschynselen.
Met een verbod om naar de kerk te gaan,wordt niets bereikt, maar het Is
wel de taak van de Komsomol om by zichzelf en anderen een bewuste houding
tegenover de godsdienst aan to kweken en de Jeugd er-van-te overtuigen,
dat de godsdienstige levensbeschouwing waardeloos ia. Dit bereikt men niet
met het aannemen van moties. Juist zy, die er niet in slagen, anderen'door
een wetenschappelyk betoog te overtuigen, nemen daartoe hun toevlucht.

De Komsomol-organisatie moet in het algemeen het opvoedkundig werk
onder de jeugd bevorderen en aandringen op het systematisch lezen van po-
pulair-wetenschappelyke literatuur. De leerlingen moeten naar lezingen en
voordrachten gaan, waar de wetenschappelyke wereldbeschouwing wordt uiteen-
gezet. Vooral het onderricht in de natuurlyke historie is van het groot-
ste belang. Aan de jongeren moet de oorsprong en de structuur van het heel-
al worden bygeoracht, de geschiedenis en de Samenstelling van de aardbol,
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de oorsprong- en ontwikkeling van het leven op deze aarde, de oorsprong
van het menselyk raa, de werking van de hersenen en de aard van ona be-
wuatzyn. Al deze vraagstukken moeten worden uitgelegd op een zodanige wy-
ze, dat de jeugd niet alleen vertrouwd raakt met de feiten, maar ook ge-
holpen wordt om zich een wetenachanpelyke kyk op het leven te verwerven*
Maar dit allee is niet voldoende, net godsdienstig bygeloof kan alleen
worden uitgeroeid, als dé natuurkundige en sociale verschynselen op de
Juiste wyze worden toegelicht. Er zyn jongeren, die in het noodlot of in
goede en kwade voortekens geloven. Het ia nodig, dat duidelyk wordt uit-
gelegd, hoe waardeloos dergelyke opvattingen zyn, en de Jeugd moet leren,
alle gebeurtenissen in hun leren te beoordelen in het licht van de mate»
rialistisehe wereldbeschouwing.
Godsdienstig en ander bygeloof kunnen tegenwoordig het best worden bestre-
den met het onophoudelyk en geduldig prediken van de wetenachappelyke en
materialistische wereldbéschouwing11.-

In de aanvang schreven wy dit artikel zonder commentaar op te nemen!
Niet omdat op tal van punten niet het nodige te zeggenzou zyn; Wy zullen
dit zeker regelmatig doen. O.a. in dat ar t ik el t da t de exclusieve en in-
clusieve - om de woorden' van Mr; J. C, Baak te gebruiken--periode van het to-
talitaire systeem te behandelen,
Eén ding is echter wel' duidelyk: van een principiële verandering la by het
communisme geen Sprake.

-.-.-.-.-.-.-.-,-

VI DE SYMBOLEN DER 8QWJET-UNIE

Tot de symbolen der Sowjet-Unie behoren; het sta at a wapen, de vlag en
het volkslied, • •
Het Staatswapen. Volgens art, llt-5 van de Grondwet bestaat het ataatawa-
pen van de ÜssM uit "een sikk'el en hamer op de wereldbol, bestraald door
de zon en omkranst door korenaren met het opschrift1 In de talen van de
Republieken:"proletarlers aller landen, verenigt U", Boven In het wapen
is een vyfhoekige ster».

DeStaatsvlag Art. lU4 van de Grondwet z%gt hier over t De Staatsvlag van de
USSR beataat uit een baan rode stof, Waarop In goud In de bovenhoek by
de viaggeatok een sikkel en hamer en daarboven een rode vyfhoekige ster,
omgeven dcror een gouden rand. Da verhouding van de breedte tot de lengte
ia l • 2 ».

Het Volkslied. De Sowjet-Unie heeft een eigen volkslied gekregen; De
te1-—-*, is geschreven door S.Michalkoo en El-Regietan; de muziek ia van
A. .lexandrov. Dé Nederlandse letterkundige Theun de Vrlea gaf een ne-
derlandse vertaling, die te vinden la in de bundel "Het Vryheldalied",
Uitg.pegaaus,A»dam l^Ul, blz. 13.

Volkslied van de 86w.1et-Un.le.

Een reeks republieken sloot vry en eendrachtig,
Geschaard om het zegenryke Rusland haar bond,
!t Sowjetland een Unie, ondeelbaar en machtIK
op't hecht fundament van de volkswil gegrond.

Roem zy met U, Uyn Vaderland,
Roem zy met ü, bevryde grond,
Bolwerk der vriendschap dat allen omaluit.
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Vlag Van het groot Sowjetverbond,
Vlag "aar het volk zyn kracht by vond-
Bracht ons van zege naar zege vooruit.

Gy zon van de vryheid, Gy straaldet door stormen,
\r L enin de weg weea, die bergopwaarts gaat,

' Tot arbeid en moed wist Stalin óns te vormen, •
De trouw aan het volk roept ons op tot de daad.

Refrein: Roem zy met U, enz.

Een leger werd groot in de atryd die wy streden,
En al wie ons aanvalt bezwykt door die macht.

. N u allen tesamen het lotgeval smeden,
Bloeit eer en geluk voor het komend geslacht.

Roem zy met U myn Vaderland,
Roem zy met U bevryde grond.
Bolwerk der vriendschap dat allen omsluit
Vlag van'het groot Sowjet verbond,
Vlag waar het volk zyn kracht by vond,
Waai ons van zege naar zege vooruit.

Dit nieuwe volkslied geeft duidelyk aan hoe het nationale In de-
Sowjet-Unie naar voren gekomen is.- Trouwens in de bundel Vryheidf l lede-
ren, die door Lion Contran zyn verzameld -en by 4e ooun.Pegasua uitgege-
ven zyn, is dit ook duidelyk te bespeuren.
De inhoud van deze bundel liederen vermeldt o,a.(in Volgorde):
De Internationale;
Wilhelmus;
De Vlaamsche Leeuw;
Volkslied van de Sowjet-Unie;
Indones ia Raja;
Partisanenlled enz.

Het Staatswapen bl.vft e-cnter; sikkel «n hamer op de wereldbol.
— • — . — • — • — « — ••*•••»"•"

VII ECONOMISCHE DEMOCRATIE IN DE SOWJET-UNIE?

Het verwyt dat van communistische zyde gericht wordt tegen hen, die
de Sowjet-Unie beschuldigen van een volkomen gebrek aan democratie,luidt:
de zgn. democratie in West-Europa is op zyn hoogst den politieke demo-
ratte. Deze is echter waardeloos, wanneer ze niet gepaard gaat net de

.oonomiache democratie.
Over de kwestie van lonen on pryzen bevatte "Paraat"van 6 Juni 'u7

een uitnemend artikel, dat we hier in zyn geheel laten volgent
"De Waarheid"

"De Waarheid" verweert zich tegen de beschuldiging, dat nergens het
verschil In do lonen zo groot is als. in Rusland. Een zonderling verweer
overigens J . . .

Het ia een citaat uit de Nat.Rott.Crt., dat met instemming ovërgenowe
men wordt en eindigt met de volgende wysheldi "Hot blyft, ondanks dat af-
romen, aantrekkelyk om veel te verdienen, In hot byzonder In de laatste
tyd, toon do regering er toe overging do dlstrlbutle-pryzen en de pryaen
der commerciële winkels naar elkaar too te brengen (een verstandig stre-
ven) ".

Laten we even zien, hoe de pryzen van de gerantsoeneerde en van de



offici'êle zwarte markt zich ontwikkelen:
gryzen v,d.gerantsoeneerde artikelen per ke.

tofr , v a n a f
16 Sept; «1*6 16 Sept. '46

Bruinbrood l-, 10 J'.̂ O
Wittebrood 1.70 5.-
Suiker 5'. 50 15'.-
Boter 28.- 60.-

pryzen van de officiële zwarte meykt per kg.
tot' vanaf

19l4.3/'lt4 16 Sept.«W 16 Sept. «W
Bruinbrood 30-35 10 T. 50
Wittebrood 100 18 12.50
Suiker 800 130 60.-

ter 1000 210 ll|O.-
Hev. .a al de moeite waard, de pryzen van de gerantsoeneerde artikelen
eena te vergelyken met 'de Nederlandse;
Stellen wy het maandloon van een Russische arbeider op gemiddeld 500
roebels (aan de hoge kant) en dat van de Nederlandse arbeider op 170 gul-
den (F.ljO.-per week) dan blykt, dat naar .Russische maatstaf de Nederland-
se pryzen zouden zyn: • • • •

l kg1, bruinbrood P. 1.10. 8 ons P.O.88;
l kg. wltbrood F,l,?0, 8 on« F.1.36;
l pond suiker P.2,50;
l pond boter F.11,-

Het is nu al duidelyk, dat een Russische arbeider niet vet sopt. Haar de
bevoorrechten, die een salaris verdienen dat 10,20,30 maal zo hoog is,
kunnen op de zwarte markt terecht. Dat is niet strafbaar, want ook daar-
van worden de pryzen door de Staat gecontroleerd.

Een zo schaamteloze en oponlyke bevoorrechting van de meest draag-
krachtigen zou in de West-Europese landen ongetwyfelöl de felste protes-
ten van de communisten en trouwens van ieder ander uitlokken, en terecht!

Hoe men de zaken ook wendt of keert, het staat vaat, dat Rusland in
deze tyd het land is met de scherpste klassetegenstellingen en de grof-
ste bevoorrechting van een kleino maar sterke groep welgestelder) boven
de massa der arbeiders.

Het is in dit verband zeke* niet oninteressant eens te horen, wat de
correspondenten van Engelse bladen, die ter gelegenheid van de- conferen-
tie enige weken in Moskou verbleven,als hun indrukken meedelen. Zy kun-
nen nu zonder vrees voor censuur meedelen hoe ze de toestand in Moskou
gevonden hebben. • •

^oor de Regeringsvoorlichtingsdienst van 19 Mei j.l. zyn een aantal
p e. ittreksels gepubliceerd,1'waardoor het mogelyk ia een beeld te kry-
gen van het Rusland van heden.
Wy geven.hieronder hot zwart en het wit.

f duard Crankshaw schryft In de Qbsarvert "Er zyn nog veel Duitse auto's
esterse kleren in Moskou. Maar' "zonder- herstelbetalingen uit de lopen-

de productie zal dat niet lang meer duren. Het voedsel, dat verkregen was
uit Oost-Europa, is reeds QP. Brood i8 minder duurzaam dan auto's;
Men kan van zyn gewone rantsoen leven, wanneer men een stevige arbeider
is met een goede gezondheid, die de cantlnemaaltydan ontvang* op de
plaats waar hy werkt. Maar wanneer men niet zo robuust ia als een boer of
wanneer men eerr invalide te zynen laste Heeft, moet men, extra werk zoe-
ken om zyn inkomen te vermeerderen; negen-tiende hiervan zal dan opgaan
aan voedsel op de vrye markt, waar de pryzen duizelingwekkend hoog
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twintig roebel (+ F1.6.- voor een kilo aardappelen".

De diplomalfttecorreapondent van de flewa Chronlcle achryft, dat het
R u a a i a c h e volk geen oorlog wenst, maar dat het regime het volk tot elke
conclusie kan dryven, waartoe het regime heeft besloten. Hy Is echter van
mening, dat ook het regime voorlopig geen oorlog kan wensen;
Over de woningtoeatanden schryft hy, dat In Uoacou 6 a 7 mlllloen mensen
wonen in een woonruimte, die naar Londense maatstaven minder dan 2 mll-
lioen menaen kan herbergen.
"Toen de Duitsers verdreven waren, «aren ongeveer JO millloen mensen dak-
loos. Het probleem is in Moacou nog groter geworden door de vlucht van
vele plattelandsbewoners en weerkerende soldaten naar de stad. Bulten
Moacou zag ik families wonen in verlaten wagons, In kerken, In schuren
en in oude hutten.1 Er worden fabrieken gebouwd en bibliotheken en hier
on daar ook huizen. Maar de Sowjet-regerlng wil de woningbouw geen voor-

ng verlenen en niemand in Rusland kan my vertellen, hoe lang hert nog
-al duren alvorens de woningtoeatand belangryk verbeterd zal zyn".

W. M.BW er sohryf't in de Daily H er al d (Labour)o.m.: "Er zyn natuurlyk
geen klassen in de Sowjet-Unie. Da Russen hebben my pleohtlg verzekerd,
dat er geen ryken en geen armen bestaan. Toch ia er zeer zeker een zeer
groot aantal mensen, die In lompen lopen, slecht behuisd zyn en zicht»
baar ondervoed. Even zeker la het, daver enkelen zyn, die zeer goed ge*
kleed gaan, wel doorvoed zyn en goed behuiad en die In ataat zyn on te
eten, te drinken en te dansen in ontstellend dure restaurant». Wie z*y zyn?
Hoge ambtenaren, officieren, achryvers, acteurs, danaera en de meer for-
tuinlyke leden der verschillende beroepen". -,
Hy deelt verder mee, dat een ongeschoolde arbeider, "vrouwen, die sneeuw-
ruimen in de straten", 275 roebel per maand krygen. (Men probere zich
voor te stellen, wat "De Waarheid" zou sohryven over sneeuwruimende vrou-
wen In Amsterdam! Red, Par.). Een adwooaat met een goede-particuliere
praktyk kan wel IJD.OOO roebel por maand verdienen (Fl.12.OOO*- per maand,
Tl.lilü.,000.- per Jaar, Fl, 2;800,- per week).
Ironisch gaat de achryver verder;"ft vrees»dat Lonln tamelyk burgerlyke
idee'en gehad moet hebben., toen hy schroef, dat "het proletariaat er voor
zal zorgen, dat iedere zwoeger een Bekere verbetering in zyn bestaan zal
zien; dat iedere familie voldoende brood zal hebben; dat ieder kind een
fles goede melk zal hebben erf d*t geen' volwassene in een ryke familie
extra melk zal durven nemen, zolang nldt alle kinderen voorzien zyn"»
Volgens dezo correspondent ontvangt de Russische arbeider een roebel voor
hetzelfde werk, waarvoor een Engelse arbeider een' aixpence (30 cent) ont-
vang t. De geschoolde arbeider krygt volgens hem 1000 reebel per maand, het
gemiddelde loon bedraagt 600 roebel per maand. Volgens .andere opgaven ia
"et 300-500 roebel. • • •;.

j zegt; zwart brood, het gewone maal, kost 3 roebel (90 cents), een al-
lurniniurn pan, naar gelang van de maat 20 tot 1OO roebel (F1.6.- tot
Fl.jo.-), een herenooatuum 2000 roebel (F1.60O.- of wel' 2 of 3 maal het
maandaal aria {)-, een reep chocola... .60 roebel <F1.18,-). Ben Z ia-auto
kost Fl.30.000.-,.,.over dure sleeën geterokeni
Nadat dan de aohryver geconstateerd heeft, dat er in Rusland geen klaa-
aen meer zyn met voorrechten, maar "categorieën"j die "voorkeur" genieten,
hetgeen een fyn verschil is, besluit hy met de conclusie, dat wy on dit
allea Rusland niet moeten veroordelen. -
"Wy zyn er volkomen naast, wanneer wy Rusland booordolen naar onze maat»
etavan, wanneer wy verwachten, dat het zich langs onze lynen zal ontwik-
kelen, of zelfa meer langs lynen, die wjr intuïtief begrypen. Zeker, de
huidige gemeenschap in de 3owJet-Unie ia niet, wat wy onder aooialiame
verstaan. Maar dat hadden wy ook niet moeten verwachten. Haar deugden en
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fouten zyn volkomen Russisch, terug te voeren tot ver voor de revolutie,
tot het Taariatne, tot de Orthodoxe Kerk, tot misschien nog dieper liggen-
de oorzaken. Het ia blinde dwaasheid om Rusland te b.esehouwen al a een po-
ging tot een model van een arbeidersrepubliekj zoals wy die Zouden zien.
Het is even dwaas het te veroordelen, omdat het dat niet ia. Zyn idealen,
ayn begrippen, zyn denkbeelden, zyn zo verschillend van de onze, datemen
aoma aan een wederzyds begrypen wanhoopt".

Wy zyn geneigd hierop te zeggen: accoord, als men ons van communis-
tische zyde dan ook maar niet wil laten geloven,- dat Rusland een aards pa-
radya is, waaraan wy een voorbeeld kunnen nemen.

De f communistische') Dailv Work er heeft van repliek gediend.
Tegenover de "News Chronlolo" wordt opgemerkt, dat de woningtoieatanden
in Engeland ook zo goed niet-zyn. Men dank e aan de "s qua 11 er a" i
Var""wer van de "Daily Herald" wordt gezegd, dat mon nauwelyka zou denken,
da y socialist 18.
De Zia-auto wordt in beperkte hoeveelheid gemaakt voor diegenen, die in
dit uitgestrekte land lange reizen moeten maken. Ia het in deze omstandig-
heden verkeerd voor een socialistisch land om een efficiënte auto te ma-
ken? Wy zouden zeggen: Welneo, al is Fl.jO.OOO.- wel wat pryzig. Wie ry-
den er in die auto's? Ambtenaren waarschynlyk. Wat zou "De Waarheid" zeg9
gen, als eens
Volgens de "Daily Workor" is hot loon voor eon ongeschoolde fabrieksar-
beider 14.50 roebel. Over de sneeuwruimen d o vrouwen wordt niet gerept. Het
gemiddelde loon op de fabrieken in Moskou, Leningrad én het Donbekken
was 600 roebel per maand, specialiston komen aan 2000 tot 2500 roebel toe;
Alweer; wat zou "De. Waarheid" er van zeggen, als in Nederland een gemid-
deld loon werd verdiend van Fl.l+O.- en een Specialist zou F1.120.- kry-
gen? Neen, Rusland kan voor ons geen voorbeeld zyn en als "De Waarheid*
ons by voortduring vertelt, dat dit het Ideaal ia, waarnaar wy moeten
streven, zullen de Nederlandse arbeiders goed doen zich van de feiten op
de hoogte te stellen. •

INTERNATIONALE VRAGEN

De vredige samenwerking, waarover 8talIn sprak met Harold Stasaen
was in volkomen tegenspraak met de Leninistische theorie, zoals die ook
door S t al in is aanvaard. De praotyk op de Balkan Spreekt dan ook een ge-
heel andere taal. De verwarring, die in Centraal-Europa "van Oostenryk
to' Higolie" is gewekt door communistische activiteit wordt door J. de
Kao. in 'faraaj" van 20 Juni lykl volkomen juist getekend met de volgen- •
de Ivo orden;

"De maand Juni heeft ons een reeks van communistische acties doen
zien, die 'Juist als men zich niet beperkt tot het onderzoeken van ieder
ervan afzonderlyk, doch als men een beeld van het geheel tracht te vor-
men, een voortreffelyke illustratie geven van wat nu eigenlyk Russische
politiek ia, en van wat de wereld te wachten al a de Russische Invloeds-
sfeer voortdurend vergroot zou worden;
Van Qoatenrvk tot MongollB
Die Invloedssfeer omvat de gebieden, die in de loop van wereldoorlog II
door de Russische legers zyn betreden, en als we de communisten mogen ge-
loven, daardoor zyn "bevryd". Zé omvat ook die gebieden waarin de Ruaaen
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reeda veel langer de feitelyke macht uitoefenen, zoala de zogenaamde "Mon-
goolse Volksrepubliek" die tegen de byna onbevolkte\n van
China ligt, en die al sedert byna een generatie een operatiebasia voor de
Ruaaen, zowel in de richting van Mandsjoerije en Noord-Chlna, als in de
richting van dit Chinese buitengebied,- Sinkiang, en daardoor naar Mldden-
China en zelfs naar India, ia geworden. Van Mongolië tot Opatenryk atrekt
zich het enorme gebied uit, dat door de Rusaiaohe legere bezet ia. De in-
vloedssfeer van Rualand eindigt daar niet. Die is aanwezig overal waar
communistische partyen de veraterking van het "proletarische vaderland"
als de taak beschouwen, die het voornaamste ia, en die "net alle hun ten
dienste staande middelen" - zoals het program van de alleen formeel ont-
bonden* Communistische Internationale het formuleerde - moet worden vol-
bracht.

De Juni-maand heeft ons tot op heden een reeks van aotiea laten zien,
e allo de veraterking van deze invloedssferen beogen, en die bewyzen,

_at Hoscou inderdaad een wereldpolitiek voort en de dingen niet zo stunte-
lig -aanpakt ala de door Moacou bedreigden het tot op vandaag nog ateeda
doen,

"guivering" in Hongarye Het begon in Hongaryo, oen van die landen die, ala
de vredesverdragen getekend zyn. voor wier aanvaarding ook Hoaoou zich
heeft uitgesproken, maar die intussen nog'ateeda op de(Russische handte-
kening wachten, binnen negentig dagen door de Rode Legers ontruimd moeten
worden. Nu heeft het Hongaarse volk, wat het dan overigens ook in politiële
opzicht moge verlangen, één ding duidelyk kenbaar gemaakt by de verkie-
zingen die gehouden zyn, en die zioh In meer vryheld hebben afgespeeld,
dan dat b, v. in Polen, Roemenië en Buig ar ye het geval was. Dat ene ding •
waa: dat men noch aan de directe uitvoerders,van de Russische bevelen,
aan de communisten, in belangryke mate vertrouwen' schonk, noch aan de so-
cialisten, die geen duidelyke scheidingslyn tussen «ich en de communisten
trokken, doch ala bondgenoten van &C.P,optraden. De overweldigende meer-
derheid atemde op de party, die zover mogelyk Van Rualand af stond, op de
party der Kleine Bezitters, Ook die party had tenslotte rekening te hou-
den met het feit, dat het Rusaiaohe leger in het land staat, en ze moe at
dus een regering vorra'en, samen met socialisten en communisten, waarby de
communisten natuurlyk een veel groter deel van de machtspositie» kregen
dan met de ultalag van de verkiezingen in overeenstemming was.
Hiermee kon Rualand, hoe ontstemd ook over de uitspraak van het Hongaarse
volk, voorlopig volstaan, zolang het Russische leger voor correcties kon
zorgen. Maar nu het eind van do Russische bezetting in zioht komt, nu moet
er in Hongarye een regering komen? die volkomen door de communisten gecon-
troleerd wordt, en die het hele land tot een "veilig gebied" maakt, beke-

en van uit het Uoaoouse standpunt. Dua moest de meerderheidsparty maeh-
jloos worden gemaakt, iets waarmee de Ruaaen reeds geruime tyd geleden

begonnen waren, toen de secretaria van die party werd gearresteerd ala sa-
menzweerder tegen het Russisch bezettingsgezag, en toen een twintigtal af-
gevaardigden, om dezelfde reden uit het parlement werden verwyderd,zonder
dat hun plaats door andere leden van die party werd ingenomen*

Dat er een Hongaarse reactie iar dat deze tot de ergste typen van dit
soort behoort, daarvan legt de gaaehiedenia van Hongarye aedert 1919 ge»
tuigenis af. Kaar die reactie was by de bezetting Van het land door de Rua-
sen., in de periode tot aan de verkiezingen, op uiterst hardhandige wyze
aangepakt, voor zover de Russen het tenminste niet nodig vonden, met een
deel van de vroegere hoogwaardigheidsbekleders te gaan samenwerken, en de-
ze lieden, zoala ze dat ook in Roemenie hebben gedaan, in allerlei machts-
posities te houden of te plaatsen, geheel volgens de Russische opvatting,
dat een overgelopen reaotlonnair veel bruikbaarder ia dan een overtuigd



democraat. Dat men dus reactionnaire parlementsleden verwydert, dat is in
omstandigheden als de Hongaarse verdedigbaar, ala men ze dan maar ver-
vangt' door andere leden van dezelfde,party, die niet tot de reactie be-
horen. Maar ia dan die hele party niet reactionnair, zal men vragen? Ze
ia niet meer reactionnair dan een party van kleine bezitters uit de aard
van haar structuur moet zyn, d,w,z,-Z'e kan zeer vooruitstrevend zyn, en
voor een politiek, die op verstandige wyze naar de georganiseerde econo-
mie gaat, en de kleine boeren en irfiddenatandera in die economie inscha-
kelt, worden gewonnen. Maar het is de Russen en communisten niet te doen
om de een of andere verbetering vanlde /Hongaarse economie, noch om dé
verhoging van het levenspeil van 'het Hongaarse volk.. Wat zy willen ia
niets andera dan de heersohappy der ctiramuniBtenv het volkomen uitleveren
van het Hongaarse volk aan de Russische belangen. ' .
D e Hongaarse socialisten . . - , • . , .
Dit,-heeft dan geleid tot de rogerfnèacri.sis, dierin feite op de vlucht
ve '.e belangrykate regeringsperso'nen naar h«t-buitenland neerkwam, en
op ..dli in hun plaatsen zetten van lieden, die voldoende vrees voor Mo*-
cou hebben om volkomen.te gehoorzamen.Deze lieden en een toenemend aantal
communisten moeten er voor zorgen, dat een regering aan het werk gaat,
die straks verkiezingen kan uitschryven, waarby een eenheidalyst-van com-
munisten, socialisten en gehoorzame kleine bezitters de meerderheid- be-
haalt, en de democratie-volgens-Ruffsiaoh-model over Hongarye heerst. Dat
dan de' zaak nog niet afgelopen la, dat voortdurend weer nieuwe slachtof-
fers uit de groep van de kleine bezitters en van de. socialisten zullen
worden uitgezocht, zodat uiteindelyk alleen communisten en lieden, die
zich aan de communisten verkocht hebben (of ze zich nu socialist of klei»
ne bezitter nooraen-doet er niet, toe) in hot staataap paraat zlttej^kdat
nroeat nu langzamerhand voor.ieder duldélyk zyn. ^J-

Niettemin vindt men by de Hongaarse socialisten blykbaar nog een meer-
derheid, die meewerkt om de commuhiatiache manoeuvres e-en parlementaire,
democratische en zelfs, socialistische, sanctie te geven,.Het gaat dan al-
lemaal tegen "de reactie", wat heel .f r aal* ld, jmar da Voornaamste reactie
in Hongarye is nu eenmaal het Russische leger én de "gang" Van Rakoai.de
communistische leider,' die onder de "weinig scrupuleuse agenten van de
Commintern;'alt/d een van de allerergBtSn.waB. , , '

Bovendien, deze gewilligheid: ten aanzien van de communisten zal d» •
Hongaarae socialisten niet baten. .Om he/t;maar zo cru mogelyk te. zeggen:
ook zy: gaan er aan. De ".Ob eer ver*' van 15 -Juni. meldde' reeds, dat de commu-
nisten in de fabrieken en openbare bèdryven eisen, dat de socialistische .
..vertrouwensmannen zullen aftreden, vaak onder bedreiging met geweld.
Poolse ervaringen , ,. ..."„ • - ,.
In Polen, waar de socialisten zich al-*lang geleden aan de communistische

. ov "heersing onderwierpen, heeft dit er^el toe geleid, dat aan aantal ao-
ci .sten mede de vruchten plukken' van tiet behoren tot de nieuwe heeraera-
groep, die zich daar duidelyk. aan het vormen ia, maar dit zal slechts een
vreugde van voorbygaande aard zyn. Immëra tot de berichten van de afgelo-
pen week behoort-ook dat, waarin wordt meegedeeld, dat eenTaantal voor-
aanstaande socialisten in Warschau' iyn gearresteerd,.beschuldigd van hoog-
verraad, wat in de door da Ruftaén beheerste landen, de term ia, Waarmee
men ieder contact met toet buitenland aahduldtv Dat in dit'bericht gespro-
ken werd van verbindingen met ,d§T»oolsVcontra-regering in Londen, la,
«oor, allen, die de methoden kennen, .het bewya, .dat de communisten bloed
willen zien. De socialistische party van Polen zal dua weldra voor de
keus staan een aantal Van haar voormannen aan de communie ten uit té leve-
ren, of buiten de wet te .worden gesteld. Levert ze hen, uit, wat té ver-
wachten ia, dan volgt na de eerste uitlevering de eia toV^eh volgende,
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en dit wordt dan voortgezet totdat de socialisten én hun eer én hun party
hebben verloren. Het einde in al de Ruasen-landen ia steeds, dat er een po-
litiek monopolie overblyft, uitgeoefend door een "gezuiverde", dus tot ab-
solute gehoorzaamheid gedresseerde communistische partyi

Zover la men in Polen nog niet, men neemt er in al die landen de tyd
voor. Voorlop-ig zyn er niet alleen socialistische partyen, maar zelfs nog
"opposities". Doch het behoren tot de oppositie staat gelyk met het in zyn
bezit hebben van een uitgesteld doodvonnis. In Hongarye la de leider van
de oppositie van hoogverraad beschuldigd, omdat hy het wenselyk achtte,
dat by de komende "verkiezingen" buitenlandse waarnemers aanwezig zullen
zyn, de enige, ofschoon onvoldoende, waarborg, dat die verkiezingen niet
helemaal een communistische rel zullen worden. En In dezelfde week werd
de leider van do Bulgaarse oppositie gearresteerd, wat dus betekent, dat
'-i dat land de volledige Russificoring moet worden verkregen.

jstonryk in de knol
Typisch is voor de helo aituatie hot gebeurde In Oosteriryk. Zo ergens in
do wereld een door en door socialistische arbeidersbeweging boataat, dan
is het daar. En de communiston hebben er dan ook, ondanks do Russische be-
zetting, maar ook dank zy de aanwezigheid van geallieerde troepen, geen
voet aan de grond kunnen krygon. Niettemin hobbon ze een vertegenwoordi-
ging in de regering, die veel groter ia dan hun invloed In hot land; Doch
daarmee zyn ze natuurlyk niet tevredon. En het la nu bekend geworden, dat
ze bezig waren de regering te presaen tot het uitbreiden van de communis-
tische Invloed in de regering en tot het uitwerpen van ministera met te
veel zelfstandigheid tegenover de Russen.-

Het In de openbaarheid brengen van deze poging heeft het spel even1
doorkruist, maar het arme Ooatenryk zal daar zwaar voor moeten boeten;
Niet alleen la het Russische leger daar nog steeds, dat het land leeg .
haalt, maar de Russen hebben nog een ander middel,nl. da eia, die hun va-
zal Tito aan Ooatenryk stelt, voor het afstaan van de aan Joegoslavië
grenzende gebieden. En aangezien de vredesverdragen Tlto op dit pont niet
bevredigd hebben, vreest men voor eem inval In die gebieden van "patriot-
ten", die de aansluiting aan Joegoslavië wensen, en* die noch door Tito,
noch door het Rode Leger tegengewerkt zullen worden. Hier naderen we dua
al do militaire operaties, die, In deze oorlog tussen Rusland en 4e geal-
lieerden, (want dit is het tenslotte), tot dusver nog vermeden zyn.
Vazal-stat en en vazal-organisaties
Militaire op eratios hebben wél plaats gehad aan het andere front van het
Russische imperium, te weten aan het Chinese front, waar de Mongoolse re-
publiek haar militaire macht, dio een door Rusland gevormde, gelelde, ge-
wapende en gebruikte macht is, hot Sinklang-gebied heeft blnnengestuurd.
)f die macht door Russische vliegtuigen begeleid waa, la een formaliteit»
de "Mongoolse» vliegtuigen ayn-Rusaische vliegtuigen, en er wordt ta de
Mongoolse rep'ubliek zelfs niet geniest als de Russen het niet willen;

Ziehier, zeer in hot kort oen beeld van de Russische bedryvigheid In
en door de vazalstaten,We zouden to uitvoerig worden, als we er een
schets van de gelyktydige bedryvigheid der Russische vazal-organlaatios
aan toevoogden. Men woet, wat zich in Frankryk heeft afgespeeld, en men
kent de poging om hier in Nederland een stakingsgolf te doen ontstaan.
Men weet veel minder van de bedryvigheld in IfcallB, waar de communisten
een heel guerlila-leger hebben, dat gereed staat om tegen de regering
mot de wapens in de hand op te treden. In ieder geval houdt men in
Washington rekening met de mogelykheid van een communistische ataats-
groep in Italië, en trouwens ook In Ooatenryk. Ik zou er aan willen toe-
voegen, dat de aituatie in Frankryk zioh meer en meer In de richting ont-
wikkelt, die het spreken over staatsgrepen, tot een verstandig politiek
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gesprek, en niet langer tot het alarmisme doet behoren.
Aan do vooravond'van-'het congrea van lï ar g at e had de "Izveatia" een hef-

tig artikel tegen Bevin, Thana heeft de «prawda" een tweetal artikelen ge-
bracht, die een aanaporing bevatten, tot de Engelse linkervleugel gericht,
en trouwens ook. tot de Franae aocleliaten, die het maeat gevoelig zyn
voor de "eenheid" met de communisten, om te breken met de Bevlns en de
Bluma , en de Ruaso-communiatiache politiek krachtiger en duidelyker te
steunen.
De aanval en het verweer.
Het ia duidelyk, üe communisten zyn over do hele linie actief, met alle
middelen, die tuasen de kleine militaire en de grota propagandlstiache of-
fensieven maar te bedenken zyn. Hot is ook duidelyk, wat de reden voor
deze verhoogde activiteit ia. De mogelykheid van een Amerikaanee politiek,
die het herstel van Europa en van de werold zou brengen, tekent zich
a' ia duidelyker af.

£indelyk la er dan tegenover het comrunistlaohe plan een Amerlkaana
plan, dat nog lang niet alle terreinen boatrykt i*, dat ock nog niet met
de nodige fllnkhoid en snelheid wordt toegepast, maar dat zich dan tooh
ala het pogen van Marshall om do Europoae economie te aaneren,aftekent.

San geaaneerd Europa echtor, betekent niet alleen, dat de invloed van
de Russische vazal-partyen daar snel'zal afnemon, hot betekent ook, en
dat vindt men in Moseou bedenkelyk, dat een hersteld Europa ontstaat, dat
na enige Jaron over de krachten zal beschikken om een Russiache inval te
.weerstaan, totdat Amerikaans-e hulp komt, die de weerstand in een Ruaai-
aohe nederlaag doet verkeren. Maai' dat ia niet hot enige. Een zich her-
stellend Europa zou op de Russische vazalataten een geweldige zuigkracht
uitoefenen. De overgrote maaaa van do bevolking in het gebied, dat de Bal-
tiache ataten, polen,Ro.ameni£,Bulgarye, en alles wat ten Woaton hiervan
l-igt, omvat, ooet van do Russen en van hun honger-ecor.cmle, evenmin iets
hebben als van.hun totalitaire politiek. Hetzelfde is, 'op-een geheel an-
dere wyze, met de Aziatische volken hot geval. Alleon de chaos geeft Rus-
land kaneen. En dus moet die chaoa ovoral gehandhaafd woeden, of waar mo-
gelyk vergroot, juist nu do mogelykhedon van do beëindiging der ohaoti-
sche toestanden zich gaan aftekenen.

En het verweer tegen dit communistische pogen ligt dus ook voor de
hand.In de eerste plaats moeten de plannen van Marshall snel tot werke-
lykneden worden, en zal men moeten begrypenj*dat die plannen in omvang en
diepte nog onvoldoende zyn. Om het maar weer ainpliatiaeh te zeggent ala
Amerika me ont met twintig mllliard dollar klaar te komen, dan vergist het
zich. Het zullen er in de loop der komondo Jaren, eerder tweehonderd voe-
ten zyn. . .

- En in de tweede plaats zal ieder, die in de politiek werkt, slch bver-
a oeten verzetten tegen de communistische politiek, hoe vriendelyk.men-
seiyk, democratisch, of hoo flink, radicaal,rovolutionnairrdie politiek
ook is aangekleed. Achter al die vela maskers, ligt de werkelykheid van
de ohaoa en van de Russische tyrannie. En daart03on past slechts een on-
ver b iddelyk; NEEN;

Alleen, wie dit "neon" zegt, kan tot oen wbrkelyk progressieve en so-
cialistische politiek "Ja"' zeggeh.' • • • • '
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II HET DEBAT; DS BUSKE8-DE KAPT

Het ia mede de bedoeling van deze Bulletin-uitgave om hen, die stu-
die maken van het communistisch vraagstuk, kennis te doen nemen van ver-
schillende beschouwingen.Dit betekent dus niet, dat wy o na geheel of _. .



gedeeltelyk met bepaalde beschouwingen acooord verklaren.Ona standpunt
t.a.v. het communiame kan men vindan in de Inleiding. Wy nemen in dit ar-
tikel op de perspolemiek tussen Da.Buskes en de schryver van "Rusland en
wy". In "Het Vrve Volk" van 21 Juni 19̂ 7 schreef Ds.B.het volgende:

Militaire macht en.reactie
Het boek van De Kadt heeft twee titels. -De eerste ls:Rusland en wyj

De tweede: Hoe redden wy de vrede? § >
Rusland is in het oog van De Kadt de grote bedreiging en hy stelt de

vraag, hoe deze bedreiging kan worden afgewend. Een preventieve oorlog
kan geen oplossing geven. Ze veronderstelt immer een georganiseerde de-
mocratische wereld. In-werkelykheid'hebben we een chaotische wereld,waar-
in de macht van de reactie zo groot is, dat een oorlog tegen Rusland een
oorlog onder leiding Van de reactie zal zyn» De Kadt zegt nle'i, dat deze
preventieve oorlog ook zou moeten worden afgewezen, als wy een georganl-

eerde democratische wereld hadden.Zyn uiteenzetting doet vermoeden,dat
W hem in datlgeval zou accepteren, Hy wyst hem Immers alleeiTaf ioadat
hy in de gegeven situatie onder leiding Van de reactie gevoerd zou wor-
den.De enige reële oplossing, naar het oordeel van De Kadt, i» een ster-
ke verdediging tegen Rusland: het-ooheppen van een militaire «jacht zo
groot,1 zo overweldigend, wat haar bewapening betreft, dat h*t voor de Rus-
sen duidelyk is, dat de oorlog alleen maar een nederlaag kan wordeniTe-
gelykertyd moet een progressief continentaal Engelse gemeenschap worden
opgebouwd, die in het Angelsaksische blok.een factor van betekenis ia en
•als Amerika progressief- word*, to't volkomen versmelting iet dat progres-
sieve Amerika kan'komen.

Wat my verwondert is het feit. dat De Kadt, die een preventieve oor-
log tegen Rusland afwyst, omdat het een oorlog onder reaotionnaire lei-
ding zal zyn, zo vlot de schepping van een overweldigende militaire «acht
propageert, zonder ernstig de vraag te stellen, of deze schepping niet
evenzo onder reaotionnaire leiding tot stand zal konen. De Kadt zegt zelf,
dat er geen progressief Amerika- bestaat, dat er zelfs geen progressieve
party in Amerika gevonden wordt. De krachten voor een progressieve b«- •
weging zyn wel aanwezig, maar of zy de leiding In handen zullen krygen,
is onzeker. Tóch meent De Kadt, dat tegenover Rusland een progressief
Amerikaans-Angelsaksisch blok kan «orden opgebouwd, terwyl tegelyjcertyd
een overweldigende militaire «acht wordt geschapen. • : •*','•

Naar onze overtuiging propageert hy een vierkante clrkel.Hy wil
voor alles realist zyn. Laat hy het dan voluit ayn en er aan- denken,dat
het tot nog toe nooit vertoond is, dat de schepping van een overweldigen-
de militaire macht gepaard ging met de opbouw van een «democratische en
progressieve wereld. Een geweldige militaire macht betekent altyd «en ver-

illtarisering van het leven en dit heeft tot nu toe nooit, anders bete-
.end dan een versterking van de reactie en een verzwakking van de demo-
cratie, ^*^ • '
Op het Labow-congres in Hargate hebben socialisten, met een staat van
dienst achter zich, gewaarschuwd tegen de fatale invloed Van het leger.
dat overal fascistische trekken vertoont. En 1$ Nederland weten wy. hoe
gr*e spanning er bestaan kan tussen een regering, die progressief wil
zyn, en een legerleiding, die het niet wil zyn. Een deel van de moeilyk-
heden in Indonesië moet zeer zeker uit deze spanning worden verklaard.

Als alleen een overweldigende militaire macht van Amerika en Inge-
land de vrede kan waarborgen, moet men er zich op voorbereiden, dat de
leiding van het antl-Rusaiache blok in handen van de reactie komt^Laten
wy realisten zyn en- de positie van de reaotionnaire maohten in de wereld
in rekening brengen,In Nederland hebben wy een progressieve regering'll&ar
Vo9cruaiCtJmaa?aa^htteViu°llt'fl •



ach'teruit.De opbouw van een geweldige militaire macht zal in ons land •
niet anders dan een bedreiging van de democratie en. de progressie zyn.
Een ander voorbeeld; DuitalandJ De Kadt propageert het herstel van de • .
Duitse eenheid, met uitsluiting van Russische invloed, onder Angelsak-
sische leiding, waarby hy het vanzelfsprekend vindt, dat Duitsland gede-
nazlficeerd wordt, en het overlaten Van de leiding der bezetting aan mi-
litairen en lieden, die met antidemocratische Dultaera sympathie eren,
krachtig wordt tegengegaan.Nu vooral reëel blyvenj In de Engelse zone +)
ia het zo, dat -do Engelsen liever tien nazi's dan één communist zien.En
de nazi 's hopen alleen maar op de door De Kadt gepropageerde schepping
van een overweldigende militaire macht tegen Rusland en een daarop' vol»
gende oorlog, waarin Rusland verliest. Dan krygen ze weer hun kans.Na»
zi 'a , die het communisme haten, steunen de K,P.D,enkel on Engeland
a--" -ik aan te jagen, Van de denazifioering komt niets terecht.En zo maar
Vi t.De oplossing van De Kadt betekent in Duitsland een begunstiging
van de natlonaal-sociallstische elementen,terwyl de waarlyk progressieve
krachten worden uitgeschakeld. Meerdere voorbeelden kunnen worden gege-
ven. Ik geloof echter niet, dat het noodzakelyk la. Wy wagen het niet
antwoord te geven op de vraag, hoe wy de vrede redden, maar met al wat
in ona ia, willen wy waarschuwen tegen de gedachte,dat wy in de wereld,
waarin wy leven, een overweldigende militaire macht tegen Rusland kun-
nen opbouwen onder progressieve leiding. Opvoering van bewapening en ver-
mllitariBering van net leven heeft in de wereldgeschiedenis nog nooit
een ander resultaat opgeleverd dan versterking van de reaotie en bedrei-
ging van de democratie.Wy willen deze kanttekeningen op bet boekje van
De Kadt besluiten met een vraag. Het is deze vraagt Moest het voor sooi-
aliaten - om van Christenen maar te zwygen - elgenlyk niet duidelyk zyn.
dat de opbouw van een overweldigende militaire macht,zowel uit materieel
als uit geeatelyk oogpunt,alleen maar een versterking van de reaotie en
een belemmering van het socialisme betekenen kan? Laat ieder, die zich
socialist noemt, over deze vraag ernstig nadenken. Ze wordt gesteld door
één wie' de wereldvrede en hot socialisme niet minder ter harte gaat dan
De Kadt.' . • '

Ds.B.vertegenwoordigt Inderdaad een bepaalde «troming In de p.v.d.A.
anover hem staat de figuur van J. de Kadt. die^zyn boeken, vMr en na

de oorlog verschenen, zich aoherp- tegen net communisme heeft uitgelaten,
^ _ _ „ A„._ _ _ J _ * _ _ J L _u J. J 1 * . . »*̂ . «l» _ _ * . » _ . .̂  _ .• ^ _ » ^ J. M _ H**_ A. «fu__ ^ »F^ *1_ ilIn antwoord on het artikel van Ds.B, schreef De Kadt In "Het Vrye Volk"
van 26 Juni 19it-7: Slaverny

Een antwoord aan Ds.J.J.Buakea
-De moeilykheid in het debat met partygenoot Buakes, die in zyn artl-

ke Militaire macht en reaotie" zich verzet tegen de politiek, die Ik de
enifc mogelyke acht om aan de Russische .overheersing te ontkomen,begint al
direct- by wat dan toch het elgenlyke uitgangspunt der diaouaaie behoort
te zyn. Het is my bekend, dat Buskes, en velen met hem,Rualand heel an-
ders beoordelen dan ik, Zy zien In Rusland een progressieve factor in ds
huidige wereld. Wy, want ook ik sta met myn zienawyze niet alleen, be-
schouwen het als een reaotlonnaire factor, en als de grootste bedreiging,
niet alleen voor de vrede, maar voor onze hele toekomst,voor de toekomst
van het socialisme dus.Voor my ia dus aan de orde: het afwenden van een f
wereld van complete, en voor zover Ik zien kan, ook'voor vele generaties,
uitzichtloze slavernv. l
+) In deT Russische zone worden de nazi'a ook begunstigd en "wórden boven- %
dien de democratische groepen onderdrukt. In verband met ona onderwerp is
echter voor ons vooral van belang wat er in de Engelse zone gebeurt;
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Y.'at ik daar tegenover stel, en dat is mijn "realisme", is helaas niet een
wereld van socialisme, of zelfs maar van algemene progressie, doch.een
wereld waarin de reactionnaire krachten alsnog de overhand hebben. Doch
die wereld is er tevens een,'waarin de progressieve krachten levensmoge-
lijkheden hebben, en waarin ze zelfs al niet onbelangrijke, en voor ver-
sterking vatbare posities innemen. Een schoner beeld van die wereld kan ik
tot mijn spijt niet tekenen, en ik doe dit dan ook niet. • •

Voor de militairen voel ik niet meer dan hij, voor Indonesië niet min-
der; en wat er in Duitsland gaande is, zie ik heel goed. Over Duitsland
echter een e,nkel woord. Dat de "Engelsen" in de Britse zone "liever tien
nazi's dan een communist zien", gaat buiten mijn redenering om en trouwens ,
buiten iedere redenering, die uitgaat van de opvatting, dat zowel commu-
nisten als nazi's gevaarlijke en schadelijke lieden zijn. Als Buskes dus de
g-"^1 van de reactie in de Britse zone had willen bewijzen, had hij moeten
b, jren, dat de Britten liever tien nazi's zien dan een socialist of-één
overtuigd democraat. Ik ben realist genoeg om te durven zeggen, dat zulke
Britten er waren, In er nog.zijn, voornamelijk bij het leger en aanverwante
organen. Maar ik weet ook, dat er van de kant van de lab'our Barbij, van de
kant der Britse regering, hooi hard gewerkt is 'én nog wordt,- om het Britse
bestuursapparaat van deze nazivrienden te bevrijden en om een apparaat te
krijgen, dat de Duitse socialisten en democraten steunt. Naar mijn mening
met veel te. weinig begrip voor do noodzakelijkheid om daarbij ook de strijd
te voeren tegen het communisme.

En hier hebben we dan het verschil tussen Buskes on zijn geestverwan-
ten, die men ook in de Labour Partij vindt en die met vele redeneringen,
tusson "revolutie" en "tolerantie" inliggond, de aandacht vragen voor "wat
ons met de communisten verbindt"- on.de mensen, die de dingen zien zoals
ik, en die menen,-dat de communisten de mensen zijn, die, als ze de kans
krijgen, ons allen-ook uiteindelijk Buskes - tegen de muur zullen zetten,
en die, wat nog veel erger is, ali s met wortel en tak zullen uitroeien
wat op de oen of andere wijze, voor ons Christenen of Humanisten, de zin
van wereld en leven is.

Voor de r_est, om dan nog even terug te komen op de "militaire macht",
Buskes beweert wel,maar hij bewijst niet, dat een Engels leger, als het de
labour-regering gegund is gedurende een heel lange periode aan het bewind
te blijven, "overal fascistische trekken" zou moeten blijven vertonen. Ik
ben integendeel van mening, dat oen leger wel degelijk gedemocratiseerd^zal
worden, en kan worden, als net socialisme, werkend in de, geest van Jaures,
zich roet volle kracht aan die taak z0t. Dat het ontzettend moeilijk is, ont-
ken ik natuurlijk niet. Maar oen negatieve houding in deze zake-, en die zie
l1"-in het artikel van Buskos, komt uitsluitend ton goode aan onze twee vij-
t ai. Ze levert het leger uit aan de reactie, of ze levert de wereld uit
aan het communisme. Voor mij blijft de hoofdzaak, dat we het communisme bui-
ten onze wereld houden, om oen wereld te hebben waarin we de strijd tegen
de reactie kunnen voeren,

Men moet echter ook hot gevaar van de vorsterking dor reactie niet
overdrijven. Cm de verdediging van'onze wereld tegen het communisme moge-
lijk te maken, moet die verdediging ean volkszaak worden. Daar kan ook de
reactie niet onder uit. En dus zal ze, in haar afkeer van de democratie, •
moeten capituleren voor het communisme. Of ze ^al zich met hot volk moeten
verbinden, en een progressieve politiek moeten voeren. Dat zullen de
Churchills in Engeland moeten doen en dat zullen de Marshalls in de USA
ook moeten doen. Ze zijn er trouwens al mee begonnen voor Europa; ze zullen
het ook voor Amerika moeten doen. En daarmee zijn ook de grenzen van de re-
actie gegeven. Met dat al, de vrodo die we voorlopig zullen krijgen, zal
nog in vele opzichten een "sleohto vrode" zijn. En terwijl ik niet ophoud



voor de "goede vrede" te werken, verkies Ik hem ronduit en zonder aarze-
len boven de oommuniatiache alaverny.

Als Buskes vindt dat zo het probleem verkeerd gesteld is, laat hem
het dan zeggen.En zo niet, laat ny dan een andere weg aanwyzen, of ver-
klaren, dat de socialisten moeten afzien van hot stellingnemen in de
vraagstukken der wereldpolitiek

.1 COMMUNISTEN IN JAPAN

De bedoeling van ons Bulletin is om zakelyk gegevens te verschaffen,
die helpen kunnen om inzicht te verkrygen In het communistisch vraagstuk.
Zo "emen we over uit "Elsevier"van 7 Juni de cyfers van de Japanse ver-
ki ing-en De communisten hebben In Japan niet te roemen over grote voor-
uitgang. Dat wil echter niet zeggen, dat men zich om het communisme in
Japan niet ongerust behoeft te maken. De lezer «eet, dat het by het com-
munisme niet in de eerste plaats gaat om de meerderheid. Een straf geor-
ganiseerde party met leden, die bereid zyn alles op alles te zetten, be-
reikt meer - ie geschiedenis heeft het bewezen - dan een "burgerlyke"
party met een uitgebreid kaartsysteem, waarop vele l'eden voorkomen, die
echter naast hun contributie betalen niets uitvoereni

Tokio,2 Hei
De vyf verkiezingen, waar het Japanse volk in de loop Van April aan had
deel te nemen, zyn achter de rug. Reaultatent

Oud Nieuw
Tweede Kamer 19k6 Maart «ltf
Liberalen l^fl lip 133
progressieven 110 l4$
Democraten 126
Onafhank. 22 9 13

Totaal rechts " 500 291». 2?2
i

Sociaal Demoer.
Volksparty

Coöperatieve Party
Communisten
Onafhank,

To ~ l links

Totaal generaal

Eerste Kamer. Niéuw.
Liberalen
Onafhank.
Democraten 30

Totaal rechta 166



Soc.Demoor.
Coöp. -party etc.

, Communisten
Onafh.k.en onbek.

Totaal links,
ten hoogste:

9

•JL

II V]JLKIEZINGEN_ VOOR DUISSE LANDDAGEN

Op 20 April zyn verkiezingen gehouden voor de Landdagen Van- Slees-
wyk-Holstein,Neder-Salts8n en Rynland-VVestfalen in de Britse zone. Ze le-
verden grote winst op voor de Soclaal-demoiraten en enige vooruitgang
voor de Communisten ten koste van de Christen-Democratische Unie,
Wy publiceren hier -&e oyfera met het aantal zetels en de percentages van
'"'•* en 1947

Noord-R vnland-Weatf al en

8.P,D. (socialisten) — ***&*•
K-.P.D-, (communisten)
C.D.U.(Chr.Dem.)
Centrum

jB^temnfen

'700&5.

Frei Dem.Part.
Niederaakaiache

Land e-spar-t el
Z-sleesw.ver.

S-.P.D-.
K.F.D.
C.D.U.
Centrum . ' „ • ,
Frei Dem.Part. '
N-.S.L.P.
Z.Sleeaw.Ver.

W8-.150
299.H5

Neder-Saksen
sjismmen

90
20
12

T
l

93

^

101.511
216-.45

zetels

~T
'l
•8

28. .•&•
ale'eawyk-Ho l e t eln
jsjtetwefi zetels

22
K-.P.D. -
C.D.U. ' .
Centrum • *

- Frei De-m.Part,
J-.S.L.P.-'
Z.Sleesw.Ver.

in OVE.R HOEVEEL MENSEN HEEFT-DÉ S.Ü.DE'BÊSCHIKKING-?

"&
359.933

1-.073
52.299.

37.3

7.3 7.9

De bevolking van dé 3owjet-Unie, gerekend naar de grenzen van 1939
bedraagt- . 170.500,000
Gebieden in-Europa onder aow.'lBt-toezloht;
Polerï; 35.000*000 : . - • ' -
OoEtiDuitsiand; ' 25:000.POO
Roemenie; . 20:000'.000
Joego-Slaviö; 15-.700.000
Hongaryej ' '10;000.000
Bulgarye; 6.300.000
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Lithauen • -2,000.000
Letland ; 2.000.000
^stland ; 1.000.000
Albanië ; • 1.000.000 118.000.000

AZIË
Noord-China : 75.000.000

• Kansjoerye : 45,000.000
Noord-Korea : 10.000.000 150.000.000

Onder gedeeltelvke con-trole van de Sow.ieti
Tejecho-Slowakye
Oostenryk
Finland

if.ooo.ooo
T. 000'. 000
3.800.000 ' 25.800.000

145*500.000
Rekent men dua alle gebieden, waarover op dit
ogenblik de SowJet-Unie, hetzy geheel, hetzy gedeeltelyk, controle uit-
oefent, tesamen, dan komt men to't -een -totaal van 44-5 millioen mensen;

"*«"»""»""»^»"»"*

NIEUWE LITERATUUR OVER DE SU EK HET COMMUNISME

Voor diegenen onder onze lezers, die studie willen maken over het
communisme en 'de Sowj et-Unie, geven wy een lyet van n& de oorlog versche-
nen literatuur.
prof.Dr.V7.Banninfl; Het vraagstuk van den arbeid, blz. 53-4£.
Mr. J.CfBaak : De verhouding van den Ruaaischen tot den West-
Europeesohen mensoh,(een beschouwing over het boek van Schubart.) 1945.
Dr.Henr.%oaa : Het Midden-Oosten in overgang,1947 blz.82-124:
"De invloed van Rusland en de Verenigde Staten in het-Midden-Oosten".
Stellan Bohn : Rusland* economische toestand, 1947("De Waarheid"
van 25-7-19/1.7 beval dit boek aan.).
Mr.- A. Bgrger j Het eeuwige Rualand.
w.C.Buil l U : The great Globe itself,1947(een reeka oltaten ui t
de Daily Wörker vSSr en na Juni 1941 als bylage.).
E-.H.Carr • De invloed van de Sowjet op het Vesten.
J.Dallin : Verschoven wereldmacht, 1947(Dallin is Oud-lid
van de Sowjets. Blz,59-98: "Doel en streven van de politiek dsr- Sowjeta;
tussen Duitsland en Rusland; Rusland en de Verenigde Staten".),
J-iE.Davies : Met een opdracht naar Moskou, 1946.
jjey-— Stanley Evana De Russisch-e kerken en de ooriog,1945 Uitgave
va de comin.) pegaaus in Amsterdam.
Il.ia Ehrenburp ; • Langs de wegen van Europa,1947(UitSPegaaua;uit-
gesproken communistiach.). . •
L. Fuka • Het leven der Joden in de SowJet-Unie. 1947i
B^araud^ • : Le communisme et la mor al e. 1947(Uitgesproken
comniunrstisoh,).
J.S.Gregory • Land of the fiovleta. (Pelioan Books; objectieve
Deschryving van -landschappen). x , .
J^T.Horrabln-J,S.Greaory- Atlaa van de SowJet-Unie, 194» (bodemgeateld-
heid,bevolking,industrie,productie enz.). •
Helen lawoiaky . De ziel van Rusland. 1946 (iswolaky is de doch-
ter van AleXander lawolsky, Minister van Buitenl.Zaken onder Taarenre-
giem, later Ruas, gezant te Parys);
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RAPPORT VAN B

Op 15.5 of 8.1949 ontving B X van de I.D. Rotterdam de vol
gende bulletins van het "Comité ter bestudering van Maat»
schappelijke en Politieke

No. 1/1947 (ccefotocopieerd ), en in orgineelide nummers
2 en 3 van 1947, l,2,5en 4 van 1948, en no. l van 1949.

ACD eu Verzoeke op naam van dit Comité een OD te vormen,
waarin dit rapportje moet worden geborgen.

TD. Op het OD ware te verwijzen naar P. en B, waar de
genoemde bulletins kunnen worden opgelegd.

_c^ In het OD een afschrift voegen van de ledenlijst,
l als vermeld in de kop van bullejtin JL/1 _947 ( foto- ___

copieën). Daaronder vermeldïïnT" dat" deze ledenlijst
in het no. 1/1949 nagenoeg gelijk is gebleven, met
dien verstande, dat Ds. E. A. van Es daarin genoemd
wordt als 0-eref. P-red, te Rotterdam r(ïïillegersberg) ,
terwijl F. «T. Kunst niet meer voorkomt.

d_. Verzoeke deze namen te_doen naslaan, Fhet resultaat
in het OD bij te voe^enl en de namen op kaart te
brengen, dan wel aan t B* vullen.

v
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NIET O.K.
ACD/

PARi

A
'D

16 ME( 1949

ACD/
13 Mei 1949.

Ten vervolge op dezerzijds schrijven ItD.

d.d. 5-5-1949» worden hierbij toegezonden de daarin genoemde

bulletins, welke tot op heden zijn verschenen» echter met uit-

zondering\van bulletin Ho.l, benevens de brochure "Ona gesprek

met de Gomrninisten".

Aan C.V,D.

u

f
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/ zie aangehecht

In antwoord op Uw11 yuiU'l^en Wó: 58698,
13 April 1949, wordt het volgende bericht:
Het "Comité, ter bestudering van maatschappe-

lijke en POlltJalffl yi"aafrRtpk-lrftnii i o ftftn

d. d

ïing van het reeds in 1935 opgerichte "Landelijk
WerkGOmité Dr. Oscar Schabert " , wa a r van ue eenend e-
ÏjT~ï9~45 overleden Ds. Erop de geestelijke vader was.

De werkzaamh ed_en dateren oorspronkelijk vanaf
1929 en bea tonden ïn het geven "van voorlichting tTe-
IHFèTfende de in die jaren plaats gehad Tié&b"ëdde £e_-
Ijsofsveryolgingen in, de Sô jje±=ïïnóa. en het geven
van materiële steun aan de door die vervolgingen
gejr óf f enen .Dit Werko omit é hield internationaal
contacj' met de "Int .Baltisohe'ŷ uâ î nfl Ar-hei t" te
(fine ve en er bestond tevens een contact te Parijs.

Er werd destijds een maandblad uitgegeven ge-
titeld: "Geloof en Vrijheid".

Tijdens de Duitse bezetting is het gehele ar-
chief en de eveneens tot genoemd comité behorende
"Anti-communistisohe tentoonstelling" verloren ge-
gaan.

Nu na -de bevrijding het punt Sgeloofsvervol-
ging in de Sovjet-Unie« niet meer aan de orde is,
geeft _het "nom^t^" voorlichting in maatschappelijke
en politieke vraagstukken en geeft daartoe _z,.Jg;.nr.
BulléTTna uit, welker gegevens zijn samengesteld
uO~öp en br onn en .

•rŴ Te 'ĵ ii.le-tH naj waarvan er nu reeds een 8-tal
zijn verschenen, worden voorname.li.1k samengesteld
door Goudzwaard f Prederik, geb. 6-11-1904 te Drei-
schor, koopman, wonende Azaleaetraat 42b te Rotter-
dam, en ŵ rĵ en verzonden door hetH r̂ ĵ l̂ ô£d_"̂ Pj.et_Hei.1nsplein ga _te - g i g ,

v Zij zijn bestemd voor predikanten, partijleicToas
A leiders van jeugd-organisaties, vakbond leiders enz.,
terwijl ze overigens ook worden toegezonden aan ie-
der, die er belang in stelt.

Behoudens de uitgave van de bulletins is er
verder geen contact met het "Nationaal Jongeren Ver-
bond". Het "Comité" houdt internationaal contagt
met de organisatie "Centre International de Lutte
Active Contre Ie Communisme, kortweg "C i la o o" ge
naamd, leider Joseph Douillot, l Bue de 'Toulouse,
Bruxelles, welke organisatie soortgelijke bulletins
in de Hollandse en de Franse taal uitgeef Ven de
"Entente International"iT Boulevard Maurice 3 te
Geneve. Met Parijs wordt thans geen verbinding on-
derhouden.

Behalve zij, wisr namen in de aanhef van elk
bulletin worden genoemd, telt het comité geen leden.

De centrale figuur is de reeds genoemde Goqd-
zwaard,F., Deze is lid̂ . van het mod eramen der Chris-
telijk-Hietorische ünief redacteur van de Hentra^ê
Pars en Propaganda van deze par-t; i j en redacteur-oom-
missaris van het bJLad. "Koningin en Vaderland"'- Hij '
spreekt veel op vergaderingen van allerlei vereni-
gingen en organisaties meest van confessionele

- inslag -
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inslag.
De financieën worden verkregen uit vrijwillige

bijdragen.
De invloed van dit "Comité" zou kunnen worden

afgewogen uit de zeer goed verzorgde uitgaven zoals
brochures enz., waartoe men financieel wel in staat
is.

In verband met het feit, dat reeds sedert 1947
op ongeregelde tijdstippen bulletins van dit comité
zijn verschenen zal dezerzijds worflen getracht
alsnog de door U verlangde exemplaren te verkrijgen.
Einde.

Aan: O.V.D.

ÏT.B. Gr_oQdzwaard_tP., voornoemd, staat voor de a.s
G-emeent eraa d s verkiez ing als noj__lg op de
oandidatenlijgt van de Q.H.U.

*



KIBISTSRIS VAN ALGET/SNE ZAKEN «s-Gravenhage, 20 Juni 1949.

.: B 58255 G S H E I M

Bijlage: l bulletin .g.v. 58255

TIIa/TTIi 2

Voor de toezending van de mij met Uw schrijven
No. 559, dd. 13-5-1949 toegezonden bulletins ben ik
TF ten zeerste erkentelijk.

Overeenkomstig een mondeling gedaan verzoek moge
ik U hierbij bulletin No. l van 1947 wederom aanbieden.

Ik zal het op prijs stellen van nieuw verschijnende
bulletins steeds een tweetal exemplaren te mogen ontvangen,

Het Hoofd van d© Dienst
namens deze:

L.L. van Laere
Aan de Heer
Hoofdcommissaris van Politie
te
ROTTERDAK.
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*9*Grftvenhag©t 80 JUni 1949

*% BH si M

Naar aanleiding van TTw brieven van 10 00 26 i'aart
on van 10 Juni 1949, reepeotievelijk «enmomerd 136,

154 en 301, berioht ik ü, tor inforaatie van Spil, dat
in Rotterdam gevestigd 10 het "Oomitö ter bestudering
van Maataahappell jke ©n Politieke Vraagstukken", een ,
voortzetting van het in 1935 opgerichte "Landelijk
v erkoomitfc 0r. 0*o«r Sohabert". De laden van net comité
zijn politiek rechte georiënteerde personen; onder hen
bevinden zioh verschillende Gereformeerde predikanten.
Het comité geeft enige malen per Jaar een bulletin uit,
dat hoofdzakelijk voorlichting geeft ten aanzien van
tiet Qonununisae. De samenstelling van deae bulletin» la
voornamelijk in handen van QOUPZWAARD. yrdderik.geb. •
8-11-1904 te Dreiiohor, koopman, wonende te Rotterdam,
De verzending wordt verzorgd door hot "Hat ionaal Jongeren

t* f

fan ba&o«¥0 vaa Spil a»nd ik Ü Merbij aan foto-
oopie van het bulletin Ho. l van 1947. de bulletin» S an

van 1947 1,2.3 en 4 van 1948 en bat bulletin Ho* l
1949* alsmede tsai de brochure "Ons gesprek metVan Fabruai-i

Communisten".. .
Hot oomité onderhoudt internationaal contact mat t

£ da «Sntaata Internationale", Botllavaxd Maurioa 3 ta'
b het "Centre International da I.utte Aotive oontre la

{«Cilaoo*» ^ '
l Rua de Toulousa, Bruxellea.

Mat Fax*ij»f of een aldaar gevestigde centrale zou gaan
contact beataan.

Da in nat Nederlands gestolde raaandell Jkae uitgaven
van Ci;U0ö| «aanraa hat* bij Tho- briaf van 16<i6-l949 Ho. 301
gevoegde exemplaar van Juni 1949 hierbij teruggaat, worden
óók aan het genoamda ooraita toegezonden»

ïk aail het op prijs stellen, dese oTairzlohten ragal»
iaatif ta onttangan an varssoak tJ dit bij Sï>ii ta bewwkatai
ligen. Ook van de sedert ongeveer Augustus 1948 verschenen
nummers zal ik mat belangetelling kennisnemen.

Aan da Haai' B» WijUmizan
Plat Avontuur atyaat S4 f,
ta

Hat Hoofd van de Dienst
naman» d'aza;



No: 136.-

Onderwerpt"Communistische periodieken".

Bi.1 lagen : één.

V r

Volg no.

23MRT1949

ACD/ f 4 j r?

Onder aanbieding tfan bijgaand exemplaar van
Noj2 van Februari 1949 van "COMMUNISME", maandblad van de
Communistische Partij België, hetwelk ik van "Spil" ont-
ving, moge ik U berichten, dat "Spil" mij verzocht, te be-

."Hrorderen, dat hij ook regelmatig \p, het bezitworde p;e-
steJLd van voor hem van_eji.i^bej.aQg,_5e„^.cht^j^doof^de C.P.
N. ̂ ü |̂¥j|eTî
met uitzoncTeïing; van'wSe Waarheid", op welkblad hi j is ge-
abonneerd .

Voorta verzocht "Spil" mij, te doen informeren, of
in Nederland een organisatie bestaat in dezelfde geest als
de Belgische "Cilacc".

Van de - door een dergelijke organisatie eventueel
uitgegeven wordende kranten, of tijdschrifteiu-zou "Spil"
eveneens gaarne regelmatig enige exemplaren ontvangen.

Door mij is aan "Spil" medegedeeld, dat - voor zover
mij bekend - in Nederland geen organisatie overeenkomende
met de "Cilacc" bestaat, doch dat ik zijn verzoek te Uwer
kennis zou brengen.

In verband hiermede moge ik U verzoeken, wel te
willen doen nagaan, welke communistische- en eventueel
anti-communistische lectuur, waarvan U regelmatig exem-
plaren ontvangt, in aanmerking komt om aan "Spil" te wor-
den doorgegeven.

W.-
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v' /*s-9ravenha^e, 11 April 1949.
B 58698 4J / n.a, , v. sohr. van V/, no 'J8598

J-y sie ook
OnderwerpiB. van Ham JL <y /

X ' g E H E I M
Illf/c 3 r~" *

y

Met verwijzing naar mijn brief van 13 April 1949» nummer als
deze, moge ik Uw aandacht vestigen op een bericht, voorkomende
onder no* VIII, blz. 9 van Bulletin no 3 van 1948 van het in mijn
bedoeld schrijven genoemde comité»

,Dit bericht draagt als hoofd "Ben frisse boel'1 en luidt als
volgt:

"Het Vrije Volk" van 1 April 1948 maakt het volgende bekend^
2onder enig commentaar geven we het doors

Dat was spionnage! riepen de communisten gisteravond in de
Amsterdamse gemeenteraad» toen wethouder Franke onthulde» dat
op 20 Maart drie communistische raadsleden met de bedrijfscel-
len der Amsterdamse gemeentebedrijven vergaderd hadden met de
bedoeling de stad volkomen plat te leggen uit protest tegen de
motie van wantrouwen tegen de C«3?*K«-wethouders,
Spionnage
ïfog maar kort geleden had de Rotterdamse wethoude.r Van Til-

burg een ervaring, die glashelder aantoont» dat de 'couEauniBten
er allerminst vies van aijn in hun politieke bedrijvigheid
methoden toe te passen, die herinneren aan het slinkse sluip-
werk van spionnen. Op de avond van de vijftiende Maart namelijk
moest de wethouder Van Tilburg, die in vergadering was, even
naar zijn kamer in het stadhuis om enkele stukken te raadplegen.
Toen hij zijn kamer naderde, bemerkte hij tot gijn verbazing*
dat er licht brandde. Hij stootte de deur open en zag achter
zijn bureau de districtssecretaris van de C.P.ïï., de heer B«
van Ham, die geen lid is van de gemeenteraad, maar de communis-
tische genTooiïte getrouw de grote raan-achter-de-schnrraen speelt.
Deze verschoot van kleur. De heer Van Tilburg vroeg de indrin-
ger wat hij in aijn kamer deed* De heer v«|UBam verklaarde» dat
hij wat verderop in de gang van het stadhuis in de kamer van de
communistische wethouder Scheidt als gewoonlijk de vergadering
van de communistische raadsfractie bijgewoond had en na afloop
van de besprekingen aldaar "wat rondgekeken had". De heer Van
Tilburg verwijderde de indringer uit zijn kamer en stelde na
overleg met de burgemeester de politie van een en ander op de
hoogte. Het spreekt -vanzelf» dat, de politie inmiddels .maatre-
gelen tegen herhaling getroffen heeft*

- Voor -
Aan de Heer
Hoofdcommissaris van Politie
te
ROTTERDAM. &
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foor het ogenblik willen wij aan dit aeer bedenkeiijktgeval
geen ander commentaar verbinden dan dat hieruit ten duidelijkste
blijkt» hoe goed Hederland er aan doet communisten van vertrou-
wensposten in bestuurscolleges te verwijderen» Be heren aijn
in hoge laate onbetrouwbaar en deinden voor geen middelen terug
hun doel te bereiken"» ^

Ik moge ïï veraoeken mij omtrent het bovenstaande wel nader
te willen doen inlichten»

Het Hoofd van de 3>ienst
.namens deze:

Orabbendam*
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*8-Qravenhagö, 13 April 1949»

Ond e ri»e r£ * Coai t é ter bes tude ring < > . - a. v. s ? -b r. v-1 n ,>'. n o • .>' > j 9' 8
van maa/tschappelijke en .iie ook CO >;2^3«
politieke vraagstukken.

Iïlf/c 3 - g .E H E I M

Hiermede moge ik ü verzoeken mij te willen doen inlichten
omtrent fle organisatie, het aantal leden, de invloed en de ac-
tiviteit van he't a.ff. Comité ter bestudering van maatschappelijke
en politieke vraagstuk1;en, waarvan, het centraal adres is geves-
tigd te Rotterdam a*m de Aaaleastraat 42,

Wolgens een ontvangen mededeling zouden door de 1e penning-
meester van het comité, genaamd F• (^OÜpZWAARD, wonende te Hotter-
dam, grote sonmen «feld ter beschikking aijn gesteld. Vermoedelijk
betreft het hier F.GOUDSWAARD, die mij Uwerzijds in Januari 1947
werd gemeld als al>önn-èr Op"̂ üSe ïribune".

Deaelfde mededeling maakt melding van het feit, dat het
comité internationale betrekkingen sou onderhcruden en de cen-
trale gevestigd aou 3i^n in Parijs. Men sou o.a. in verbinding
staan met *Wit-Hussen".

Door het comité ̂ ordt een bulletin uitffe*?eren, waarvan
de nos 3-en 4 v̂ n 1948 in mijn bezit zijn. Het sou aeer op
prija wor4en gesteld indien U mij regelmatig 2 exemplaren van
elk uitkomend bulletin zou kunnen doen toekomen, waarbij ik dan
tevens gaarne de mi.j nog ontbrekende nuramers aou ontvangen»

f \t Hoofd van de Dienst

namens deze:

\. Crabbendaffl*

Aan de Heer
Hoofdcommissaris van Politie

RQgTERBAM. • l
%
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Onderwerp^ "Actie-Comité tegen
het Communisme".-

f

ƒ 26 Maart 1949.

! Yo!v;
OP KAART

ACD 29MRT1949

Hiermede moge ik U berichten, dat ik dezer
dagen van betrouwbare zijde het' volgende vernam:

"Er zou thans in Nederland bestaan een Actie-Comi-
té ter bestrijding van het Communisme, hetwelk vooral in
de zakenwereld zou opereren.

Eén van de hoofdpersonen van dit Comité zou zijn,
een zekere Heer Goudswaard te Rotterdam, die - ten behoeve
van deze organisatie - grote sommen geld ter beschikking
zou hebben gesteld.

De Centrale van dit Aetie-Comité zou te Parijs
gevestigd zijn en de actie-kern, zou in verbinding staan
met "Wit-Russen11.-
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